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Wewnątrz
Wypadki

stronnictwa.

Wykręty

choć

potem

dzimy

wszędzie

wyraz

różnemi

będą.
ruch

rewizje starych
wanie nowych.

kauskasem. W wywiadzie tym ŚSidzikauskas podkreślając wewnętrzno-polityczny charakter ostatniego przewrotu zaznaczył, że nowy
rząd jest w
swej orjentacji zewnętrzno-politycznej bardziej niż poprzedni uusposobiony

narodowo, z czego w konsekwencji wynika
aczkolwiek

nie agresywne

stanowisko

jego

wobec

zdecydowanie odmienne,

Polski, a przyjazne

dla

drogami miec, oraz przychylne dla Rosji i państw bałtyckich.

Dlatego

'wi-

gorączkowy

—

programów—powstaObjaw ten jest nad-

dodatni,

W

SA
sprawie wydalenia z Kłajpedy redaktorów dzienników niemieckich

oświadczył poseł, że juž przed

nośnego

Nie-

zarządzenia gubernator

wydaniem

przez

komendanta

Kłajpedy

Klejpedy ostrzegał redaktorów

mieckich, aby nie mieszali się do spraw

wewnętrznych

od-

pism nie-

Litwy.

Pozatem

świadczy; bowiem o nie jest to formalne wydalenie, lecz tylko odmnowne załatwienie prośb
silnie pulsującym duchu narodu.
JeA
redaktorów о sprolongowanie zezwoleń na pobyt ich w
żeli jednak pewne

przewartościowanie

pojęć może być wskazane

i zbawien-

ne, to nie powinno
to się nigdy
przeradzać w bezprogramowość, gdyż
"wówczas
rzecz w
zasadzie dobra

zostaje doprowadzona do absurdu.

łajpedzie.
Dartel
Diplomatische Politische Korespondenz nazywa to oświadczenie posła litewskiego sporem o slowa, który nie zmienia faktu wydalenia obywateli
państwa niemieckiego z granie Litwy i domaga się jak
najrychlejszego cofnięcia odnośnych zarządzeń.

Ten jednak objaw widzimy dziś
niestety w stronnictwie Ch, N. Fakt

ten

dla

każdego

konserwatysty jest

niezmiernie przykry.

Ch. N. bowiem,

"choć miało naturalnie swe błędy —

miało ich jednak stosunkowo f mało,
a od. najwstrętniejszej wszystkich na-

P. Waldemaras

"
Taktyka Ch. N. już podczas dni
majowych
była.
niezupełnie jasna,

rzecz

ка

Piłsudskiego.

Organy

zagranicznego w Berlinie

oświadczył

Z Kowna

marszał-

donoszą:

Cznzura

wojskowa

pism zagranicznych w Kownie.
Ch. N. oW ub. tygodniu cenzura wojskowa

zabraiiś

posłowi

innych

za

Opozycja

Ch. N. do Rządu

jest „dyplomatyczny”,

Obserwacje

W. P. zakrawa

Jak świat

światem,

na

nieprawidłowe

oświetlenie

dzienników

zagra-

takiego widowiska.

komedję.

Kownie.

Wbrew sprzecznym informacjom w sprawie rozstrzelania komunistów w Kownie
było jeszcze otrzy mujemy
następujący urzędowy komunikat litewski:
3
:

nie

Stronnictwo

po-

siada 2 gazety,
obie w Warszawie
wychodzące, których głównem zadaniem zdaje się być walka wzajemna:
„Dzień Polski'* krytykuje O.W.P. —
«Warszawianka» wynosi go pod niebiosa, mięszając równocześnie z blc-

Wojenny sąa doraźny, utworzony м П putku piechoty, na posiedzeniu 24 b. m,
postanowił zastosować karę śmierci za akcję, skierowaną przeciwko niepodjegłości Litwy,

do ADOJĄCYCH

czterech

Giedrysa i Rałała Czernego.

osób:

Karoła

L

Pożeły,

Józ:ia

3

Grejfenbergera,

=

Kazimierza

Karol Pożeła, 30 lat, student prawnik Uniwersytetu Litewskiego,
członek Centr.
Komitetu Lit. Partji Komunist.,
był już sądzony i skazany za przeciwpaństwową dziąłalność komunistyczną, poczem amanestjowany.
й

Jėzet Grejfeaberger, 29 lat, syn zam žnych mieszczan Kalwarji, Marjamp. pow.,
i jeden z najbardziej czynnych działaczy komunistycznych, za pieniądze Mopr'a (międzynarodowa organi:acja popierania komunistów) ukończył wyższe nauki, posiadał języki
wileńskich.
Senator
Stecki pisze na obce,
co ułatwiało mu utrzymywanie stosunków z organiżacjami komunistycznemi załamach tejże « Warszawianki» artykuł,
anicą.
tem

konserwatystów

* podkreślający

konserwatystów!

krakowskich

ważność

konsolidacji

Parę dni później u-

kazuje się na tem samem

miejscu ar-

g
A atai Czerny, 26 lat, piekarz, kowieński żyd.
Przywódca
teroryslycznej grupy,
organizator litewskiej <czrezwyczajki»,
sądzony i skazany na więzienie, później amnestjowąny.

‚

Kažmierz Giedrys, 33 lat, syn zakrystjana z rakiszkowsk. powiatu,

był w Amery-

tykuł ks. Witolda
Czartoryskiego, ce, karany 4 laty więzienia, latem amnestjowany. Prezes organizacji młodzieży komuwf
również Ch. N. i również senatora nistycznej.
У Уіё:узсу skazańcy byli obywatelami Litwy i nałeżeji do centr. komitetu litewskiej
wzywający wszystkich pod sztandary
Ё
7
p. Dmowskiego, który wartość kon- partji komunistycznej.
Wyrok został wykonany przez rozstrzelanie 27 grudnia o godz, 5 rano.
serwatyzmu wogóle "A
W MaOprócz tego na mocy wyroku Wojennego Sądn Doraźnego za udział w wywrołopolsce Wschodniej
Ch. N. zapisu- towej ascji komunistycznej zostali skazani: Abramowicz Fajwusz na dożywotnie ciężkie
ja się do obozu

W.

P., w Zachod-

więzienie i Hipolit Seluga na 8 lat ciężkich robót,

*

й

wee

"miej na samą myśl o tem grożą swoim
władzom

rozłamem!

'*” P. Stroński pisze:
Się na

„Ch. N. patrzy

przedsięwzięcie

go z wielkiem

p.

uznaniem

Dmowskie-

N.: „nie

ma

Poznańskiego"

mu p. Z. Cz.,

mamy

p. Strońskiego

również

W dniu wczorajszym władze policyjne ujęły na komorze celnej w Wilnie dałszy transport wielkiej ilości bibuły agitacyjnej z Kowna. Wśród bibuły
łamach przeważają znów kalendarze ROZOWE o treści antypolskiej, ale już inneju niż
ujęte przed kilku dniami.
replikuje go

wybitny Ch.

pewności, czy zdanie

jest

oficjalną

opinją

Ch. N., czy też raczej prywatną opinją p. Strońskiego „o oficjalnej opinii

tegoż stronnictwa".

Р,

Dalszy transport bibuły z Kowna.

i najżycziiw-

szem oczekiwaniem*—a
„Dziennika

Strofski de-

monuje

się okrutnie, rzuca gromy

swych

przeciwników

na

ak udało się stwierdzić, bibułę tę drukuje na zamówienia

nowego rzą-

du kowieńskiego, specjalnie na ten cel zorganizowana drukarnia, mieszcząca
się w Kownie
przy ul. Wiłkomierskiej.
Cały transport ad
byt do
jednego z wileńskich towarzystw litewskich.
Bibuła została skonfiskowaną.

Sensacyjne rewelacje o upadku

kanci. Marxa.

za «walczenie

PRAGA, 29.Xil PAT.
Ceske Slovo z dnia 29 grudnia r. b. podaje
bronią zatrutą”. Sam jednak nie wadepeszą
z
Berlina
rewelacyjne
wiadomości o przyczynie upadku gabinetu
na się bynajmniej insynuować,
że
Marxa.
Dziennik:pisze,
że
między
rządem Maixa
a socjalistami zawarty
wszystko, co w Ch. N. przeciw niemu
ošmiela
się występować, to pa- został niedawno tajny układ mocą którego socjaliści zobowiązali się nie_chołki znienawidzonej «Prawicy Na- atakować ministerstwa Reichswehry za utrzymanie przez nią kontaktu z
- rodowej», I tak, gdy
w Poznaniu po- tajnemi organizacjami bojowemi. Jednakże wbrew temu układowi Scheidewstaje
Klub
Zachowawczej Pracy mann wystąnił na posiedzeniu Reichstagu , ze znaną mową „demaskującą
_ Państwowej, łączący „w swem łonie działalność Reichswehry.
„ Ponadto socjaliści uzależnili swą zgodę na utworzenie wielkiej koalicji
wszelkich ugrupo" konserwatystów
z socjalistami dowań, ludzi bezpartyjnych oraz Ch N., od ustąpienia gabinetu Marxa. Konflikt tego gabinetu
tych ostatnich—p. prowadził do kryzysu rządowego. Ceske Słowo stwierdza, że rewelacje te
/ z silną przewagą

- Stroński pisze: „na łamach Czasz uka- stanowią nowe potwierdzenie prawdziwości
/ zała się enuncjacja Klubu", 'a skrzęt- stosunkach jakie panują w Reichswehrze.
nie zapomina
ukazała
się

dodać, że enuncjacja ta
również
w „Słowie* i

doniesień

o

28

STOŁPCE

— ul. Piłsudskiego

WILEJKA

POWIATOWA—
ul. Mickiewicza 24

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9
ŚWIR — ui. 3-g0 Maja 5...
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

na wsi.

Od jednego z naszych czytelników otrzy:

dzie wasze;

2)

my ze względu że fakty, które w niej są
opowiedziane posiadają pierwszorzędną wa*

osadników;

3)

maliśmy

korespondencję,

zamieszcza-

którą

gę polityczną.

Przęz zapadłe

wsie

kresowe

prze-

biegają setki czerwonych
agitatorów
i organizatorów, szerząc pod pozorem

białoruskiej pracy narodowo oświatowej bojowe teorje moskiewskiego ke»
munizmu. Niema
potrzeby
zastanawiać się przy tej okazji nad widokami,
słusznością

i

zasadami

białoruskie-

Sejm i Rząd.

wojsku

wypędźcie
bijcie

policję;

organizujcie

dane hasło

skandalicznych

„Dniu Polskim* a przedewszystkiem też zapomnieć potrafi.
przywódcy Ch. N. tyle w sobie zna| w „Dzienniku Poznańskim". Gdy ton
Wszystko to byłoby bardzo śmiesz- leźi siły, by konanie ich partji stałe
„Dnia* nie przypada p. Strońskiemu nem, gdyby w rzeczywistości nie by*
|do gustu, pisze on, iż pracuje tam ło bardzo smutnem. Prawda, że czas się widokiem poważnym. E. A.
członek «Prawicy Narodowej».
|
partji zdaje się już minął, że w ich
Przypisek redakcji. Zamieszczamy artyJest to prawda, lecz prawdą jest miejsce powstaną może jakieś inne
kuł powyższy z zaznaczeniem, że autorem

polskich
4) w

jaczejki,

go ruchu
wogóle,
bo w
„Hromady“
białoruskość
jest tylko
chwilowym i dodatkowym szyłdzikiem.
Spokojną cichą wieś opanowala jakaś
zbiorowa . psychoza, ludzie . rzucają
pracę, wykonywują
tylko częściowo
1 niedbale swe * codziennie zajęcia;

na
WARSZAWA, 29.XII (żel. wł. Słowa)
swoich ofice- W _ dniu dzisiejszym powrócił do

mordujcie

rów; 5! nie płaćcie podatków; 6) re- Warszawy Min. Zaleski i odbył konligia jest tylko tumanieniem, potrzeb- ferencję z Marszałkiem Piłsudskim w
nem dla wyzyskiwaczy i t, d.
sprawach bieżących.

Byłem na

wsi w

Mińszczyźnie,

gdy
rosła i zaczynała
się rosyjska
rewolucja komunistyczna — wszystko

tam robiło

dami

i

się.

temi

podług

przekonanie,

że

mówić

raz

a olbrzymim

do

porządku
niedoceniają

Ale konsulowie Rzeczpospolitej

Pol-

skiej nie czuwają i nie widzą, że w
wielkiej połaci naszego kraju powstaje

W

kołach politycznych

krążą po-

dowe prowadzą rokowania
o dwie
pożyczki zagraniczne, które mają! być
przeznaczone na inwestycje.
Rokcwania w sprawie pierwszej z
tych pożyczek prowadzone są z kon-

Americain Europeen

Utilites

Corporation
na cele elektryfikacji.
Rokowaaia te prowadzi
z ramienia
rządu wiceprezes Banku
Gospodar-

stwa Krajowego p. Ossowski.
Rokowania w sprawie 'drugiej po-

życzki, która ma
być
przeznaczoną
na budowę linji kolejowej Bydgoszcz

który jutro —Gdynia,

Pożar,

może pochłonie całe Kresy, lub który
łoruską. respublikę
roboiniczo włościańską ze swoją milicją, wojskiem, gasić trzeba będzie „potokiem niewinpieniędzmi i podziałem wszystkich nej krwi.

zagra-

głoski, że w chwili obecnej sfery rzą-

poruszoną prze- sorcjum

chodzi się wstydliwie
dziennego.
Podobnie

żywiołowy pożar.

o pożyczki
niczne.

recept,

niebezpieczeństwie
prowadzonej
na
naszych
oczach pracy destrukcyjnej
jest rzeczą niemęską
i niestosowną;

nad tą sprawą

Rokowania

samemi meto-

tych samych

sfera wyczekiwania jakichś wielkich
także jej groźby dla Państwa i ustrozasadniczych
zmian
państwowych i ju nasze władze,
Caveant Consules.
społecznych.

Zmiany te przyjść mają
już wkrótce, prawie że jutro. Nikt nic
dokładnie jeszcze nie wie, ale wszyscy
wyczuwają, że coś przyjść musi. Jedni
zapowiadają bolszewików — inni bia-

Konferencja Marszałka Piłsadskiego z Min. Zaleskim.

a

co dzisiaj u nas. A w społeczeństwie
pracy polskiem utarło się jakieś dziwne

francuskiem

prowadzone są z belgijskokonsorcjum

fiaansowem.

Według informacji, pochodzących

z tych samych

źródeł,

którzy ob- dwu pożyczek miała być

sprawa

oby-

już rozwa-

posiadłości miejskich'i wiejskich. Podrażnienie z dnia na dzień wzrasta. serwują jego wzrastające objawy nie żana przez Radę Ministrów, która
Przychodzi do mnie stary, poważ. z za biurka zasłanego stosem okólni- upoważniła odpowiednie czynniki pafików w większem lub mniejszem po stwowe do prowadzenia daitszych rony włościanin, któremu
zaprzedałem
działkę w moim folwarku i prosi o wiatowem lub wojewódzkiem mieście, kowań i sfinalizowania ich.
ale u jego źródła
w życiu codzien-

przygotowuje odwet.

Kara Śmierci w

to stosunek do

ul. Wileńska
19

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—eji 3—ej 30g.
za tekstem 10 roszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świąteczny.
oraz
z prow;incji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej.

przyśpieszenie sprawy
zatwierdzenia
aktu w urzędzie ziemskim: „bo—mói „Posłednija Nowowi to zupełnie spokojnie
jako rzecz
zupełnie naturalną—jak
wioska
rezujtatów*. Qkreśleń takich można
na
wiosnę dzielić będzie pański majątek,
jeszcze tuzinami przytaczać, a wszystto i moja ziemia może zginąć”. inny
kie mają jedną wspólną cechę: ujęte
znowu gospodarz
opowiada
mi, że
"są «w formę
g NAA «dyplomagdy nastąpi <pieremiena» to jednego
Tajemnicze zebranie w fortach kowieńskich;
zną», iż treść
ich „znika zupełnie
z policjantów, a także nauczyciela z
Stoi
formy.
Biedny, przeZ Kowna donoszą: W nocy 25 grudnia komendantura wojskowa otrzysąsiedniej wsi na razie zostawią, bo
ciętny członek
stronnictwa w zapad- mała ponfną wiadomość, że pomiędzy II i III fortem odbywa się tajne zeto porządni
ludzie.
Na
łej prowincji, czytając te elaboraty, branie wybitnych przedstawicieli opozycji. Jakoby na zebraniu omawiany jest
jednego z
osadników
cywilnych,
który
nieraz chciałby zawołać: «powiedzcie plan odwetu. Wysłano natychmiast patrole wojskowe. Po przybyciu jednak
nabył
mi nareszcie, do kroćset, czy mam patroli na miejsce zebrania nikogo już nie znaleziono. Tegoż wieczora dwaj 'niedawno kawał gruntu i-zaczął goaRząd popierać, czy niex—a nazajutrz główni uczestnicy tego zebrania zostali aresztowani w pobliskiej wsi u go- spodarzyć, napadli całą gromadą chłopi
pobliskiej wsi i zdemolowali mu całe
_, widzi w gazecie iż do Rządu
winien spodarza Bartłomieja Pabalisa, w którego domostwie odbywał się bez pozwourządzenie
domowe
i gospodarcze.
„ustosunkować się ściśle rzeczowo*! lenia wieczorek.

Obozu

80

Jestem jednym z tych,

debitu coraz nowych

kreślają go jako: „wyciągnięcie kon- wypadków w Litwie zakazała
debitu
nasiępujących
sekwencji z położenia”, „życzliwą neu- nicznych:
я
.
tralność*, „popieranie bez brania odWychodzących w Paryżu pism rosyjskich: „Dni*
powiedzialności*,
„sądzenie; według sti“, „Prager Presse* oraz ryskiego „Friinmorgen”.

Jeżeli stosunek

ŚWIĘCIANY —
POSTAWY — ul. Rynek

Mackiewicza 63

wszystkich opanowała nerwowa atmo-

Prześladowanie prasy w Kownie.

stoi z stosua-

kiem stronnictwa do rządów

błędzie.

litewskiemu w Berlinie, że wydalenie dziennikarzy
niemieckich
i
obywateli niemieckich uniemożliwi rokowania niemiecko-litewskie.

lecz fakt ten da się jeszcze wytlomaczyć ogólnem wówczas zamieszaniem,

już

w

KŁAJPEDA, 29—XIi. Pat. W sprawie doniesień wedłe
który'h
prezydent ministrów Wałdemaras oświadczyć miał na konferencji prasowej,
że wydalenie dziennikarzy niemieckich ma tylko znaczenie lokalne i nie
może wpłynąć na rokowania niemiecko-litewskie donosi, niemiecki konsulat generalny, że zapatrywania jego nie podziela rząd niemiecki.
Przeciw-

szych stronnictw przywary — od de- nie, przedstawiciel urzędu
nagogji—było nawet wolne zupełnie.

„ „Gorzej

ul. Msiora

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—rn 20 groszy.
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja iękopisów niezamówionych nie zwraca.

wobec Niemiec.

Sidzikauskasa

—

— ul. Mickiewicza 20

NOWO

uderzyły

sając je głęboko. Wszyscy zrozumieli, że tak, jak dotąd było— dalej już
być nie może, że naród polski musi
wspólnym
wysiłkiem
ustalić
jedną
wytyczną—jeden
jasny cel--do któredążyć

W

NOWOGRÓDEK

250, uruzarni 262

BERLIN. 20 XII. PAT. Półoficjalna Deutsche Diplomatische Poligranasze, wstrząe tische Koresponderz ogłasza wywiad z posłem litewskim w Berlinie Sidzi-

małowe

w społeczeństwo

go wszyscy,

radate!! 743, adminieiraoji

4 zł.

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1

GRODNO — Plac Baiorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

30 grudnia 1926 r.

od 9 do 3, Fełe'n"v:

— al, Szosowa 172
3-g0 Maja 64
Gen. Berbeckiego 10
— ul. Wileńska 1

GŁĘBOKIE — mi. Zamkowa
ŁIDA

Rzdśaicj

"mem

ODDZIAŁY:

nem wsi. Jestem ziemianinem i PolaLikwidacja małych banków
kiem, chciałbym
jednak
rozpatrzeć
Jak się dowiadujemy
ze źródeł
poruszonąę sprawę nie z punktu wimiarodajnych,
w
związku
z
upływem
dzenia warstwy
ziemiańskiej i nawet
nie z punktu widzenia interesów pafi- w dniu 31 grudnia r. b. terminu postwowości polskiej, ale ze stanowiska większenia przez banki akcyjne kapizakladowych
do _ jednego
bohatera dzisiejszego smutnego dra- tów
matu

białoruskiego,

prawosławnego

chłopa, (stosunków w powiatach zamieszkałych przez ludność katolicką
dokładniej nie znam), białoruskiego
chłopa, z którym zżyłem się od długiego szeregu lat i którego może po
swoj:mu nie podług recepty robotniczo-włościańskiej Hromady
szczerze
i
całem
sercem
lubię,
Każdemu
czło:
Sąsiadujący z folwarkiem mojej Matki
wiekowi
właściwe
jest
dążenie
do
majątek objął po swoim
stryju rotswych warunków życiomistrz rezerwy M. K. Zaraz po przy» polepszenia
wych,
każden człowiek,
jak _ mówi
jeździe
miał on
z najbliższą wsią John Stuart Mill, szuka swego dobra,
szereg zatargów, bo nie chciał aproa unika swego zła — jest to zasada
bować wielu
przyjętych tu zwyczai
troski
o byt. Ale ludzie wykształceni
jak np. wypasania jego łąki lub kramają
dowolną
możność
wybierania
dzieży drzewa z lasu;
konflikt ten podsuwanych im przez życie środków
miał swoje
rozwiązanie jakieś dwa
zbawienia—biedny zaś i ciemny chłop
tygodnie temu, kiedy
to pomimo o- białoruski
najchętniej
słucha
tych,
poru służby, późnym
wieczorem do którzy, gwarantując zupełną bezkardalszych pokojów
dworu
wtargnęła
banda największych drabów wiosko- ność, podsuwają mu najprostsze me:
wych z kijami i dębczakami, w czap- tody wzbogacenia się: a więc zamiast
kach na głowie; nieproszeni gości dalekich celów naprawy bytu w odległej przyszłości przez lepsze orgauciekli dopiero po kilku
strzałach z nizowanie pracy
i wysiłków, przez
rewolweru danych w powietrze przez
wargospodarza. Nazajutrz wieś submito- doskonalenie swych własnych
sztatów
—
natychmiastowy
rabunek
wała się, pizyznając
się do winy i
tłumacząc się tem, że ich „Oduryli“, dóbr już istniejących,: wyprodukowaDo szkoły we wsi D. wtargnął w nych przez innych.
Człowiek na niskim poziomie kulczasie gdy nauczyciel odbywał
z turalnym rządzi się instynktami: naddziećmi próbę jasełek, przedstawiciel
miejscowego” „hurtka*, a'za nim sze- miernie i sztucznie rozdrażniony — 10°
stynkt pożądania,
nieograniczony intoka publiczność. Hurtkowiec
zwy- stynktem strachu przed odpowiedzialmyślał

nauczyciela i Polskę w sposób

20 instytucyj

bankowych
opartych
па słabszych
podstawach (gdyż posiadających ogółem
zaledwie
5 miljonów
złotych)
będzie zmuszonych przejść
w
stan

likwidacji. Ministerstwo
zamierza

przedłużać

Skarbu

nie

wskazanego

wy-

żej terminu i będzie rozpatrywalo
tylko te podania o zatwierdzenie nowych emisji uchwalónych przez ogólne zebranie funkcjonarjuszów,
które
zostaną wniesione
do
Ministerstw.

przed końcem

r. b.

‚

Nadto aby zupełnie bezcełowo nie
podtrzymywać istnienia nieżywotnych
instytucji
terminy
udzielane przez
Ministerstwo
na faktyczne
pokrycia
subskrybowanych emisji będą możliwie jaknajkrótsze. Dzięki
tym
zarządzeniom wkrótce
już pozostaną
j:dynie instytucje bankowe oparte na
zdrowych i silniejszych
podstawach,
co winno wpłynąć na znaczny-wzrost

zaufania w szerokich kołach publiczności a tem samem odrodzić zmysł

oszczędności

tracony

czeń

w

wskutek

społeczeństwie

przykrych

lat ubieglych.

za-

doświad-

БИБЫЛТРРЕКИНЕНИТОННТИРЕАЛИНЕННМЕЯ
ПЕХЗ-5:
Straszna katastrota
HEMNITZ, 29.X11 PAT.
wieczorem w pobliżu stacji

Wczoraj
Schweiz-

*musi * prowadzić kerssheim zderzył się ekspres berdu ekscesów, do gwałtów i rewolucji, diński z pociągiem towarowym, przyośmieli się urządzać * ta w rdzennej Nie będę teraz rozważał,”czy dzisiej- czem 41 osób odniosło rany w czem
Bialorusi przedstawienia polskie, to szy ustrój kapitalistyczny jest ideal- 2 osoby ciężko...
nym, czy może z czasem ustąpi on
mu wszystkie zęby powybijają. ChaKara śmierci we Lwowie.
przez Duguit'a
rakterystycznem jest, że dzieci stanęły miejsce zalecanemu
systemowi
syndykalistycznemu
lub
LWÓW, 29 Xli. PAT. Dzisiaj o
goraco w obronie swego nauczyciela.
rządowej godz.
. Razu pewnego jeden z moich są- ianemu, a zamiast władzy
10 m. 45 zosiał ogłoszony
skazujący
doraźnego
siadów znalazł w dzień rynkowy na policji i sądów — będzie, jak chce wyrok sądu
a za- Stefana Konia za usiłowanie morderdrodze z miasteczka do dworu swego Proudhon, umowa spoleczna,
pana sołtysa w kałuży mocno urznię- miast państw—jedna wielka ludzkość. stwa popełnione
na st. posterunMoże, ale dziś jesteśmy od tego bartego. Powodowany
szacunkiem dla dzo i bardzo dałeko, a władza rzą: kowym. Policji Państwowej Moczarwładzy j sąsiedzką życziiwością
za- dowa, która pozwalą na budzenie in- skim na karę śmierci przez powiesze*
brał go na bryczkę. Gdy
wóz na stynktów i jątrzenia apetytów, zaspo- nie. Wyrok miał być wykonany o
godzinie 12 m. 45. Na prośbę obroń:
kamykach i w kolinach trząść zaczął,
jest zgóry przyga- cy oskarżonego odłożono wykonanie
sołtys obudziwszy się, w myśl zasa- kojeniu których
się
sprzeciwić
postępuje egzekucj jeszcze na godzinę.
O ile
dy, że u pijanego co na sercu, to i towana
i
nieuczciwie
w
stosunku
do
powierzonie nastąpi ułaskawienie skazany zo
na języku, zaczął opowiadać o tem,
najordynarniejszy, ku uciesze gawiedzi,
zapowiedziąwszy, że o ile nauczyciel

nością za występek

miljona złotych, około

nej jej ojcowskiej opiece ludności.
z ksaju I jeszcze raz mówię i wołam: wszyst- stanie stracony o godz. 13 m. 45.
LWÓW, 29 Xli, PAT. Stefan Koń
swego wkrótce wypędzą, jak to teraz
kie ofiary, które padną przy tłumieniu

jak to oni panów i Polaków

nauczeni doświadczeniem
wiedzą, że
żeby panowie
nie powrócili
trzeba
dwory popalić i ich samych wyrznąć.
„No dobrze”, pyta
mój
sąsiad: „a
jakże będzie ze mną?" „Pana*, mówi
z przekonaniem gospodarz:
„nie zarzniemy, bo pan porządny pan, ot i

mnie podwióz!*; potem chwila refleksji,

dojrzewających już rozruchów w rów»
nej mierze obciążą sumienia zbrodni-

czych

podżegaczy

też tych mężów,

Rzeczpospolitę

są

jak duże

powołanych

Polską

na

о „odz. 13 m. 45,

Mrozy

przez

wysokie

we

Francji,

PARYŻ, 29,.XIl. PAT. Wedlug
stanowiska, którzy przez niedbalstwo,
zmarła wczoraj we
lub zapatrzeni
w miraż nierealnych doniesień pism,
Francjj
znowuż
6 osób z powodu
dziś doktryn i teorji — obowiązków
silnych
mrozów.
Z
poszczególnych
swoich
we
właściwym
czasie
nie
miejscowości donoszą
0 wzmożonej
wypełnili.

bryczka turkocze dalej, a zamyślony
dygnitarz dodaje: „chyba, że juź koniecznie przyjdzie się”.
VES PRAD
Chłopi

naszych wsi

agitatorów — jak

sądu doraźnego
skazany wyrokiem
powieszenie
pizez
stracony
został

dzieci, często lepsze nawet od starszych,
ale powodują się oni nie przemyśla-

Telefon

1) bierzcie, co

lecz również

BIGNTREW FYRETOWZZERCA

Londyn—N.Jork

z powodu
mrozów
śmiertelności,
szczególnie wśród osób starszych.

Walki w Nicaragua.

ną decyzją tak jak starsi, tylko imLONDYN, 29.X1] PAT. W. rezulMANAGUA, 29. Xli. PAT. Tylna
jego jest wybitny konserwatysta i rdzenny pulsem
i zbiorowym nastrojem. A tacie prób, które dokonano dzisiaj z straż wojsk rządowych w liczbie 400
ziemianin z Poznańskiego. Musimy uczynić nastrój ten urabia się od kilku mię- transalantycką stacją radiotelefoniczną
żolnierzy zostaław czasie odwrotu w
także zastrzeżenie, że uwagi dotyczące Dnia sięcy ciągle i starannie,
po drogach przeznaczoną do utrzymywania bez- części
wybita
w części wzięta do
Polskiego słuszne jeżeli chodzi o dziś, nie rozrzuca się komunistyczne
komunikacji między Lon- niewoli. Do strefy neutrainej w Вшеodezwy, pośredniej
będą słuszne jutro, gdyż pismo tą wkrótce
żołnierzy
być musi—jeżeli się stanie organem warszawskiego oddziału co niedziela i święta, a teraz także dynem a N.-Yorkiem, telefon z N.-Yor- felds schronilo się 600
w dnie powszednie tysiące wymow- ku
słyszano nietylko w Londynie wojsk rządowych. Zostali oni rozbro*
jest już począt<Prawicy Narodowej»,

| również, że jeżeli ktoś stale w jakimś formacje,
niemniej
przykro się robi
pismie pisuje, to właściciele tego pis- na myśl, że właśnie ta najsympatyczma najwidoczniej godzą się na opi- niejsza,
ta najmniej winna z wszystnje, które dana osoba wyraża, Wła- kich partyj naszego Sejmu pierwsza
ścicielami zaś „Dnia*_ są trzej wybit- miałaby ulec rozkładowi.

ni Ch. N., p.p. M. Chłapowski, poLecz jeżeli tak
Żółtowski i... t senator Szuł- to, pa co patrzymy,
poseł
drzyński, prezes całego stronnictwa! kiem końca—to niechby przynajmniej

Lecz o tem,
`

oczywiście

p. Stroński

nych

agitatorów

wam

się podoba,

woła:

co

zagrabicie

bę-

bardzo

Castle. Rozmowa

wyraźnie w New-

trwała 3 minuty.

jeni przez

marynarzy

amerykańskich.

2

SŁOW

ZE SPRAW WOJEWÓDZTWA POLESKIEGO O naszych
Całkiem

inączej

sprawach.

Pohtosie prasowe.

przedstawia się rzystwa.

Włosko=niemiecki

źraktat przyjaźni.

Z SĄDÓW.

się ustawą praso-

RZYM, 29 XII. PAT. W dniu dzisiejszym w pałacu Chiggi nastąpi
podpisanie traktatu przyjaźni i rozjemstwa pomiędzy Włochami i Niemcami.

ieligencji niezrównanie
przewyższa povinis Koledzy dziennikarze okap. Młodzianow- Zali się zwolennikami silnej własny
twię poleskiem z ilością 327 czton- swego poprzednika
CH
o wszystkich
K
innych
:
obyй
ków bezpośrednich i 2168 członków skiego, i jest bardziej zrównoważony Jeśli chodzi
i serii jeśli chodzi o
pośrednich, zrzeszonych w 79 kółkach psychicznie od swego
poprzednika, 2

ra niemieckiego Nouratha. PUklad obajnioje 16 paki
w których oba
państwa zobowiązują się do skierowywania na drogę postępowania pojednawczego
awc:
wszystkich kwestji s pornych, któreby” p mogły powstać
pomiędz
i
niemi, a którychby niemożna było zlikwidować na Swykłej
dak: die,

dzłałalność

kiej

poleskiej

okręgowych

rady

wojewódz-

towarzystw

czych, skupiającej 7 towarzystw

niczych,

działających

rolniczych.

Poleska Rada

w

rolni-

rol-

wojewódz-

Wojewoda
Krachelski
zatwierdził owej uchwały.

o

się

w

Racji

=
į iii

Stanu

szczególne towarzystwa rolnicze do
niej należące zajęte są popularyzowa-

Wojewoda Młodzianowski
zarządził wybory do Rady miejskiej, lekniem wiedzy rolniczej wśród szero- kamyślnie rozwiązawszy dawną Radę
kich rzesz drobaych rolników. Poga: Miejską. Wybory dały większość andanki
rolnicze
były
urządzone
w typolską, składającą się z komunistów
dały sile liczebnej

ludności

wystawiono bowiem jedną
ską poza

P.P.S.

lecz

na

ej

bi

A

Rh
netowi

Drugi dzień procesu o zabójstwo
ks. Baniewicza

iedzią usługę, skoro

w tej

spra-

a.

listę pol-

Oto Gaz, Warsz. Por. oglasza

artykuł p. t. „Białorusini

czołowych

LONDYN, 29—Xii PAT.. Według

wywrotową

komunistów

w Anglji.

= musi się

Mail,

A

o Wilnie". 13 b.m. miała zapaść uchwała o wydałeniu

ARekiczók akcją

przedstawicieli

sowieckich

umieszczono

znań

redagowany jest przez dziennikarzy,
re- którzy
nie grzeszą: zbytnią znajomością

tow. rolnicze
kurs przez ogręgowe
kurs
10-dniowy
Drohiczynie,
w
tow.
okręgowe
przez
pszczelarski
rolnicze w Sarnach, 2 kursy rolniczookr.
przez
hodowlane dla żołnierzy
i Brześciu,
tow. rolnicze w Pińsku
z
wiejskich
kobiet
10 kursów dla

iniejatywy Rady

mandatów,

zebrała

Podróż książęcej

polacy poza P.P.S. uzyskali 9 Polski ale natomiast posiadają

sporą
dozę tupetu i bezczelności. Dowodzi
tego następujący kwiatek. Na pierw-

Rosjanie 3, lista ukraińska

z

zaledwo

120

głosów i

nie

uzyskała żadnego mandafu. Z rezultatu wyborów rząd polski
powinien
był nauczyć się po pierwsze, że Polesie nie jest żadną Ukrainą, że two-

Wojewódzkiej w ka- rzenie ukraińskich szkół

w

Е

szej

stronie

w

wydaniu

Brześciu

którą

widnieje

29—Xii. Pat, Książe i księżna Yorku

przez

ich do

organizacyjnego.

Życia

Do

równego

prawa

wyborczego

„Zamek

jako

Muzeum“.

Doprawdy

z

nale

w ŚWIECIE

«KOBIETA

ARS

TAKAS

BOSE

i w DOMU»
о]

аиаа

ГО
Kwartainie

3 zł. 90 gr.

Adm, Warszawa, Krak. Przedm. 99.
Konto P. K. O. Nr 12.200,

B. SCHERMANN

Dr. med.

hosp. II kliniki chor, wewn.
Ordynuje obecnie przy ul. Niemieckiej

Ni. 22.

Trzy kapitalne nowošci
wydawnicze.

cząca zarówno

Szopena.

literatura

sA

oci,

polską

do

która

legionów.

pena

na

świat

cały,

poddali jego

muzykę wszechstronnej i przenikliwej
zżyli cały
analizie, a z jego życiem
odowy:
międzynar
świat
cywilizowany

cudzoziemcy. Tacy jak Liszt zaiemczo-

(Dokoriczenie).
twórczości

$@

Władysław Studnicki.

P, Nr. 92

Ww. Z.

cała

parła młodzież

Od 5—7.

Tel. 1069.

Istnieje już

morałno-polityczną,

jak

ny Węgier, jak Anglicy Niecks i Hudoty- neker, jak Niemiec Leichtentritt—aby
najrozgłośniejszych komentażycia tylko

pos iadamy

torów Szopena wymienić.
Przewagę

nad

cudzoziemcami

Towarzystw

3. Bank

Związku

4. Wileński

w końcu stycznia roku przysz-

"ED MSI

w

Zarząd
podaje

do wiadomości

Restauracji

Szanownej

Spółek

Klijenteli,

Artykuł

p.t.

<Niesłychane»

'w

stosunku

W dniu

do Goldzina

wczorajszym

ostatecznie

rozpatrzoją

w

że zwyczajem

lat

ubiegłych

maczenie

aitykułu

żydowskim

najznakomitszy

5.

|

zawezwał

rakteru, rytmu i tempa
mazurków

rewja

w 2 częściach,

w

dnu

ło konsekwentnie wnosić,
krytyk

zagraniczny

nie

że

w języku

referenta Komi

iż treść artykułu <Unzzr

ne

były

z prawdą.

\

rozpitrzzniu sprawy
sąd skazał redaktorkę Epszteja na 3 miesiące więsienia”

KREZTNGGNLAWRESH
WSUS WOOD W ZREEDZKKEGZKI

igj Proces braci Barmatów.—
FR BERLIN,

29/Xi.

PAT. Wedlug

31

braci Barw
dniu 11

w wychowanin

dziecka

PISMO

„DZIECKO i MATKR*
jest doradcą

b. m.

Roku.

młodych

Kwartalnie
Adm.

matek.

2 zł 70 gr.
Krak.

Warszawa,

Przedm. 99.

Konto P. K. O. N*

12,900.

RADJOSŁUCHACZE!;
Wszystkim, którzy używają w swoich odbiornikach, jako źródła żarzenia
suchych

elementów,

mieszkańcom
nych
rów,

a

miast

nie mających

polecamy

katodowe

szczególnie

prowincjonalmożności

swoich

regular:

akumulato-

1 i 3 voltowe

lampki

PHILIPS MINIWATT,

Żądajcie szczegółowych prospektów
od Waszych dostawców, a znajdziecie

się!!!

13 obrazach.

w

nich
wybrać

dokładne
wskazówki, jak
najbardziej
odpowiednie

lampki

o- rozdziałów poświęcynych muzyce Szo- na, już z Francuzki

polonezów

urodzony,

dia swojego

Jean domem, całym dworem

aparatu.

w Żelazowej

i Woli...
porzucił handel
Resztę znamy wszyscy na
Jacques Chopin,
;
poświęcił się zawodowi nauczycielskie- pamięć.
mu. Osiadłszy w Metz ożenił się z
Młody guwerner hrabicza pokochał

niejaką

panią

Desmarets,

wdową,

i posiadającą niepospolite zalety cchmi-

Krzyża-

Posunę się śmiało do twierdzenia, miał z nią czworo dzieci. Kiedy umarł strzynię hrabiny Skarbkowej,

i a dość w Szopenjanach oczytany,

należa-

że i gdzie? Niewiadomo.

orjentację

szeroką

mieć

dlatego aby

nie ulega,

umarł.

że

Kwestji jedynie
Najmłodszy

nowską, osobę w dodatku

z licie

stronną

opinię o jego

dziełach

mu-

My, jego kompatrj
na manowce—dać rafnej zycznych—wystarczy przeczytać oba
dwa tomy Maurycego Karasow skiego, stosunku do Szopena mamy [atoli tę, zbłądzenia
analizy
muzyki
Szopena wogóle, któ: tomy kapitalnej monografji Hoesicka
wprawdzie wydane pierwotnie, w 1877 że nikt nie gra Szopena tak—jak

ra stojąc na wysokości ogólno-ludzr. po niemiecku a dopiero w lat pięć polscy pianiści, Utarła się opinja, że
kich arcydzieł, wskroś jest przepoSzomuzykę
ą
interpretuj
co
najlepiej
to,
oni
my
posiada
potem po polsku;
ystkiem
duszą polską?
jona
репа.
Przedewsz
dlatego,
że
Tarnoww
Stanisła
e
pisali o Szopeni
To tylko para akordów mających
ski, Jan Kleczyński, Tretiak, Noskow- są Polakami. Więc: Śliwiński, Michanas wprowadzić w istną puszczę Szoski a przedewszystkiem Mieczysław łowski, Paderewski, Hofman, a prze- penowską,
jaką jest księga
Ferdyiem,
dewszystk
z
generacji
młodych
Paienie
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Zamówienia na stoliki przymuje Zarząd Restavracii.
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z błyskami

w formie

dowej,

Wilnie.
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Echem skazania Goldzina był artykuł
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PARYŻ, 29. XII.
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nie, Rzymie, Hadze i
ordynacja
wyborcza, inne zbiory muzealne.
dzieży wiejskiej dla obudzenia w nich wniosek, że
aia
zaprawie
i
skiego
Wszystko zaś zatytułowane jest gramie swym minister
oparta na systemie
powszechnego
ducha obywatel
powiecie

żdym

powrócili wczoraj

ergo kary

wicza.
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obecnemu
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1926 r. w 168 punktach i miały slucha- i Żydów. Głosy polskie nie odpowia-
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wa przeszła
pod rządy pruskie, wy- kochanego
ucznia
Fryderyka hr.
Czy
mam
zaraz na przykładzie kształcony,
inteligentny,
wykwintny Skarbka,

dowieść?

I

owszęm.

Olo

przykład

pod względem

form

towarzyskich,

Ręczyć

można,

że

co

do

joty

pierwszy lepszy z brzegu.
dawał
lekcje
zarówno francuskiego wszystko taki przebieg miało jak to
Jakże stoi sprawa
z pochodze- jak niemieckiego
języka.
Starościna zaregestrował i z. wieloma
jeszcze
niem Szopena? Ręczyć można, że tak Łączyńska zaangażowała go do swa- szczegółami w książce swej opisal—
a nie inaczej niż stoi w dziele Hoe- ich dzieci na guwernera.
Jedną z u- Ferdynand Hoesick.

sicka.

czenic Mikołaja Chopina

byla

Marja

Stanisława
króla
panowania
Za
Leszczyńskiego dwaj jego dworzanie,

Łączyńska, co poślubiona hr. Walewrolę w
skiemu tak wybitną odegrała

rodem z Kalisza, przybyli
do GLuneville i otworzyli w Nancy około roku
1740 handel win. Spółkę 'swą,
muże
dla łatwości odbytu przetlumaczyli na
szyldzie sklepowym: Ferrand et Chopin. Syn tego Mikołaja (Szopa-Chopi-

rościny Łączyńskiej przeszedł Mikołaj
hraChopin na guwernera do domu
biny Skarbkowej i udzielał lekcyj malemu Fryderykowi Skarbkowi późniejszemu autorowi
«Dziejów
Księstwa
Warszawskiego». Zarządzał też całyna

Jan Kowalski

i

Michał

Szop,

obaj życiu Napoleona

|-go.

Z dormnu

A oto — jak

Szopzn:
Postać

sia- Budowa

wyglądał

Fryderyk

wysmukła— maluje Hósicke

drobna i wątła, wzrost śred*

ni, włosy blond., długie, jedwabiste,
zczesane w. formie artystycznej czup- ›
ryny z przedziałem na boku,
czoło
szerokie, pięknie zarysowane,
oczy
piwne, lagodne, raczej dowcipne ni
marzące, nos orli, rzymski, wydatny,

“o
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KURJER ZIEMGOSPODARCZY
WSCHODRICH
Pr. A. Krzyżanowski
pożyczce
W/

о

zagranicznej.

ostatnich

czasach

coraz

czę-

ściej poruszaną jest sprawa pożyczki
zagranicznej, widoki uzyskania której
"w związku z poprawą syfuacji gospodarczej w Po'sce
są coraz lepsze.
Aktualną staje się kwestia, jakiej mianowicie pożyczki zagranicznej nam
potrzeba. Odpowiedź na to daje pr.

„Adam Krzyżanowski w krakowskim
«Czasie».
Świetny artykuł ekonomisty
polskiego

przytaczamy

poniżej

in

nanie ostatniego bilansu z bilansem
z przed dwóch lat. Na dniu 31 grudnia 1924 r. zapas walut i dewiz był
większy
od
obecnego o około 20
miljonów dolarów.
W obiegu było
znacznie
mniej
bilonu.
Obieg dziś
jest mniej ekonomiczny, więcej finansowy, bo przybyło bilonu,
a ubyło
banknotów. Pokrycie w tym
czasie
spadlo bezwzględnie i w stosunku do
obiegu zarówno ilościowo, jak jakościowo. A przecie w roku 1925 nastąpił spadek złotego, Ostrożność jest
więc obecnie wskazana. Konieczność
zwiększenia rychło zapasów waluto-

11 proc. (10 procent),

Holandja

słów kilka

9

następnie

proc. (11

bez zmiany 7 proc., taksamo
Eksport

do

Francji doznał

sie znacznego

ożywienia,

przychodzi

procent), Niemcy

Danja 4 proc.

w

procent (1,5 proc.). Według

tualną pożyczkę przedewszystkiem na
cele stabilizacyjne,
a także na nadzwyczajne wydatki budżetowe o charakterze
przeważnie inwestycyjnym.
Hasło pożyczki wylącznie inwestycyjnej jest niejasne
a nadto
zapoznaje
pierwszorzędną doniosłość problemu
stabilizacyjaego.

Jeszcze

z

ostatnim cza-

dochodząc

do 4

poszczególnych

grup, wywieziono najwięcej materjału taiteo, Nacz
55 procent łącznego eksportu.
dział
Gdańska w łącznym
eksporcie polskim wynosi 1,034,838 ton, czyli
procent.
Według poszczególnych sortymentów,
wywieziono

z Polski przez

Gdańsk:

Aleksonier_ Mionocski

materjału

tartego 52 procent, kopalniaków 19 procent,

tyk i drzewa okrągłego 11 procent, sleeprėw
i podkładów (wł. planscnów) 98 procent.

po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Boga dnia 29 grudnia
1926 r. w majątku rodzinnym Małe Soleczniki powiatu Wileńskiego
Eksportacja zwłok do Kościoła parafjakiego w Małych Solecznikach
odbędzie się w dniu 30 grudnia b. r. o godz. 3 po poł.
Złożenie zwłok do grobów rodzinnych nastąpi w dniu 31 grudnia
b. r. po nabożeństwie żałobnem w Kościele w Małych Solecznikach, które
się rozpocznie 6 godzinie 10 rano.
O smutnych tych obrzędach zawiadamia krewnych,
przyjaciół i
anajomych pogrążona w żalu
RODZIN
A.

o wielkości i

o warunkach pożyczki. Każda
państwowa
pożyczka
zagraniczna
jest
obciążeniem
budżetu i bilansu płat:
niczego. Obecne pożyczki są znacznem obciążeniem,
bo termin
jest krótki, a procent wysoki.

zwrotu
Lepiej

GIEŁDA

WARSZAWSKA

29 grudnia 1926 r.
Dewizy

i waluty:

Tranz
Doiary

Sprz.

8,98

Holancja
Londyn

9,00

361,15
43.79

36205
43,90

Kupno.
8,96

_ 360,25
43,68

wych Banku, jeśli złoty nie ma po- nie zaciągać pożyczki, niż podpisać
9,—
9,02
8.98
nownie spaść, jest chyba niewątpliwą, warunki równie ciężkie, jak te, które Nowy-Y ork
3580
35,89
35,1
ul. Sierakowskiego 18, Browar Szopena. Dla
zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwa- są zawarte w poprzednich umowach Paryż
Praga
26,72
26,78
26,66
zamieszkałych na terytorjum ma. Wilna na
gę zmniejszanie
się nadwyżek
wy- © pożyczki. Nie przesądzam, czy wa- Szwajcarja
17455
17498
17412
ołudnie od rzeki Wilji
w granicach ulic:
zakończona
pchnięcierm
w
serce.
runki
WOZU.
127,46
12768
127,14
te odpowiadały
owoczesnym Wiedeń
onarskiego, W. Pohulanka, Ś-go Jacka, Sie40.58
40,65 _ 40,45
Do posterunku policjj w
Głębo- rakowskiego, Montwiłowska, Łukiska, MahoWszyscy
na to się godzą,
ale stosunkom. Dziś są w każdym razie Włochy
biem zgłosił się mieszkaniec wsi Le- metańska i Zakret. Na północ od rzeki Wilji
* Papiery wartości=wą
cie zestrojonych środków. W tym ar- różnią się w ocenie środków osiąg- nie na czasie. — Wielkość pożyczki
S
ZĘ
_ dzielnice: Zwierzyniec, Sołtaniszki, Rybaki,
tykule będę pisał jedynie o pożyczce nięcia tego celu. Także i w rządzie jest problemem jaknajściślej złączo- 8 proc. pożyczka konw. 96.50
šniki Nestor Ławrynowicz i zameldo Snipiszki, Derewnictwo, Piac Broni, Nowa
Posyczła
Qoiarowu
81.25
82,00
ы
zagranicznej. Zastrzegam
się jednak zdania są cadzielone. Niektórzy liczą nym z przeznaczeniem pożyczki. Dlawał, że niejakiś Wiktor Zienkiewicz Jerozolimka i Werki Na północ od kolei w
$
kolejowa
9300
9350
—
mieszkaniec maj. Duzberg
zamordo- graniczch ulic: Zawalna, M. Pohulanka.
obrotu towarami, tego ograniczam się do stwierdzenia, 5 pr. pożycz konw.
wyraźnie przeciw poglądowi, przypi- na reglementację
47.75 48
—
wał jego syna Antoniego.
.
Dzielnice: Nowe miasto, Ponary, Lešniki,
sującemu pożyczce zagranicznej Zzna- walutami i dewizami. Zak zami przy- że nasz słaby organizm gospodarczy 4 i pół proc. listy zaet
ziemskie
przedw.
39,00
38,75
Dochodzenie
wyjaśniło,
że
młody
Wilcza
Łapa:
na
razie
miona cudownego leku, zdolnego ra- wozu i wywozu chcą bronić nadwyžnie wydaje mi się zdolnym
z
2
E:
III odoziat kontroli Skarbowej w Wilnie,
dykalnie uzdrowić wszelkie choroby ki bilansu handlowego na naszą ko- do strawienia zbyt wielkiej pożyczki.
Ławrynowicz
wybrał
się
końmi
dO
w.
Mostowa
16 m. 31. Dia zamieszkałych
GIEŁDA WILEŃSKA.
Hołubic. Towarzyszem
podróży był na terytorjum m. Wilna w granicach: Miłonaszego organizmu. Naprawa polskie rzyść, oraz zapewnić dopływ walut i Ito
należy brać
pod uwagę,
twoWilno, dnia 29 grudnia 1926 r. właśnie wspomniany Zienkiewicz.
e RRS
sa dela, sa Padtóczć
go życia gospodarczego
uwarunko- dewiz,
odpowiadający
tej nadwyżce rząc plany inwestycyjne.
Н
i
i
roi
ohulanį
o
Cka,
Oi
rn
Banknoty.
"wana jest przestrzeganiem zasad ra« do kas Banku Polskiego.
Środki te
Podczas jazdy pomiędzy młody ši Sierakowskiego, Meat, Lukiska, a
Judžmi wynikla sprzeczka, w trakcie ką Wilja i Wilenka. Gminy: Rukojńska, Szumcionainej polityki ekonomicznej oraz chwilowo tylko mogą pomóc. Wkrót.
Dol. St. Zjedn.—8,99 —8.971/
której zapalczywy Zienkiewicz wyjął ska, Rudomińska, Turgielska, Solecznicka.
finansowej we wszys'kich dziedzinach ce mszczą się skurczeniem aktywnośFunty szterlingów—43,70—43,65
nóż
i zadał
Ławrynowiczowi cztery
IV oddział koniroli Skarbowej w Wildj odpowiedniem zużyciem pożyczki, ci ekonomicznej społeczeństwa. Zwo- Tranzyt przez Polskę
między
Złoto.
uie, ul. Diodas 20. Dla zamieszkałych na
rany
w
pierś
Jedne
pchnięcie
trafiło
zależnem w znacznej mierze od traf- lennicy tej 'metody ustabilizowania
Rosją a Niemcami.
Ruble 4,75 AE:
w okolicę
*
serca,
przyczem _ przebiły
4
torj
terytorjum
m Е ilna; z dzielnice:Е Antoko!, , Za Zanego ustalenia
zgóry
przeznaczenia złotego nie kładą nacisku na pożyczkcje
rzecze, Belinont,
terytorjum
m. _Nowo-Wilejki.
Z dniem 1
stycznia
przyszłego Wil. Pryw. Bank Handl. 0,07:/,—0,07 został worek sercowy.
pożyczki, jej warunków i wielkości. kę stabilizacyjną,
a sądzą,
że nam
Gminy: Podbrzeska, Mickuńska, BystrzyŁawrynowicza w stanie groźnym
Listy zastawne.
Na ie pytania mam zamiar pokrótce jest potrzebna pożyczka inwestycyjna. roku będzie otwarta bezpośrednia
przewieziono do s pitała w Głębo- 2 Worniąńska, Niemenczyńska, RzeszańW
- odpowiedzieć, Dodaję, że posiadanie
obronie
tej tezy
możnaby komunikacja towarowa między Niem- Wil. B. Ziemski zł..100—31,60
kism,
Z jenkiewicza aresztowano.
° V rejon kontroli skarbowej pow. Oszmiańprzez rząd jasno i ściśle określonego przedewszystkiem powolać się na to, cami a Z.S'SR. tranzytem przez PolWolnego
Miasta
poglądu na te sprawy
wielce ułatwi że także
i pożyczka
inwestycyjna skę i terytorjum
ski m. Qszmiana Dla zamieszkałych na terenie m. Smorgonie, gm. Smoreońska, Solska,
rokowania z bankierami.
wzmocni zapas walut i dewiz Banku. Gdańska.
Kucewicka,
Krewska, Polańska, Graużyska
Przewozu przesyłek pośpiesznych
Wbrew utartemu mniemaniu, nie Argument ten polega na przeoczeniu
i Holszańska.
й
niemiecko-poldrożyzna, ale mała rentowność gospo- różnie,
zachodzących
między temi przepisy komunikacji
Dia zamieszkałych na terenie VI rejonu
nie dopuszdarstwa
społecznego
jest istotą na- obu wypadkami. Przez pożyczkę sta- sko- sowieckiej narazie
koutroji skarbowej pow. Święciański m. Święclany.
szych niedomagań. Można
i należy bilizacyjną „rozumiem
wypożyczenie czają. Opłaty przewozowe będą moGminy: Świrska, Szemiatowska, Aleksannaja usunąć przez zwiększenie kapitału, przez państwo pewnej sumy
obcych gły być uiszczane z góry przez
2) Wybór 5-ciu członków
Zarządu drowska, Hoduciska, Komajska, Twerecka,
czynnego
w naszem gospodarstwie dewiz, któreby państwo ze swej stro- dawcę lub też przekazywane do poZWARTEK
Melegiańska,
Kiemieliska, Janiska,
Michai 8-ch członków Komisji Rewizyjnej. łowska,
społecznem, atoli korzystne wyzyska- ny
Przesyłki będą 30 Dziś
na przeciąg muie' więcej dwóch brania od odbiorcy.
Duksztańska, Daugieliska, ŁyntupWsch, si, 6 g. 7 m. 45
3)
Wolne
wn
oski.
4)
Referat
dr.
med.
ska i Zabłocka.
być obciążone
zaliczeniami.
mie tej drogi jest możliwe tylko w ra- lat wypożyczyło Bankowi Polskiemu. mogły
Na terenie pozostałych powiatów wydaEugen jusza
Zach. sł. o g. 15 m. 32 Aleksandra Safarewicza p.t. „Książka
ubezpieczenie ' dostawy jest
zie stabilizacjj waluty
ma dłuższy Natomiast
pożyczka
interwencyjna Jedynie
wanie kartek odbywa się na pods'awie doJutro
pod
względem
hygjenicznym”.
polegałaby
„przeciąg czasu w sposób, wykluczana sprzedaży obcych de- zakazane.
stwierdzających tożsamość, któSylwestra
W razie nieprzybycia na godz. kumentów,
jacy wszelkie wątpliwości pod
tym wiz Bankowi. W pierwszym przypadrym może być każda legitymacja z fotograSilny
wzrost
emigracji,
6:tą
przepisowej
liczby
członków
zeSpostrzeżenia meteorologiczne Zakładu
fją, książeczka wojskowa, lub legitymacja
względem.
Czy obecny stan rzeczy ku obieg złotych nie wzrósłby, natoMeteorologji U. S. B.
branie drugie odbędzie się w tymże służbowa.
A
„jest zadawalniający? Rzut oka na bilans miast powiększyłby się w drugim,
Ruch emigracyjny z Polski przedz dnia 29—XH 1926 r.
„Banku Polskiego i na cyfry emisji bi- Jest oczywiste, że w pierwszym przy- stawia się następująco:
—
Odczyt o św. Marji Fi
szce
Ciśnienii
в
ч
padku siła o ronna Banku (stosunek
lonu wyjaśni sprawę.
Teresie Mask "wygłosi sa E i b. o Porcji niż dotychczas.
W roku 1925 wyjechało z Polski ironia
| 738
Wyjdę z założenia,
że zadaniem pokrycia do obiegu)
ukształtowałby ogółem 81.218
z. T wiecz. w sali V Gm. Gł. U.S.B. p. Ja— Kwesta. W dniu 12 grudnia t. b.
a w pierwszem T.'empera tu A:
oC
Banku jest zapobiedz spadkowi zło- się korzystniej, niż w drugim. Po- półroczu 1926 osób,
nina Giżycka działaczka
narodowa
i
spoоЬ
sk;
е
r. wyemigrowało
yła sięb kwesta Katolickiego
Związku Poz
tego poniżej obecnego poziomu (9 zł. życzka
stabilizacyjna jest pożyczką Polski ogółem 110378
łeczna
w
Małopolsce
i
na
G.
Śląsku.
Dochód
je
"na
ez
Schroniska
dia 264 bezdomnych
osób.
Z
tej
przeznacza
się
na
rzecz
Sodaiicji
Marjafidziewcząt.
Kwesta
przyniosła
511750 or.
doza 1 dol.), a nie podnosić kurs zło- wyłącznie stabilizacyjną, a inwestycyj- liczby do krajów zamorskich
skiej akajemiczek. Ze względu na zainterewyemiió:
tego. Do
zapasu złotych, których na ma nadto inne
cele. Trzymanie growało
sowanie, jawiem się cieszy Św. Teresa od 352 złote 1/50 ge.
złotych. Czysty doch
27037 osób, w czem 74
równowartości obecnej
w stosunku dwóch
srok za ogon wydaje mi się proc. w pogszukiwaniu pracy.
Dzieciątka Jezus przewidywana jest znaczna
Wiatr
ь
S
|
Potudniowy.
frekwencja
na
odczycie.
"do złota Bank ma bronić de facto, a ryzykowne.
2 Milosiarėsių czyielnitów gorąco
Według krajów ruch ten przedstapolecamy
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Kozłowski
"nie de iure, zaliczam całą emisję banPożyczka stabilizacyjna jest pilna. wiał się następująco:
Uwagi:
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Śnieg,
Minimum
Stany Zjednoczoknotów Banku Polskiego, zobowiąza- Inwestycyjna
nie jest równie
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barometryczną
nagła. ne 3297 osób,
Kanada
0701, Brazy- za dobę—3%C.
— Rada Gospodarzy Klubu Inteli- ną orąślice nłuc. nory
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"nia żyrowe Banku Polskiego oraz su- Gdy raz wreszcie waluta
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będzie na lja 1371, Argentyna 6569, Palestyns spadek
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słąbe i wątłe, oraz żonę popaństwo, co czyni razem blisko jeden dopływu zagranicznych
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członków
i
gości
URZĘDOWA.
spotkanie
Nowego
RoDo
krajów Europy w tym samym
zbawioną możności (i braku) pracy 2 racji
miljard złotych. Pokrycie tego obiegu poparcie czy tworzenie
2 tańcami do rana.
rentownych czasie wyemigrowało 83341 osób
choroby męża j dzieci,
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stanowi zapas złota, oraz zapas waluł przedsiębiorstw w kraju. Polsce trzeczem
81
Dowiaaujemy
się,
że
Wojewoda
Wiproc.
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-- P. Stanisław Szukal
osób,
do
Francji
po39561,
do Danji 997, obecnie służbowo w Warszawie
w
:
nej sumie blizko jedna czwarta mil- pod tym względem więcej
w Wilnie. P. Stenisław Szukski
gwarancji do Beleji 887, do Rumunii 396, do wróci w piątek.
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—
a
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wymapomnika
Mickiewicza
pozedaiawiedia o gada deja
czone wedle perytetu złota (5.18 zł. gają dopłat (np. dr: gi kołowe)
e
— (x) Medal bronzowy dla Wilna, przybył do naszego miasta dlaz try
Eksport drzewa.
albo
stawienie dia wojska «Świętoszek» Molierówne 1 dolar),
a założyliśmy,
że dają małe zyski, niewystarczające na
Magistratu.
Naskutek ofiarowanych se
yeti
zabaw
ić dwa dni, '€% o p erpė wiecz. «Sios'ra Beatcyks>,
Wywóz drzewa przez Gdańsk doszedł
, Szukalski
Bank broni zlotego na parytecieo 70 amortyzację i oprocentowanie włożoi
przez
Magistrat
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wodu wzrostu cen, wzrośnie także i umiarkowanych
granicach wskazane niedost,ateczny
przesłał Magi- wicza
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sił publicystycz. solowe oraz balet. K. Wyrwicz-W;
nie dochodzi do poprzednio wymie- się inwestycyjnemi. W uwzgłędnieniu Czsin (w nawiasie) 1926 jest następujący: budowie przystani
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extenso:

'Liczne, rozległe i głęboko sięgające niedomagania naszego
życia gospodarczego są uleczalne tylko w ra«
zie równoczesnego zastosowania różnych, dobrze obmyślanych i należy-
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rasowy,
delikatnie
wyrzeźbiony,
o zapięty na białej kamizelce,
spodnie etażerki, pamiątkowe drobiazgi.
Mebcienkich, rozdymających się nozdrzach, barwy perłowej ze sprzążkami.
Dłu- le—mogłyby być ozdobą królew
skich
usta pięknie wykrojone 0 mięsistych gim krawatem spiętym szpilką z bryapartamentów.
Sprzęty
o wartości
wargach, skłonne do uśmiechu lekce- lantem (posiadał tę szpiikę oraz ma- history
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muzeat
nej,
np.
piękne
ważącego i ironicznego,
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.
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wszelkiego
zarostu, Szopen, do
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jeszcze Ś. p. Nawet szatka do
butów była z jakiestarannie wygolonego; zęby nieładne Antoni Jędrzejewicz
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drzewa,
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i nie wszystkie, policzki bez rumień- okręcał swą wysoką
szyję.
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roboty
stoców, lekke zapadnięte, cera blada, śnieżnej
białości
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delikatna, niemal przezroczysta, głos pierwszych szwalni
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matowy,
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przytłumionym maśnym niemniej był na punkcie oSzopena i wiele
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dźwięku. Wszystko to, przy młodo- buwia. Przed każdym
koncertem — odziedziczył). W ciągu
swego blisko
cianym wyrazie, składało się na typ opowiada Tarnowski — było zawsze dwudzi
estoletniego pobytu w Paryżu
wykwintny i dystyngowany, wielce zamówionych kilka fraków u kiiku nagromadził
Szopen w swem mieszinteresujący, pełen jakiegoś poetycz- różnych krawców. Przymierzał Szokaniu
istne
muzeu
m
najwykw
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W
ostatniej chwili,
siadał w sobie Chopin coś. wielce mistrz w rozpaczy brał czemprędzej zów, wytwornie pooprawianych ksiąg.
Dodać trzeba kosztowne i piękne popociągającego
tak,
że
czarował na siebie frak swego przyjaciel

wszystkich—o ile mu na tem zaležało. Na ogół robił wrażenie jakiegoś
udzielnego

książątka,
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zjawiskiem
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karę śmerci za to, że wieczorem dnia kierą, oraz związał drutem drzwi do10 listopada b. r. w kołonji Stokach mu mieszkalnego Gilweja, poczem
pow. Lidzkiego umyślnie podpalił do- udał się z.powroetem do stodoly podBronisława Gilweja
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domach tych mieszkają ludzie i życiu

grozi

niebezpieczeństwo.

czął uciekać do Gilweja.
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Skut- Waszkiewicza w drodze

Wtedy

‘

Orkiestra

pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10.
Parter — 60 gr. Balkon
CENA BILETÓW:
— 30 gr.

w miedzieję i włęta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od goda. 4 m. 30,
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W niedzielę
i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej

Maść Hebdy

Ratelin Hebdy
Czopki
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oraz nad program <MAKSIO BOKSEREM» w 2.ch aktach.

hemoroidalne
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E. Hebdai

Masaże, majnowsze
sposoby. pielęgnowania
twarzy.
barwienie włosów, trwałe przyciemnianie brwi i rzęs,
Upiększanie na bale. Maski piękności. Wszelkie zabiegi
i porady kosmetyczne. Przy stałych zabiegach abonamenty ulgowe. Porady bezpłatne. Przyjęcia od 12—6.

S-ka

W.'Z.
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Przyczyna samobój-

stwa nie ustalona.
— Zapadnięcie się sufitu. W nocy
na 28 b. m. zawalił się sufit na przestrzeni
12 mtr.
w mieszkariu Feliksa Oruzdowa
(Ostrot ramską 29), Wypadków z ludźmi nie
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Straty wynoszą około 5 tys. zł.
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“А араа

prawdopo- fal radjowych, które w aparacie lot“
dobnie z okresu między XIV a XV niczym pobudzają do działania lampę
Pois
& Całej
— Restauracja kościoła Panny wiekiem. Płótno przedstawia Najświęt- elektryczną, oświetlającą tarczę syMarji w Krakowie. Prace, związane szą Pannę Marję z Dzięciątkiem na gnalizacyjną. Lotnik w czasie odby:
zdobi złota wania podróży widzi oświetloną tarz restauracją jednego 7 najpiękniej- ręku. Czoło Madonny
i

szych

kościołów

rozmiarów,

|»

Krakowskich,

mimo

skromnych środków finansowych po-
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na

pochodzący

której
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mienie w kształt róż. Jest

drogie

to

ka-

t. zw.

współczesne
nosiły
który
suwają się stosunkowo dość szybko. ohapel,
Dotychczas pokryto dach nad absydą dziewczęta.
Starannie — ufryzowane
kościoła starą blachą, będącą jeszcze włosy spływają w miękkich puklach

w dobrym sianie i spatynowaną, pol- na ramiona, a na tyle głowy,
nocną część nad prezbiterjum pokrykw.
vo na przestrzeni 345 metrów
nową blachą miedzianą. W tych częzmurszałe
również
ściach usunięto
i zastąpiono
belki, deski i krokwie
je nowemi., Odnowiono także gałki i

krzyż na szczycie absydy. Koszt tych

35974 zł. i 128 dorobót wyniósi
larów.
Po skończeniu dachu należy przyrestauracji wieży niższej,
stąpić do

bardzo silnie zniszczonej. Już w roku
1903 architekt Z. Hendei przygoto-

upięty

czę tak długo, jak długo
zachowuje
kierunek najprostszej linji lotu, wy-

tyczonej przez wysłane fale kierunkowe, Każde zboczenie
z linji lotu, a
zatem osłabienie działania fal na odbiornik
i amplifikator,
umieszczony
w aparacie, wywołuje gaśnięcie lampy

jest przejrzysty woal. Płaszcz niebiessfałdowa- sygnalizacyjnej, co wskazuje lotniko=
naturalnie
i.
ki, Silnie
„gwiazdami,
ny, usiany jest
oto- wi, że zboczył z wytkniętej drogi.
lamą i spięty kunzłocistą
Dzięki temu
urządzeniu,
lotnik
czony
sztowną klamrą. Dzieciątko Jezus, może odbywać
najniebezpieczniejszą
jest podróż w czasie mgły lub ciemności,
ciałko wymalowane
którego
jeszcze bardzo niezdarnie, przybrano bez obawy stracenia kierunku.
w przejrzystą sukienkę. Jest to pierwprzedstaszy moment w malarstwie
Jezus.
Dzieciątka
nagiego
wienia
Chrystus fjjedną ręką obejmuje za

szyję Matkę—drugą
kiem.
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Sumy pieniężne
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Perlmuttera Ultramaryna
jest bezwzględnie
najle;
I
"уапшіе[::це " farbą
I
ieina
i celów malarskich.
Odznaczona na wystawach w Brukseli
i Medjolanie złotemi medalami,

Wagi

Glicerophosphate
stosowany

Thć

przy

czysty i

spirytusowe —

i odważniki.

anemjł,

Pargativ

nerwowym

działające,

wyczerpaniui
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Doku*

dowskiejgim.

Spredaż we wszystkich

dorosłych

si

zgubioną książeczkę wojsko!

wyd.

Z

przez

P. K,

wojskową

—

przez

U.

2

Р, К Ц.

Wilno, rocznik
1891
w r. 1923 na imię
Bolesława Komorowskiego, zam. we wsi

Żubiany, B
goła.

pow. Lidzkiego.

Mejsza-

bi
ąškę
Trojekową,
wyd.
przez P,
e

olwarki

K.

Osa |

oraz kartę B
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posiadamy | žyszki gm. Graužysk:
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a

nych
Dom H.-K.
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„ZACHĘTA*
Gdańska 6, tel. 9:05

Dom H.-K.

-

|

a.
ZACHĘTAć | у Na spotkanie | »Gqańskat 6.
°|
Nowego Roku! | Telefon 9—05.
В —

oraz dzieci.

aptekach i składach

RE

illzacyjną,
na i
? MAJĄTKI
Jana
romskiego:
BRAKE
domy, | zam. w folw. Grau-

Magistra
A. Bukowskiego.
organizmu, łagodnie i szybko

dla

dla osób

usu.

udowo,

:
!

upadku

Amade, gm.

niewažnia

U

aptecznych.

UWACA:

naszego
laboratorjum są
Wszystkie wyroby
zaopatrzone w czerwony
podpis „A. Bukowski“ I markę ochronną trójkąt ze statywem.
W. Z. P. Wilno 3 III 1926 r. Nr 10. Reg, Min. Zdr, Pub. Nr. 228.

polecamy

Miody Staropolskie,
Starą Wódkę (prawdziwą) i Wina

Gotówkę
w każdej sumie px

т

najdogodniej

Dom SH.

Gdańska 6.
Telef. 9—05

|F

1.000 — „2.000

szeń imiennych, które można otrzymywać w Zarządzie Kasyna ul. Mickiewicza 13, w godzinach 17—20 — oraz'w dowództwach pułków i instytucjach wojskowych garnizonu w ge-

-

Większa
e.

Kasyna

powierzono

уlokalu

:

Zgłoszenia z dokładnem

oznaczeniem miejsca,

dołączeniu planu lokalu, nadsyłać

do

DOLARÓW

ulokujemy
na 1
hipotekę nierucho"

5

firmie Weller.

чч

|

;

| |g
Domy
="

a

Polskiej Agencji Telegraficznej Oddział w Wilnie

Doma LK.

3372/V1,

r

az

say

żądanego czynszu Oraz przy

dla «Lokal bankowy».

„Ko!

ZZ"

na pomieszczenie biura.
wysokości

BRAC

‚

„ZACHĘTA. | 4

Instytucja Bankowa

poszukuje odpowiedniego

+

„ZACHĘTA*

Bal Sylwestrowy

z udziałem najwybitniejszych teatralnych
sił artystycznych,
bawiących
obecnie w Wilnie.
Wstęp na bał za okazaniem „Stałych Kart Zaproszeń'* wydanych przez Zarząd i zapro-

salonów

!

czenie lokuje

Zarząd Oficerskiego Kasyna Garnizonowego organizuje w Kasynie przy ul, Mickiewicza 13.

dzinach urzędowych.
Część dekoracyjną

|

B.cia GOŁĘBIOWSCY | solidne sabozyjkć
Trocka 3 tel, 757.

Doroczny Maskowy

4
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we wi LEGG

Chambarda

nieszkodliwe

stosowane

stanie

i

za-

3

k: Batzwakiego.

ogólnego odżywiania.

podług

Ziółka przeczyszczające,

želazem

Dokud
a

io
uszela
mieszałego

L:
niskich.

TYLKO!
z

we wsi

Nr 63

nieważnia
się
| J zaświadczenie
rejestracji wy*
dane
przez urząd
gminy Dokudowskiej
pow. Lidzkiego, rocz*
Ra K na
imię

TGITTE NOWA RE OARIARAOWNTWYRAEŁEKCZ,

ŻADAJCIE

Mickiewicza

Piombowanie

spirytusowe

Po cenach

Wincentego

wanie zębów bez bólu; w Lidzie rocznik 1890
porcelanowe
1 złote ną imię Bazyla Zajko,
korony, sztuczne zęby. zam. we wsi DokudoWojskowym, nrzędni- wo, gm.
Dekudow=
kom i uczącym
się skiej pow. Lidzkiego,
zniżka Ofarna 4.
W. Z. P. 79.
gubiono ksi.

Piły, siekiery i gwoździe.

do nabyca.

imię

Lekarz-den!

pokojowe wynośne..

Kuchenki

та

M. Ożyńska Smolska
Choroby
zębów.

szczotki

się

od godz. 9 Koreniewski

WZP.

Piece żelazne
„
naftowe
„
Szamotowe,

lokujemy i posiadamy do ulokowania
na hipotekę w każdej wysokości
Wileńskie Biuro Komisowo. Handlowe
Mickiewicza 21, tel. 152,

Wszędzie

kuchenne,

ia

wyd. przez
P. K. U.
Lida, rocznik 1899, na.

46 m. 6

3.

:

31,

Akaszerka

do 19,
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Smiałowska
przyjmuje

S. H. Huiesza
Wilne, Zamkowa
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gabinety,

owootworzony | === UA

niczny. Dn. 4-go stycznia
r. 1927
nastąpi w Wiedniu uroczyste otwarcie
pierwszego wielkiego - kabla
telefonicznego. Próbyezynione w ostatnich

być rozważana mem
stanu
NE
4
katur
Iskiej w Poznańskiem i
Ma- prezydentem Rzeszy Hindenburgiem.
łopolsce.
— Fale, które widać. W Ame— Obraz Madonny zXIV—XV ryce robią obecnie próby z nowym
— Zamiast powinszowań Stanisław JaZyg- wieku. Krakowskie Muzeum Narodo- systemem
am
sygnalizacyjnym,
bardzó
cenny irzadki
we otrzymało
PASSE
— Piłsudskie Jan na Żłobek Im. Marji„, Vig
ratingnadzwyczaj
ek arų
y
korzystnym dla aeroplanów, przeby:
z
wających większe przestzrenie.
niezbyt sa
to obraz MY,
1 ki
e
System ten polega na przesyłaniu

wias

wia ЗООа

|

LZeldowiczowa

ul.

kabel telefo-

łączony z Niemcami, Włochami,
Jugosławją i Węgrami.
Na uroczystem
otwarciu prezydent Austrjj, dr. Hainisch,
rozmówi
się telefonicznie z

z

НИРЕЖеКИЗЕТИИ

szkołę na

dniach z Passawa i Norymbergji wydały pomyślne rezultaty. Przy pomocy tego kabla Wiedeń
zostanie po-

Wilno, ul. Tatarska

МЕМЕ.
Wejście niekrępu | KOBIECE,
łem.
ża.
e NE
jące, Adres w Redakcji

zyskać odpowiednie środki,
gdyż na
Wędrowna szkoła gospodarstwa
się pierwowzorem
samą
blachę
w najbliższych dniach domowego stała
podobnych szkół. Wkrótce
potrzeba jest 3600 dolarów, + przyga- innych
sporządzone z kawa- Rząd
puszcza
w
kurs
szkołę dla
tował medale,
leczków . starej blachy zdjętej z da- chłopców, połączoną z warsztatem
wyryto znak
imienia ślusarskim i stolarskim.
Chu, na którym „WY
В

najmniej 5 złotych na fundusz odbudowy.
— Zjazd adwokatów polskich.
„Onegdaj obradował w Warszawie
— Podrzutek w Kasie Chorych.
W
Związku adwokatów
poczekalni Kasy Chorych zriaeziono 12-mie- zarząd główny
zjazdu ogólnosięczną dziewczynkę z kartką, iż matka znaj- polskich w sprawie „ja
duje się w krytycznem po'ożeniu materjal- polskiego tej organizacji
odbyć się
nemiš

przenosi

Spółka z ogr. odp.

SKÓRNE.

i opa

elektrycznością

lub w dzień zajęte, pragnące *uzupełnić swoje praktyczne wykształcenie.
Po sześciu tygodniach najbliższy po-

jaknajprędzej u- inne miejsce w kraju.

S-ka

i

DOKTÓR

od 10-1,ROR
od 5-8 w. | jadalne,

wzosięcie

SEB

szkoły, ałe liczba
ich wkrótce
się
zwiększa.
Szkoła składa się z dwuch wagonów kolejowych,
w których, w każdym znajduje się kuchnia węglowa i
naftowa. Pozatem urządzenie składa
się z szaf kuchennych i czterech sto-

>

na Antokclu.

Komiteł, pragnąc

Wilenkin

I

—DOKTOR

>

;

M.

lony,

| ©"PŁ+269P6>0

kowego

i koszto

ołocka 28, m. 4

D, ZELDOWICZ

9 — 05
"tel.NN

Rząd

łów przy których, przy każdym, miesz-

na 50 tysięcy koron.

a

Adres:

om

————

— Osiroinie z rybą. Dn. 29 b. m. zatuł sę rybą rządca domu Nr 9 przy ul.
Niemieckiej
Fryderyk Szubert. Pogotowie
udzieliło choremu pierwszej pomocy.
— Otrucie się. „W nocy n a 29 b. m.
przy zbiegu ul..Wielkiej oraz Św, Jańskie J
„ruł się esencją octową ułan 13 p. uł. Piotr
Nowik. Desperata odesłano do szpitala woj-

wal plan restauracji wiežy
rys obliczony

‹

D. H.K. <Zactętw || or WENERYCZ |. lstiieje od 18131

dosko-

czą się uczenice. Za przepierzeniem
Nr. 2, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 34, 40, 40, znajduje się sypialnia nauczycielki.
cy domów przy wl: Zawalna 23, 27, 35, 37, 44, 1, 7, 15, 17, 19, 25, 25, 41, 43,
43-b, Na ścianie przepierzenia wisi
tablica
51, 53 i 59.
43-b, 35.
teoretycznej. Na
Do I Komisariatu, ul.: Oszmiańska Nr.
Do V Komisarjatu, ul.: Kacza cała (za potrzebna do nauki
4,6, 8, 9 i 14, orsz
posesje:
Korżuna
i wyjątkiem 1, 3, 5, 6), Gęsia 5, 8, 10, 11, 17, stacji w której ma się odbywać nauka
Pawia Cała lewa1 prawa stiona, Archaniel- odczepiają wóz, który stojąc naboczDwiłowskiej.
Do III Komisarjatu, ul.: Św. Fitipa ska 42, 44, 46, 48, 50, 39, 41, 43, 45, 47, 49, nym torze przez sześć tygodni jest
Nr. 9, 12, 15, $w. Jakėba Nr 8, 10, 12, 14, 51, 53.
w dzień pobiera4
16, Dąbrowskiego Nr. 2, 4, 6, 8, MickiewiDo VI Komisarjatu, ul.: Antokolska szkołą, w której
naukę młode dziewczęta, wieczorami
ca Nr 27,,29.
58, 60, 62, 64, 66,
zaś mężatki i inne kobiety , Starsze
Do IV Komisarjatu, u'.: Ogórkowa
(t)
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ia

&

ьна

T

pa

Poe

I

SUMY

Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd-

WYPADKI

ROeAS

i balów.

wieczorów

PIENIĘŻNE

Nadużycia powyższe były doko- do założenia wędrownych szkół goW związku z.podaną w numerze
Dotychczas
wczorajszym notatką 0 ujawnionych nywane systematycznie od kilku lat i spodarstwa domowego.
uruchomiono
dopiero
dwie takie
nadużyciach w Sejmiku pow. Wilef- obejmują większe sumy.
Prawdopodobnie, iż w sprawę tą
skiego—dowiadujemy się, iż jak ustalono, narazie zawieszony został w jest zamieszanych więcej osób, któswych czynnościach inspektor samo- rych
nazwiska śledztwo niebawem
rządowy p. Henryk Augustowski (b. ujawni,
Sekretarz tegoż Sejmiku)

klase

rano, wieszo: ;
herbatę
rem, byle był

Dow, się w magazynie Ł, Zalkind.

A

й

n. poszu

„
dla przedstawień, koncertów,

$

prowa-

nałości. Ta chęć spowodowała

CZEŃ vi

„Palace“

Teatr

44 Ф

2-gi

dn. 3 go stycznia, żodz. 6-8
dai, p
Opłata miesięczna za 3 godz. tygodniowo; język polski
н
х
1 arytmetykak
3 zł, angielski,
ki,
francuski,
buchalterja,

VI.

5 £ "int
wynajmuje Się $ aa нuczymanie.
кеbaldoе
na nowo odremontowany

Powszechnego

wykład

P. 9874

у

:

%

ы
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im. A. MICKIEWICZA
W. Pohulanka 14, 2 piętro
przyjmuje

„ZAC“

Świadectwa Paryskie.

znane ze swej
skuteczod świerzby dla ludzi,
ności z czasów
przedwojennych,
jako niezawodne
środki,
Chemicz, Farm, Laboratorjum

WARSZAWA.

w inne dnie o godz. S-tej.

Zakład Kosmetyczny

wielkomiejskich, By im to wynagrodzić, chciałby Rząd doprowadzić ich

Pe-

sprąwie nadużyć

CZYNNA;

POCZĄTEK

Ze świata.

do domu
spotkał słukiem
podpalenia
spaliło” się dwoje żącą Woronki Olgę Radziecką, rzucił
— Wędrowna szkoła gospodzieci
i spłonęło dwa domy miesz- się na nią z kosą, którą miał w ręku
darstwa
domowego.
Australijska
kalne, dwa chlewy, stodoła oraz in- i uderzył Radziecką kosą po głowie,
delegatka
do
Ligi
Narodów,
Mrs
wentarz żywy i martwy.
poczem
lekko poderżnął sobie tą
Bezpośrednio przed
dokonaniem kosą gardło. Wskutek pożaru spaliły Bage, w wywiadzie udzielonym współwiewspomnianego podpalenia Peterson się zwłoki zabitego Woronki, oraz pracownikowi jednego z pism
przyszedł do mieszkania swego szwa- spaliło się dwoje dzieci Gilweja, Ja- deńskich, opowiadała 0 niezwyklem
gra Stanisława Woronki i związał mu nina lat 2 i walenty
1!/4 roku, a powodzeniu jakiem w Quuensland w
drutem ręce i hogi, pozamykał okien- także. spaliły się dwa domy 'mieszkal- Australji cieszy się wędrowna szkoła
Z czasem
nice i związał drutem drzwi wejścio- ne. Straiy wynoszą
12 tysięcy zło- gospodarstwa domowego,
szkoły takie, powstałe z inicjatywy
we do domu. Następnie z zamiarem tych.
objeżdżać
będą
cały
podpalenia udał się do stodeły
naObrońca wnosił prośbę o ułaska- Mrs Brydon,
wielki
kraj
Australji.
Tymczasem
koleżącej wspólnie do Stanisława Wo- wienie skazanego. Pan Prezydent Rzeronki
i jego
szwagra
Bronisława czypospolitej
prośby tej nieuwzględ- rzysta z nich tylko Quuensland, gdzie
rodziny
Gilweja, lecz w trakcie tego Woronko nił,
wobec
czego
wyrok
śmierci z powodu , decentralizacji,
rozproszone
po
kraju
pozbawione
są
rozwi ązalsobie
ręce, wydostał się względem skazanego
Petersona wywszelkich
przyjemności
i
rozkoszy
przez okno
i wołając © pomoc po- konano.
(PAT.).

ich

KASA

chodząca z kaplicy zamkowej w Odrzykoniu, późniejsza nieco
od oma-

wianej, znajduje się w Muzeum. X.X.
kolejno Czartoryskich w: Krakowie.

i palił ją, a następnie podpalił
domy Woronki i Gilwęja.
Biegnąc

z nich: po-

МАТКО" ***

Dziś będzie wyświetlany film

„NIE

do niego i tuż przy drzwiach
domu ddzący prawdopodobnie z XIV wieku. SALA MIEJSKA (ul.
Ostrobramska 5)
mieszkalnego Gilweja
dwukrotnem Kopje tych obrazów nierzadko spo-

Lidzkie-

niekarany, wyrokiem

my mieszkalne Stanisława Woronki

akiejski Kinematograi
KULTURALNO-O ŚWIATOWY

44444

kaniec wsi Bieniewice,

go,

terson

prawdopodobnie

kopją Cudownego Obrazu Matki Bosiegł kiej zbracławskiej, pod Pragą, pocho-

+++

Bronisław Peterson

jest
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Z kryminalistyki
„ towej.

Świa-

zał podać krzesło i maszynę do pisania. Раппа pisała na maszynie około półgodziny.
Nagle — w pokoju
nie bylo już nikogo, oprócz dyrektoDwudziestoletnia studentka do- ra i buchaltera — wydobyła rewolkonywa rabunku banku.
wer, i grożąc niim mężczyznom,
zaW miejscowości Buda (przedmie- gnała ich do piwnicy. „Dawaj pieście miasta Austin w stanie Texas) niądzeł* zakomenderowała. Dyrektor
miał miejsce przed kilku dniami zuch- wręczył jej posłusznie dwie paczki
wały napad rabunkowy na bank. Na- z banknotami, z których każda zapadu dokonała młoda dziewczyria, sa- wierała tysiąc dwieście pięćdziesiąt
dolarów. Potem panna zamknęła drzwi
ma jedna.
rzed Farmers Exchang Bank w od piwnicy, wyszła na ulicę wsiadła
Buda zajechał samochód prywatny, do samochodu i zniknęła.

Dyrektor i buchalter zostali doz którego wysiadła młoda dwudziestoletnia może dziewczyna o kaszta- piero po niejakim czasie uwolnieni z
nowatych krótko obciętych
włosach. zamkniętej piwnicy. Na podstawie ich

Młoda osoba, która sama. kierowała opisu podejrzenie padło na studentkę
Brosamochodem,
weszła
do banku
i uniwersytetu z Texas, Rebekę
utrzymywała
oświadczyła dyrektorowi,
że jest ko dley, która dotychczas
respondentką wielkiego dziennika no- się z przepisywania na maszynie w
prokuratora.
Awojorskiego i musi
napisać szereg biurze jengralnego

banku i buchalter twierdzą stanowczo,
że ta ona jest sprawczynią rabunku.

Skąd wzięła

prywatny

Mackiewicz

—Redaktor w/z Czesław

siadają oni tajemnice magiczne, przy
których umieją w przeciągu
się niem. Potem oddalił się, mówiąc że paru minut wprowadzać ludzi w sen
namyśli się do jutra. Nazajutrz zno- hypnotyczny. Zahypnotyzowani przez
nabywają zdolności
wu przyszedł, potem stał się codzien: tych magików

i warunki, pod jakiemi gotowi są sprze-

co uczyniła z pieniędzmi, których już dać sklep wraz z towarami i urządze- pomocy
u niej nie znaleziono, nie można
było dowiedzieć.

Pseudohypnotyzer mordercą.
nym gościem Tauziów.
O sobie mówił mało, a nawet
W ubiegłym tygodniu wydarzył:
się w Nizzy wypadek, który zdaje się przestał wspominać o zamiarzejkupna
być wyjęty żywcem z powieści kry- sklepu, Nie wyjawił mawet swego
nazwiska,
minalnej.
Staruszek stracił wreszcie
cierpliGentleman, udający hypnotyzera
wystrzałem z rewolweru zabił
kupca wość i zapytał gościa, czy trwa jeszcze
nazwiskiem Tauzia i ciężko zranił je- w zamiarze nabycia sklepu. Nieznago żonę. Okoliczności tego mor1er- jomy odrzekł, że chce sklep kupić,
stwa zasługują na uwagę.
czeka tylko na żonę, która ma nazaW Nizzy na Avenue des Arenes jutrz przybyć do Nizzy i przywieźć
opowiedział
znajduje się sklep małżonków Tauzia. pieniądze. Jednocześnie
Stary Tauzia, liczący już siedemdzie- staruszkom następującą fantastyczną
:
siąt dwa lata od niejakiego czasu no- historię.
«Do hotelu, gdzie zamieszkuję,
sił się z zamiarem sprzedania sklepu
i wycofania się z interesów. W
u- przyjechali wczoraj dwaj amerykańscy
biegłym tygodniu zjawił się w skle- lekarze. Zaznajomiłem się z nimi
pie młody, wysoki, elegancko ubrany przypadkiem i dowiedziałem się, że

artykułów o przedmieściu Buda. Pro- resztowano ją w Austin. Kiedy ją
siła, by pozwolono
jej napisać w oskarżono 0 rabunek w banku rozebanku jeden z artykułów. Dyrektor śmiała się i zapaliła papierosa, lecz
pozwolił jej usiąść przy biurku i ka- nie dała żadnej odpowiedzi. Dyrektor mężczyzna i oświadczył
Wydawca Stanisław

samochód,

że słyszał o ich zamiarze sprzedania doświadczeń w jednym z teatrów telepatyczny. Musi to być bardzo zasklepu. Prosił, by mu przedstawili variete. To są cudowni ludzie. Po- bawne widzieć rzeczy, które dzieją

Karwowski.

staruszkom, zamierzają dokonywać

telepatycznych

Odpowiedzialny za ogłos zenia Zenon Ławiński.

jasnowidzenia. Lecz

największą

się daleko

od nas.

Pani Tauzia i jej siedemnastoletnia

córka przyjęły z zachwytem

niami ręce i nogi obu kobiet,

potem

|

zawiązał jm oczy.
Przyciemniono
światło, tylko jedna lampa elektryczna

tajemnicę. Wystarczy dać sobie zwią- z drugiego pokoju
zać ręce i nogi
i przewiązać oczy światełko, «Schylcie
zmoczorią w occie,

pro-

ny od małżonki, pozostał w roli
ich widza. Nieznajomy skrępował rzemie*

sztuką jest to, że na pierwsze wejrzenie mogą odróżnić banknot prawdziwy od fałszywego. Powierzyli mi swą
chusteczką,

tę

pozycję. Pan Tauzia mniej łatwowier=

aby

rzucała

sięl»

skąpe |

rozkazał

|

magik.
tej samej chwili módz widzieć rzeczy,
W tej samej chwili odgłos
cztektóre dzieją się gdzieś daleko».
rech strzałów przerwał ciszę. Starzec
Widocznie staruszkowie uwierzyli upadł z jękiem.i żona runęła na ziebajce, opowiedzianej przez nieznajo- mię, Córka zaczęła wołać © pomoc.
mego. Nazajutrz cudzoziemiec
przy- Kiedy sąsiedzi przybiegli
nie było
był do Tauziów późnym
wieczorem, już śladu znajomego.
Dwa pierwsze

«Żona moja—rzekł--musiała
się na

pociąg,

zapewne

spóźnić

przyjedzie

dopiero jutro. Jest mi

bardzo

kro, że muszę

spisanie umo-

odłożyć

strzały zabiły starca.

urządzić

Żona jego wal-

czy ze śmiercią. Przed ucieczką

|

bane

przy- dyta zrabował kasetkę z 25000 franków.

wy do jutra, ale skoro już przyszedłem, to spróbujemy

R

seans
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