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Po wysłuchaniu wyroku oskarżony Muraszko składa głęboki ukłon w

Nikt przy tym

zdobywa,

nie cieszy się trzeci — ten z
czyjego ramienia pracowali
fkiewicza.
zaci.
W przemówieniu swem
oskarżyTo samo działo się i w policji.
ciel publiczny wskazuje, że kwestjoWiedział policjant, że w dzień i
nuje wyrok zapadły w pierwszej inko:
stancji jedynie
w
części
wymiaru w nocy musi tropić i gnębić
munistów
i
jednocześ
nie
z
tem
każą
kary.

cie, że ziemiaństwo

polskie na

kre-

1926

r. Nr. 21

poz.

13),

oraz Skarbu (Monitor Polski z dn. 27 stycznia
należności:
na mocy którego naliczać będzie za zwłokę na niewniesione
za pierwsze dwa miesiące od chwili nastąpienia terminu płatności po 1'/< pr.
miesięcznie, a za następne 2 proc. miesięcznie.
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w dowoinych
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ilościach

Dążność

NAJWYŻSZYCH
GATUNKÓW

PAKAITALAS

nie rozrastały

się nad-

do wydobycia

pierwia-

Śmiech jednak, którym twórcy szopki

nieposzlakowanego

stronę sądu i publiczności,
rzach obecnych

maluje

Na

się

twa-

uczucie

ulgi, a jedna z obecnych dam podchodzi do ławy oskarżonych i ściska

i dla

dobra

SERA

swego

dotkliwy

zagrożonego spokoju
obronie
czyzny,
KASE
Za jedną sekundę uniesienia

a

jednorocznych
sosnowych,
siewek

posiada ogromne zapasy

Oj-

Powódzwa cywilnego, domagającesądiń

niema.
Niezadowolone
ko państwo.

właśnie

Sprzedaż

własnych

franko wagon

nasion

i z

rzadkiego

st. Skidel..

Warunki

Zarząd

Dóbr,

Poczta

sprzedaży

Skidel

na żądanie

Powiat

podaje

Grodzieński

m. Spusza,

kary przedtem

go się tak uporczywie

z

siewu, pięknie rozwiniętych.

za-

płaci za to 730 dniami
więzienia
i
taką samą ilością nocy
bezsennych.
I któż tu jest niezadowolony?3

Połączenie to rozcią- próba

pochodzących

w

okręgowego
więc

jest tylKOT
WETOZRYOĘPAREZRWIWZKSO
YTETE ERY YRUOECOTCTARE

lub ktoś ze znanych osób). i o wielkiej lamentacji ziemi judzkiej,
jewoda
To połączenie
świata przeszłości ze tudzież o śmierci jego sromotnej ku
światem
współczesnym jest pomys- piekła rozradowaniu*, Kapitalnym po
łem
bardzo szczęśliwym i mającym imysłem pozostanie ukazanie nam w
współczesnej —
piękne
tradycje choćby
w
teatrze roli Heroda osoby

Wyspiańskiego.

Główny Zarząd Dóbr Spuszańskieh

obywatela.

działał,

dłoń

Do kultur
‚
wiosennych

Muraszko wyrok ten przyjął z całym
spokojem, uchylając czoła przed majestatem sądu pomny, że nie dla sie-

teraz po wyroku

ul. Szpitalna Nr 4. Telefon Nr 948,

wyrok,

okręgowego,

sądu

dla

bie
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Następnie zabiera głos obrońca—
mecenas Niedzielski.
W najlepszej wierze i po gruńtownem zbadaniu
Sprawy — rozpoczął mec. Niedzielski — zapadł wyrok

sprzęgnięcia

dwuch

i ujednolicenia widowiska
ga się nie tylko na świat ziemski ale światów
przez ciągłość jego techniki.
i nadnaturalny.
Niesłusznie zazwyczaj publiczność
Taka
forma poza głębszą myślą,
wysłuchuje
tej tradycyjpoza tłem ideowem posiada ten o- wiłeńska

pujące comoediae

personae:

Reduterwa; Motor Idei

[jego

Dyrektor

zyka) pozostawiają wiele
prawa nia.

ręka]; dziennikarz Jan Opereikowski;
mąż zaufania Piotr Wiktorowicz; nie

Ciasność obserwacji

do

zwęża

žyczei

nie-

wymieniony w programie Redaktor potrzebnie ramy tej szopki: uniwerSytet i świat z nim związany za duna wiecu; poeci
turnieju; generał 20 zajmuje
miejsca. Należałoby
w
Broderski;
Redaktor Johann — pochodzenia

zamorskiego;

sekretarki

przyszłości rozszerzyć punkt obserwacji i odświeżyć panoramę osób dzia-

dziekańskie; profesor i dziekan pigo- łających. Objektywnie stwierdzić nanistyki; pani Rochen-Omerkowska i leży | pierwszorzędne wydobycie w
szopki poszczegó
z musu niejako, wiele innych osób. Twórcy
lnych wypadkach walorów

gromny walor, że sprzęga widowisko nej części Szopki
w jedną zwartą całość, nadając mu odkładając silne emocje do części nie „oszczędzili* nawet siebie, nie- satyry i śmiechu, pochwycenie stroMoże poniekąd to wina złośliwie się przedstawiając, jako gro- ny słabej postaci przedstawianej. Nie
ukłuje, a pozatem
nieco ośmieszy urok pierwotności i naiwności religij- aktualnej.
twórców
betlejek,
gdyż dzieląc wy- no artystów, zwiedzających Paryż.
rację
nej, oddziaływujący na widza piostorację bytu,
zawsze jednak
jest twórczy i ma
wydobyto
wszystkie
Analizując
stronę
dekoracyjną możliwośc
pedagogiczną. Inny, złośliwy i nieli- tąi bezpośredniością tkwiącą w tem u- raźnie widowisko na części tradycyjną
i komizmu i humoru.
tościwy pozostawia osad goryczy i proszczeniu. Dlatego właśnie twierdzę, iakiualną, każą się spodziewać w tej szopki stwierdzić należy, iż jest boStosunkowo najfatalniej wypada
w efekcie oddziaływania zawodzi. A. że typ naczelny naszej szopki, tutejszai drugiej emocjonującej satyry. Tymcza- daj bez zarzutu. Poczynając od stro- recytacja i strona muzyczna. Trzeba
wplatanie osób z dzi- ny zewnętrznej — frontonu szopki, ażeby wykonawcy zrozumieli, że zła
poczciwa Józefuoweczka, będąca pro- sem właśnie
o to przecież nie chodzi.
Każda szopka posiada swój język motorem całej akcji powinna się Zna- siejszej rzeczywistości do części pier- wzorowanego ra pawiłonie polskim dykcja, a nie daj Boże, mimowolne
i postaci swoiste.
Nasza — jako leźć między aniołami i wpleść się w wszej, przy całkowitem utrzymaniu wystawy paryskiej, poprzez prymityw akcenty tutejsze tam, gdzie nie są
charakteru tej części, wywoła równo- stylizowany wnętrza szopki w duchu potrzebne, zacierająi gubią
żrodzona tutaj na gruncie wileńskim, całość widowiska.
treść i
mierne zainteresowanie dla utworu, formistycznym, z doskonałą pano- wywołują niezamierzony efekt koA
jak
to
widowisko
przedstawia
szeregiem
się
różniącym
zewnętrznie
swojskich właściwości, szopka nasza się w roku bieżącym? Oto w działa- którego walory będą wzmocnione z ramą paryską, zawrotnie wirującą przy miczny — czego strzec Się należy by
to było nie być wyśmianym
operuje przedewszystkie'n właściwoś- niu pierwszem widzimy «prarodziców tytułu podniesionej wrażliwości widza. końcu szopki — wszysiko
— miast ośmiegustowne, artystyczne i stanowiło

mie i treści tu.w Wilnie: stadjum ro- operują nie zabija i nie rani. Bardzo
zwojowe w jakiem obecnie się znajduje słusznie: tylko śmiech który czasem

—to własna koncepcja twórców tej
5
у
szopki,
Polega ona w odróżnieniu od in-

Sawicki

Ape'acyjn.

potwierdzony

W. sprawie obecnej chodzi o prze:
wejdźcie ok- wiciele pism wileńskich oczekują kielanie krwi, lecz krwi zdrajców i czyż
Zjeździe Koła

Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego zawiadamia, że od 1 marca
1926 r. zacznie stosować Postanowienie Ministrów Przemysłu i Handlu

wiłotu, wiieńską. Tradycje zaczątkowe stków satyry, tkwiących w życiu
leńskiem,
cechuje
betlejki
wileńskie.
tej szopki są dalekie, sama zaś szopzrodziła się w swojej for-

ze
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ści składowe

szerszego

p.

dzieiskiego.

miernie kosztem całości.
Szopkę wileńską cechuje pewna
nas
za
rokz rzędu obdar
uż piąty
proporcja,
pozwalająca na utrzymanie
ału
wydzi
z
tów
artys
odjch
ża
widowiska w ramach względnie dootnie
pierw
ą,
Szopk
ych
piękn
sztuk
wanej całości.
zwaną akademicką, dzisiaj zaś, po brze skonstruo
do

apelacyjnego

Sadem

oskarżonemu.
Proces
zakończył się o godzinie
sach odczuje i zrozumie doniosłość
11—35, Ze względu
na bezpieczeńlejonych ludzi wyrastają jednostki, chwili obecnęj, obudzi się z powomu odprowadzać tegoż komunistę z stwo oskarżonego „wyprowadzono go
które nazwałbym ludźmi jutra. Są to jennego
Okoliczności
łagodzące
przytoczoodrętwienia
i że wkrótce
pod silną eskortą policji.
W. 7.
którzy potrafili już dosta- dwory
ziemianie,
okręgowego,
a honorami.
nasze
staną
z wielką tęczą ne w wyroku sądu
się do chwili chorągwianą, zwielką myślą w sercu, wskazujące, że krytyczna ocena CzywyTym sposobem cały szereg
tecznie dostosować
stosun- w głowie. A gwiazdą
dypłopaszportem
dzisiejszej, do zmienionych
przewodnią nu oskarżonego nie leżała w sferze roków stał się
zmienionych
do
ków społecznych,
będzie nam wielkie i żywe w każdym jego rozumowań oraz, że brak pobu- matycznym na wyjazd do Bolszewji,
W. tych warunkach człowiek światwarunków produkcji i zbytu i którzy z nas umiłowanie ziemi,
umiłowanie dek egoistycznych w tym czynie,—nie
a zrównoważony nie zawsze
może na razie nie rozszerzają Swo- ziemi kresowej w złej i dobrej doli, mogły jednak doprowadzić do zasto- łyy
już
dają
ale
pracy,
ich warsztatów
ono pomoże nam sprostować dotych= sowania najłagodniejszego wymiaru
pełną gwarancję, że potrafią te war- czasowe błędy, pomoże znaleźć i wy: kary, jaką było dwuletnie więzienie z
Mojem
sztaty zachować i utrzymać.
zaliczeniem aresztu prewencyjnego.
czuć dobrą i właściwą drogę.
zdaniem jest to jednak dopiero pierw:
€.0,
szy, chociaż przyznaję, ważny i koPrzemówienie obrońcy mec. Nie-

husarskim

* Szopka wileńska.

drzwi

młodzieży wiejskiej, kół gospodyń
wiejskich, domów i czytelni ludowych,
—kasy spółdzielcze, spółdzielnie mie-

- instytucje dobroczynne) i wreszcie płacenia podatki, dodatki do podattyp trzeci to ludzie słabo związani ze ków, progresje t. p. (Rzeczą napraw-

ekoswoją ziemią: a więc, albo właściciele dę nigdzie niebywałą,” absurdem
zastosozdali
naprzykład
jest
którzy
nomicznym
w,
majątkó
większych
wszystko na administracjęi bywali tyl- wanie progresji przy podatku grunko gośćmi we własnych dworach, towym), ale biedowanie nic nie po- i
bawiąc najczęściej w mieście, lub może, bieduje tylko słaby, a silny
zagranicą (czasami esteci, kandydaci zdrowy stara się wynaleźć wyjściei
ogółem nic
Między
lub artyści bez teki), sposób i radę.
na uczonych,
i wykorobiących
nie
nic
żawioprawie
lub
wydzier
też właściciele
albo

wam

nem
(p. Stemier
na
Młodych
Ziemianek
w Warszawie).
Pozatem
praca społeczna pod wielu
względami łączy się z poczynaniami
gospodarczemi:
zakłądając obok kół

piersią.
wegetuje, ale oddycha pełną
Słyszy sie ciągle naokoło suplikacje
i lamentacje: na powojenne zgliszcza
dworów kresowych nałożono bardzo
wysokie, niemożliwe wprost do za-

słotą, majem;
gospodarz-spo-

a zaprą

sądu

Sądu Okręgowego

on dziś (przewodniczący),

ków, którzy go bałamucą i oszukują
Wielkie znaczenie ujemne odegry- —praca nad ludem to jedno ze świę*
u- wa także ta okoliczność, że ziemanie tych przykazań ziemiaństwa; trzeba

watelami ziemskimi dzisiejszych kreTrzeba mieć odwagę zrobić trudsów odróżnić można było kilka charakterystycznych typów: a więc pierw- ny może, ale szczery i konieczny raszy—zawołany gospodarz, poza swój chunek: kto jest chory beznadziejnie
folwark nosa nie wysuwa, zajęty wy- niech umiera, kto ma żyć niech nie
łecznik) jedynem

ma.

nauczycieli i proro-

zazdrością

materrządzenia się pod względem
w
latami
za
lata
więc
Płynęły
jalnym.
wspo:
,
pćłśnie
sytym
i
ym
wygodn
rycerskiej,
bajki
srebrnej
minaniu
wspaniaszych
wczoraj
wspominaniu
na zmiaw
widokó
żadnych
bez
łości
"nę jutro. Z tego okresu między oby-

łącznie orką, źniwem,
wyższy
drugi
typ

zes

przed

ciami językowemi. Ton temu wszystkiemu, co się w szopce dzieje, nada*
je typ
naczelny,
może
niesłusznie
dotąd nie występujący w całej szopce,

a tylko w części aktuałnej— Józefuoweczka, «osoba

miejska

płci nadob-

nej, krwi litewsko-białoruskiej,
komicznych pierwiastków życia i czło- tykom polonizacyjnym wielce

naszych Jadanią i Ewy z rajuiwygnanie.
Aniołowie wielką nowinę
pasterzom
zwiastujące. Pochód królów iludu wsze-

lakiej kondycji do Betleem, niebardzo

brze znanych,

podłego
miasta w Ziemi Judzkieji
pokłonów przy żłobku złożenie,
tu-

Teatrum

prak- dzież darów królewskich».
Wraz z drugiem działaniem przeopor-

na» — jak opiewa program.
wieka.
Bafdzo słusznie twórcy tej szopki
mu,
tekstu
zenia
połąc
fakt
Sam
i ram dekoracyjnych wymaga wprowadzają do części tradycyjnej i
zyki
ujednolice- religijnej trzech króli w postaci osób
niebylejakiej umiejętności
ne czę- współczesnych (Rektor, Biskup, Wozegól
poszc
a,
by
wisk
nia wido

Ale oto zbliżamy

nosimy
się 1w
dramat Herodowy,
„czyli wielką rzecz, a straszną o rzęzi
dziatek
niewinnych przez niecnego

króla Heroda, po (naradzie z wróżbitami nakazanej, o żony jego boleści

się do

działania

Figurki
szopki
trzeciego, „czyli osób i wypadków całość.
grodzkich poniektórych, ogółowi do- (jjak i cała szopka) przy
wystawienie ucieszne,

wszelako bez złej intencji”.

przedstawia aulę Śnia-

wykonane
wybitnym
udziale „Zielonego Kota* nie zawsze
uchwycić potrafiły rysy charakierystyczne, co osłabiało
wrażenie przez

osoby komedeckich na turnieju poetyckim. Prze- trudność odgadnięcia
wija, się przed
nami szereg osób, dji.
O ile strona dekoracyjna
i madobrze Wilnu znanych, jako aktorów
na wysokości
zadania,
pewnego przypadku, którego im los larska były
nie oszczędził i bronią śmieszności jakiej wymagać należy od słuchaczy
wydziału sztuk pięknych, o tyle tekst
zadrasnąl.
Na scenie przewijają
się nastę- literacki i wykonanie (recytacja i mu-

szać.

To są szczegóły i niedociągnięcia

których usunięcie nie nastręczy bodaj
trudności.

Dlatego też o całości

widowiska

powiedzieć należy słowami «programmy aibo rzeczy porządku», że Betlej-

ki Wileńskie, zdziałane są <ku požytkowi dusznemu, tudzież serc uciesze prześwietnej publiczności i ludu pospolitego»,

W. Piotrowicz
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Rolnięzych,

i

ННа

Zjednoczenia

Związków

mającego

w dniu 20:go lutego, prócz delegatów Spółyi u
dzielni
— a»
w konferencji również
rż wezmą
s.
dział przedstawiciełe wszystkich organizacji,

jając

polski,

taryfy

konwen-

'«yjnej, opartej na ulgach, wyrażonych
„tać

należy

o tem,

że

korzystając

klauzuli największego uprzywilejowamia, Niemcy musieliby uzyskać rów'mież

te wszystkie

ulgi

jakie przyznaliśmy

Niemcom

(274

go
Z

pozycje),

Francji. Dałoby

przemożne

Wielkopolski i Sląska, wchodzących

ww skład Zjednoczeaia.

sumarycznie, jest w naszych
warunkach niemożliwe do przyjęcia, pamięафч

Mało*

— Kursa rolnicze. Dnia 7, 8 i 9 luteodbyły się Kursa rolnicze w Jęczmie-

niszkach

gm.

szem Kółku

Niemenczyńskiej

Rolniczem,

przy tamtej-

które nad wzorową

organizacją dużo położyło

pracy.

się kursa w obszernym domu

Odbywały

miejscowego

osadnika p. Woiejki. Prelegentami byli pra-

Nowy-York

Kupno.

8,07

8,03

322,70
39.16

323,50
39.26

321,90
39.06

28,90
23,89

28,75
23,71

—

Hioiandja
Londyn

w

8,05

Belgja

się odbyć

położonych na terenie: Kongresówki,

20 lutego 1926 r.
i waluty:
Tranz.
Sprz.

Dolary

3

Wileńskiego

Okręgu

6) Komunikaty

dzielni

|

:
Dewizy

PreRol.

'wia (90 proc.) i t. d.
Widzimy z powyższego, a
niemieckie.
mi.
ko poszły żądaniaia niemieckie.
Po
to, że ustalenie

inwenmiejsce
po ustałeniu takowego.
przy ustaleniu masy spadkowej.
W
wynoszą
— Dolar w Wilnie. W
dniu zestawieniu tem aktywa
wczorajszym, stale podnoszący
się 894 314 rubli, passywa zaś 293.805 rb.,
od kilku dni kurs dolara skoczył bar- czystz kapitał więc wynosi 600,50!
posiadane
przez
dzo znacznie.
Na
czarnej giełdzie rb. Niektóre akcje
nie
zostały oszacowane
„Urzędującej" naprzeciw kościoła Św. Bispinga
przez hr. Kossakowskiego,'który uwaKazimierza płacono do 8.40.
W godzinach porannych Bank Pol- żał je za bezwartościowe.
Następuje
bardzo
szczegółowa
ski płacił 8.70—8.05 za dolar. (b).
analiza załączonych do
akt sprawy
GIEŁDA WARSZAWSKA,
wyciągów z rachunków oskarżonego

—

8.05

Paryż
Praga

—

8.07

28,82
23,83

8.03

Szwajcarja _ 15510 _ 155.49

154.71

Wiedeń
Włochy

113.02
32.34

Stokhoim

—

=

113.30
32.42

>

113.50
32.51

Papiery wartościowe.
Pożyczka

dolarowa

66

kolejowa 120,00
34,55
5 pr. pożycz. konw.
4 pr. pożyczk, konw,
5 proc. listy zast.
22,00
Ziemskie przedw.

(w złotych 531,30

125,00
34,60

—

w

O rewizję konstytucji

niemieckiej.

handlu z Polską, a jednocześnie spowodowałoby
duże
zamieszanie
w
BERLIN, 20—1l. Pat. Dar Tag organ nacjonalistów donosi, że frakJeżeli
gospodarczem.
maszem życiu
nad budżetem
cja
niemiecko-narodowa
postanowiła w czasie
dyskusji
Bysziąć pod uwagę, że w 1 półroczu ministerstwa spraw wewnętrznych zgłosić
wniosek
żądający
utworzenia
roku ub. udział Niemiec w przywokomisji
parlamentarnej
złożonej
z
28
członków
wcelu
zbadania
wysuniętepro:
gie do Polski wynosił około 40
'cent, a w wywozie 50 proc., że po- go przez nacjonalistów projakiu rewizji konstytucji niemieckiej. Projekt
władzy
wykonawczej
kanclerza i
| gd wojny celnej w listopadzie ro- ten zmierza głównie do wzmocnienia
prezydenta
rzeszy.
i
ub. przywóz z Niemiec do Polski
(wyrażał się cyfrą 25 proc, a wywóz

Zdziwienie w

do Niemiec osiągnął 30 proc., to zro-

zumiemy,

że w tych warunkach uprzy-

jednej

wilejowanie
drugiej

odbiłoby

naszych

stosunkach

Ciekawe,

że bardzo

ają

się Niemcy

kosztem

strony

się

szkodliwie

na

gospodarczych.

doma-

ulg

dużo

dia importu

artyku-

(w takų ub. ki
B ao
pszennej
wieźliśmy z Niemiec mąki
"za 21.000.000 zł., owsa za 10.000.000

Niemcom

tylko

lista polska dotyczy

186 pozycyj, dla których żądamy pro-

centowych ulg celnych od
proce. Świadczy

40 do 80

to najlepiej

o umiar-

kowaniu naszych żądań.

A

Wobec

LONDYN,

:

uktaduų franco-tureckiego,

20.ll. Pat. «Daily News»

Towarzystwo

donosi:

Wiadomość o układzie
urzędowych kołach lonw sprawie kolei bagdadztakich warunkach
będzie
w

wojsk tureckich

na

kolei

szwedzko-polskie.

udziale około 300 osób. Przewodniczącyri
prof. Nils Nohlin z Upsaii.

Kongres

z na-

nowego T-wa

zestawienia

szeregu pozycji, składających się na
passywa i aktywa. Eksper; wnioskuje, że Bisping czerpał sumy. które za*
pisane były bądź na rachunku
zysków i strat, bądź na rachunku osobistym. Wydatki oskarżonego w
o:
kresie od 1908 do 1913 r. wynoszą
147.318 rb. Z rachunku stratł zyskow
oraz 51.239 rb. z rachunku osobistego, dochody natomiast około 169000
rubli.

-Bisping na pytanie
zadane w związku z

prokuratora,
wynikającym

jakgdyby z owego zestawienia niedoborem. wyjaśnia, iż wiele
wydawał
ne budynki i inwestycje.

uznał. iż jest

nie normalny

wybrany

został

nauczycieli niem. w Gdańsku.

końcu

ekspertyzy p. Sachs

iż nie

zaznaczył,

bierze pod uwagę rozrachunków,
dotyczących

kupna-sprzedaży

z

Niemcami,

giej strony nie zgodzi

to z dru-

się

on nigdy

Oskarżony kupił

go od ks. Druckie-

go-Lubeckiego, by jednak uniknąć uciążliwej i kosztownej
procedury u*
rzędowego przewłaszczenia książę dał
Bispingowi
pełnomocnictwo na parcelację, po której uskutecznieniu miaJa byč regulowana cena.
Dużo czasu zabrały starcia między prokuratorem a obroną w związ-

ku z uzupełnieniem

ekspertyzy

dziewiętnaście tomów
sprawy,
jeśli
już koniecznie trzeba uzupełniać referat. Zdaniem obrony przejrzenie jedynie tych aktów, które wskaże p. :prokurator, byłoby nazbyt jednostronne.
Sąd po dłuższej naradzie dał
p.

Sachsowi wykaz aktów, na podstawie

których uzupełnić ma swą eksportyzę
Nadto prokurator wnosił o ustalenie,

głodówką.

ile Bisping winien był każdemu

kowi. w którym miał swe
Odpowiedź na to p. Sachs

Składanie zeznań o dochodzie,
Minister skarbu

w

wydał

zeznań

1926

terminu

o dochodzie.

numerze

rozporzą- pjsze:

sózenie w sprawie przesunięcia

podatkowy

Ż Kowna

:

ria rok

„Antoni

11

Organ

lutego,

i Bronisław

związku

zamieszczą

strzelców

litewskich

artykuł,

którym

Gabryłowicze,

składania kusjera sowi eckiego, są obywatelamini Litwy.
W. ostatnich

czasach

prowadzili

życie

w

spolonizowani
na

szeroką

Na mocy rozporządzenia jego, ter- posiadali pieniądze.
„min składania przez osoby fizyczne i
Często bywa li w Rydze i utrzymywali ścisły kontakt
adki wakujące (nieobjęte) zeziań 0 pojąk ami i polskiem biurem prasowem.

chodzie,

wyznaczony w art.

awy o państwowym

dowym

podatku

(Dz. U. R, P.

50 udo-

z r. 1925,

Napad

„Trimitas“

między

innemi.

Litwini,
skalę

'

z

na kurjerów, zorganizowany był, według wszelkiego

aktorów

LONDYN 20 il PAT. W Los Angeles w

„szauli-

sów" przeciwko Polsce.

donoszą:

z dn.

kowieńskich

ban-

rachunki,
ma przy

w Ameryce.

na zawarcie takiego traktatu, któryby wego, jeżeli śledztwo w sprawie jego nie będzie przyśpieszone.

kampanja

bu-

chalteryjnej, Prokurator wnosił o zbadanie niektórych akt śledztwa
pier-

WIEDEN, 20/li, PAT,
Aresztowany pod zarzutem wymuszenia były
redaktor naczelny dzienika «Der Abend» grozi podjęciem
strajku
głodo-

. maruszał nasze istotne interesy €konomiczne, a z wszystkich odnośnych ()szczercza
negocjacyj będzie się starał wyeliminować pierwiastek polityczny.

składa

oświadczenie, ttómacząc na czem polegała tranzakcja
owym
majątkiem.

Aresztowania

handlowych

grozi

majątku

Kraśnika.
|
W związku z tem Bisping

mu zależy na możliwie rychłem delinitywnem uregulowaniu stosunków

Dr. Weis

zupeł-

ka posiadającego majątek. W

gotować na poniedziałek.

polskie-

to

stan interesów, człowie-

fury rzeczy czas dłuższy, przeto stroGDAŃSK, 29 II. Pat. W dniu 25 i 24 maja r. b. odbędzie się w
dążyła do Gdań sku doroczny wszechniemiecki kongres związku
u polska będzie obecnie
nauczycieli z całej
jak *najscybszego zawarcia choćby Rzeszy nanczycieli. Kongres tea podobnie, jak wszystkie inne urządzane
tymczasowego układu gospodarczego, dotychczas w Gdańsku
kongresy
niemieckie ma na celu uwydatnienie i
obejmującego szereg najważniejszych podtrzymanie niemieckiego charakteru woluego miasta Gdańska.

pozycyj. Jakkolwiek rządowi

.,

oraz

wiastkowego, obrońcy znów żądali.
by znawca przejrzał dokładnie całe

-STOKHOLM, 20.11. Pat. Powstało tu T-wo szwedzko-polskie.
Posiedzenie konstytujące odbyło się w piątek w sałonach Grand Hotelu, przy

tego, że rozpatrywanie żą-

dań niemieckich musi potrwać

Londynie|

zawartym
między
ędzy |Francją a Turcją wywowała
żawrt
Francji
dyńskich zdziwienie. Niektóre koncesje
kiej uważane są tu za nie do pomyślenia. W
niemożliwe dokonywanie kontroli nąd ruchem
bagdadzkiej.

wręczona

że

zł). Należy podkreślić,

Z powodu

bankach,

P, Sachs

23,25
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stanowisko

kilku

i

zabili
zawsze

Kalifornji policja aresztowała 17 osėb akto“
rów i aktorek, którzy wystąp li w dramacie
Eugenjusza O Neilla pod tytułem <Tutaj
pod wiatrami» pod zarzutem szerzenia
słowem

nieobyczajności.

kowanym

aktorom

i aktorkom

zwol+

będzie podo-

bną sensacją, jak słynny swego
ces

ną

tle

czasu

rozpowszechniania

wina.

pro

teorji Dar

:

tamtejszymi

NIEDZIELA

DĄ Dziś

Wsch. st, 0 g. 6 m. 43,

1 P. (Wst.)
Jutro
Kat.św.Piotraj

Zach. sł.

O g. 4 m. 58

ŻAŁOBNA.
—

Z

żałobnego

powodu

nabożeństwa

ża Ś. p. JE.

wykładów ani ćwiczeń
sytecie nie będzie.

w

Uniwers

ogół Polskiej Młodzieży

demickiej USB. w Wilnie do

FABRYKI

SUKNA

i WYROBÓW

w Bielsku (ŚląskCieszyński)

Skład

KAMGARNOWYCH

rok założetia

1850.

Fabryczny

na całą ziemię Wileńską
Wilno,

przy

ul, Wielkiej
SPRZEDAŻ
po

cenach

Nr 36, telef. 949.

DETALICZNA
fabrycznych

Aka-

wzięcia

gremjalnego udziału w pontyfikalnem
nabożeństwie
żałobnem
za duszę
Śp. pierwszego
arcybiskupa
Wileń-

skiego Ks. Cieplaka, które

odbędzie

Się dnia 22 bm.

zniżonych

dnia 1 marca

r.b,

1S

Ostatnie przedstawienie
GZOPKI AKADEMIK EJ 3
Śpieszcie zobaczyć.
Wielka

Ceny najniższe.

24,

Ognisko

Początek

Nasze

2

Akademickie.

o g. 8-ej wiecz.

przedmieścia.
Antokol.

Chodniki

i oświetlenie. —<Piegutek> i autobusy. — «Mrówka»
Czem Antokol się szczyci.

Prżedmieścia wileńskie, a mamy ich
nie mało, bardziej niż w innych miastach
Polski są zaniedbane i zapomniane. W Wilnie życie skupia się wyłącznie w centrum
miasta przy ulicach Mickiewicza, Zamkowej,
Wileńskiej i Wielkiej. Inaczej jest w War.
Szawie, Lwowie i Poznaniu. O naszych
przedmieściach

wiemy

bardzo

mało,

nie

wiemy jakie bolączki je trapią i jakie nadzieje żywią mieszkańcy, co trzeba zrobić,
a co usunąć, aby warunki egzystencji uległy
poprawie, bo że nie wszystko jest jaknaje
lepiej to niestety pewne. Przegląd peryteryj
naszego miasta rozpoczynamy od najpiękniej
szej dzielinicy—Antokola.
Długoletni proboszcz kościoła Św, Piotra
i Pawła ks. Zawadzki, do którego zwróciliśmy się z uprzejmą prośbą o polnformowanie o bolączkach Antokola, odpowiedź swoją
ujmuje w dwóch
słowach; — Chodnikii
oświetlenie.
— Oczywiście, ciągnie dalej ks. Zawadzki są to rzeczy wymagające niezwłocznej
poprawy. Przekona się pan osobiście o ile
skieruje swe kroki na ulicę Sapieżyńską i
Polową. Dawniej był tam park, z którego
wody najspokojniej spływały do Wilji. Po
tem położono chodniki i przeprowadzono
ulice. Aliści inżynierowie miejscy przeoczyłi
snać konieczność przeprowadzenia kanału.
W razie roztopów spływająca więc woda
znosi całe pustynie

piasku.

Kiedy

nazbiera

się go dużo, robotnicy poczynają wywozić.
Syzyfowa praca—powtarza się kilkakroć do
do roku.

Woda

płynie

10 metrów

po ulicy,

i <Antokolanki».—

i kontynuuje dalszą podróż per pedes albo
viribus unitis popycha „środek lokomocji*
aż „zabastowawsza* maszyna zechce pójśc
naprzód.
Koficzę rozmowę z ks. proboszczem. Już
żegnając się mój uprzejmy interlokutor tajemniczo nachyla się do mojego ucha,
ZĘ

Powiem

panu

jeszcze

w

tajemnicy

jedną Tzecz, dotyczącą kościoła; tego nikt
nie wie.
— Słucham?
— Jestu nas w kościele chorggtow zwana «Bractwo 5 Ran Chrystusowych»... Ta
chorągiew była w pierwszej wycieczce "do
Rzymu w pielgrzymkę jubileuszową w
r. p.
1675. Szli trzy miesiące... W Rzymie chorą:
giew tę własnoręcznie błogosławił Ojciec

Św. Potem, w lat kilka,

chorągiew ta

była

sztandarem armji naszej pod dowództwem
Paca, któryz Sobieskim walczył przeciw

Turkom, W wielkiej bitwie pod Żórawnem,
w krytycznej

ważyła

chwili — choręgiew ta

szalę na

prze-

naszą korzyść,

Idziemy ulicą Antokolską dalej w kie:
runku Pośpieszki. Mało kto wie że najstare
sza spółdzielnia w Wilnie mieści si
śnie na Antokolu. Jest nią znane 8 o wilnianom z okresu okupacji niemi
eckiej

stowarzyszenie

spożywców

«Mrówka».

Zało-

żone w roku 1913 posiada z górą 300 człon
ków. Działalność «Mrówki» zyskała zaufa
nie antokolan i wogóle należy do najle
piej
prowadzonych spółdzielni w Wilnie,
: „Tuż w pobliżu płacówki gospodarcz
ej
mieści się ognisko pracy kulturalno
społecznej przedmieścia. Jest nim dom
ludowy
Polskiej Macierzy Szkolnej. Qdbywają
się

źżłobi doły, nim spadnie do wąwozu. Nie
lepiejby raz przekopać kanał?
tam co niedzielę odczyty, pogadanki,
— A oświetlenie?
przed— Z tem nie jest również lepiej. Ciem- stawienia amatorskie, w Czytelni znależć
ności egipskie sprzyjają rzezimieszkom roz* możną dzienniki, broszury i książki, Przy
Domie Ludowym egzystuje sekcja ogrod
maitym grasować bezkarnie. Nie tak dawno
nizuchwalstwo ich doszło do tego stopnia, że czo-hodowlana, która wyprowadza specjalny
urządzili formalny napad na grupę oficerów, gatunek kur zwany <antokolankami».
Doszło, jak niewątpliwie przypomina Pan
Ma również Antokol i swój bank spół:
sobie do krwawego starcia, a tu ciemno dziziczy. Założony przed niespełna dwoma
choć oko wykol—napastnicy skryli się bez- laty rozwija się pomyślnie'pod energicznem
karnie w ciemnościach. Gęsto zaludnione kierownictwem p. F, Malinowskiego.
Bank
ulice jak Piaski, Senatorska, Tramwajowa, przestrzegą ściśle zasady udzielania kredyPolowa, Wiosenna i inne są stanowczo nie- tów wyłącznie na cele produkcyjne, przyjmuje wkładki oszczędnościowe i t. P.
dość oświetlone.
Komunikacja miasta z Antokolem osłaOto mniej więcej i wszystko co zwraca
wionym „Piegutklem*
1 autobusami
pozo- uwagę na Antokolu. Ale, ale trzeba jeszcze
stawia wiele do życzenia. Pierwszy ciągle wspomnieć o szpitala wojskowym zajmująsię psuje, autobusy zaś kursują według cym spory szmat przedmiešcia i wzorowo
rozkładu o którym wie zdaje się jedynie urządzonych klinikach uniwersyteckich, Są
szofer prowadzący wehikuł. Dla mieszkań* one w swoim rodzaju perłą tego pięknego
ców Antokola rozkład jazdy jest niezbadaną przednieścia i nie każda dzielnica miasta potajemnicą. Coraz to przechodnie mają we- szczycić się może iego rodzaju i na takim
sołe obrazki, kiedy „Piegutek* czy autobus poziomie postawionemi zakłądami.
psuje się i jadąca pubiiczność albo wysiada
Eug. Sch.
ЕНИЕУДЛОВ
КОЗЕЕ
ЕКУРНАПИССЫЛ
АИЫ ОЬ
ОСОЫ

Ustawy,

zysem przewidziane
nie zaledwie ośmiu

je więc

które zostaną bezzwłocznie

skierowane

i — (b)

do

władz

Wyjazd

centralnych.

p. Swolkienia.

jest uruchomie-

kursów,

konieczność

powsta-

sfinansowania

kursów
przez samych nauczycieli
samorządy miejskie.

— Podziękowanie.

i

Rada Peda-

gogiczna

Państwowego
ziś
o g. 7 rano wyjechał do NoMęskiego
wogródka naczelnik policji politycz- Seminatjum Nauczycielskiego w Воnej p. Swolkien. P. Swolkien
prze- runach tą SOSA, składa serdeczne
prowadza inspekcję komend
policji podziękowania
Duchowieństwu De-

kanatu Oszmiańskiego z PrzewielebMIEJSKA. nym Ks. Dziekanem Pawłem Piekarskim na czele, za uchwalenie dwu
Posiedzenie komisji fi- stypendjów
dla wychowanków tegoż

politycznej w

— (b)
dnia
12-ej nansowej.

— Wileński Komitet Akademicki

GusfawMolenda iSvn

do

znie

DZ

Arcybiskupa

Jana Cieplaka w poniedziałek
22 bm. od godziny 9:ej do

wzywa

tylko

znac

KRONIKA

1

prawdo-

podobieństwa, przez Polskę, celem pokłócenia Łotwy i Litwy z Sowietami*

Aresziowanych

niono po złożeniu wymaganej kaucji. W
Ameryce sądzą, że proces przeciwko wzmia-

eenach

Jan Wokulski i S-ka u. wika neo

odbędą się w Niemenczynie w miesiącu podstawie ksiąg, lecz raczej
skiego, Wielka Pohulanka Nr. 24 odbędzie marcu.
ma
Dokładny termin podamy zawczasu tarz, taki jak to zwykle
fa:
deiegatów pa

R

Stanowi to przeszło

a 10 artykułów.

w'wilnie w sali

się c

delegacja

miesiąca

ub.

25

Dnia

šarmai

Się

przedstawia

z Niemcami

yĘdiowych

ЧУ
РОУЕ TTT

,

OKAZJA!

pinga.

WSCHODAICH

dla wymiaru podatku
dochodowego
na rok podatkowy 1926—z dnia 1-go
marca na dzień / maja 1926 r.

z Niemcami,

Według

ARCZY

vi
apara
oаоа е ао

OLA

Pa

t

"KURIE

we

©

L

cow

>

województwach.

We wtorek 23 bm. odbędzie się posiedzenie magistrackiej
komisji
finansowej, która rozpawzy

Seminarjum.
OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA
(b) Zatarg w rzemiośle
podanie
stowarzyszenia
właścicieli
zakładów restauracyjnych w sprawie szewckiein. Pomiędzy pracownikami
szewcami,
a właścicielami zakładów
taryfy opłat za energję elektryczną.

— (b) Instytucje dobroczyune
proszą o ulgi.
Instytucje
dobroczynne zwróciły się do zarządu miasta z prośbą o zwolnienie wszystkich
instytucyj
dobroczynnych
od obo-

o godz. gi pół w wiązku
Bazylice Wileńskiej, oraz w akademii ną na
żałobnej ku czci pamięci zmarłego nienie
Arcypasterza w dn. 25 bm.w
Uni- nego

powstał zatarg na tle żądania przez
pracowników
podwyższenia
stawek

płacy.

‚

W dniu

szereg narad,

wczorajszym

odbył

na których

się

miały za-

za energję elektrycz- paść decydujące decyzje.
Pracownicy grozili, w razie niei o zwolod opłaty dodatku komunal- uwzględnienia ich postulatów rozpodo państwowego
podatku od częciem w dniu 22 bm. strejku,
wersytecie Stefana Batorego.
nieruchomości,
— Komitet bezrobotnych. Na
URZĘDOWA
SZKOLNA. ogólnem zebraniu bezrobotnych pra— (b) Narada w sprawie zachrześcijan
umysłowych
cowników
bezpieczenia
podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dnia

20 bm. w Wydziale administracyjnym
urzędu wojewódzkiego odbyła się
pod przewodnictwem pana naczelnika Rzewuskiego narada z udziałem

dopłaty

rzecz bezrobotnych

(b)

Organizacja

dokształcających
szkół

powszechnych.

Kuratorjum Szkolne
pana

prezydenta

w

kursów

nauczycieli

Okręgowe

zwróciło się do

miasta

z prośbą

dniu

18 b.

m.

przy

łaskawym

współudziale ks. posła prałata J. Olszańskiego w Centrali Chrześć. Zw.
Zaw. (ul. śt. Jańska 3) wyłoniono

o komitet bezrobotnych, który od dnia
zrzeszonym legity19 b. m. wydaje
wszystkie bez
macje, oraz załatwia

poparcie akcji zorganizowania w oczynników
gospodarczo-społecznych kresie wakacyjnych dodatkowych kurw Sprawie zasiosowania ustawy O sów dokształcających dla nauczycieli
zabezpieczeniu podaży
przedmiotów szkół powszechnych.
W
ubiegłym
roku Kuratorjum
powszedniego użytku (Ustawa z dn
Wileńskiego zor29.XI1.1925 r.j. Na naradzie powzięto Okręgu Szkolnego
odpowiednie wnioski odnośnie do ganizowało 22 takich kursów, w oS 3 przepisów wykonawczych powyższej becnym w związku z ogólnym kry-

wyjątku

sprawy

wchodzące

potrzeb bezrobotnych.
duje codziennie,

oprócz

w

zakres

Komitet urzę:

Świąt, w lo-

kaiu Centrali od godz. 6 do 7 i pół.

wieczorem. Ponadto komitet w poroZw
z przedstawicielami
zumieniu

4
wygłosi

p. Tokaj

Bronisław,

poczem

g

и>

— Komunikacja
telefoniczna
z Łotwą Zawiadamia się, iż z dniem
18 lutego r. b. zaprowadzono
prywatny ruch telefoniczny z miastami
łotewskiemi: Ludze i Rezekne. Opiazwykłej

jednostkę

Reduta

w

— Koncert

i MUZYKA,

teatrze

ma

Pohulance

gra dzisiaj sztukę B. Katerwy «Przechodzeń>.

jutro o godz.

12-ej

odezyt

«O Turoniu»

M. Lima-

(bilety w

cenie 50

`— Odczyt na Antokolu. W gr.i1 zł)
O godz. 3.30 dramat St. Wyspiańskiego
niedzielę dn. 21 b. m. o godz. 12i
pół. w

poł. w Domu

Lud.

P. M. Szk.

„Obecne
wolny,

prowadzonej z Wilna, Oszmia-

położenie

Polski*.

Wstęp

— (b) Odczyty o obronie przez miastem ciwgazowej.
Z ramienia Komendy
3 zł. 20 gr. Głównej pp. przybył do Wilna p.
Szczyt, referent

F ZEBRANIA i ODCZ. Iv.

i wygłosił

£? —

Ligi Przeciwgazowej

dwa

odcyty

ilustrowane

Oddział Wileński Polskie- przezroczami dia policjantów na tego Towarzystwa
Tatrzańskiego mat obrony przaciwgazowej. W dniu
urządza we wtorek dn. 23-go b. m. 20 bm. odbyły się ćwiczenia praktycz*
o godz. 8-ej wieczorem w gimnazjum ne połączone
z próbą
masek przeim. }. Słowackiego (Dominikańska 3) ciwgazowych,
uzyskanych
swego
zwyczajne walne zgromadzenie w ce* czasu przez
policję państwową od
lu przyjęcia sprawożdań za rok u- wojskowości.
:
biegły i wyboru władz Oddziału
na
RÓŻNE.

Deifinacie*.
y. — Powszechne

przezroczami Organizacyjny podaje do wiadomości, że
wakacyj
«w dochód brutto z Wielkiego Rautu, który się

wykłady

Uni-

wersyteckie. W niedzielę, dnia,21-g0

odbył w Sałonach Pałacu Reprezentacyjne!
go w dniu 9-1-26 r. na rzecz instytucji Czerwonego
3,709,80

Krzyża
Polskiego,
wyniósł
źł.
wydatki zaś wyraziły się w sumie

lutego 1926 roku o godzinie
T-eį zł. 2,055,40 dochód więc netto przedstawia
kwotę zł. 1624,40, która została wpłacona
wieczorem w sali Sniadeckich Uni- do
Wileńskiego Okręgu Czerwonego
wersytetu Prof. Dr. Wacław Komar- KrzyżakasyPolskiego.

nicki wygłosi odczyt p. tt „O
bach zabezpieczenia pokoju*,
Wsięp

50

ргб-

Zarząd Wileńskiego Okręgu Czerwonego

gr., dla młodzieży 20 gr.

Krzyża Polskiego niniejszem składa gorące
podziękowani
p. J. Hryniewieckiej, p. M.

FX — Zarząd Koła P. M. Sz. im.
T. Kościuszki powiadamia iż w nie-

W

Skowrońskiej, p. J. Sumorokowej, p. T. Szeligowskiemu i p. J. Wyrzykowskiej za beze

godz.

10—12.30

od godz. 11—2:ej
stawienia.

r. b. w sali

Miejski Kinematograf

ZE TICOOWE
ZK CAZETECYASZ

ska Zrzeszenia

w niedziele, oraz kasa teatru

1 od 5—8

w dnie przed.

„Polonja“

„Biała

Sios

wi. Miczrewicza

O NE

Dziś wybitne arcydzieło
sefonut Znakomitą

$
©
©

22

macie

tego

udogodnienia

Oprócz

dla

kiewiczowej, Oraz zespołu plastyki, Niezwykle ejektowny program
zapowiada
szereg
produkeji
baletowych,
dostosowanych
do
tuzyki: Chopina, Schumanna,
Rymskiego-

współczesnym

Olgą

Ze wzg ędu na charakier
dydaktyczny,
widowisko to zasługuje na specjalne poparcie. Ceny miejsc najniższe 50 gr.

— Koncert ii. Orłowa
w Teatrze
Polskim. Znakomity
pianista o sławie
wszechświatowej Mikcłaj Orłow wystąpi w
Wilnie rez jeden w gmachu Teatru rolskiego we Wtorek 23 b. m. z recitalem iorte-

koncertem

olbrzymie.

bilety

już są do

na-

bycia codziennie w kasie teatralnej 11 — I
i 3 — 9 wiecz.
—

Poranki

wielki film

A>

muzyczne

“

Czechową

i uro*
c Za

GENERAŁA

WYPĄDKI
—

Napad

w

Sali

Miej-

Rabunku

Dramat

w

Germana.

Juljana

TT
SESI
TEN

drzewnych,

KATALO GI i OFERTY

Woli

w

©
©

oraz

fabryki

J.

DETALICZNA

RICHTERA

w

SPRZEDAŻ

Kreteny
Łodzi.

po wyjątkowo niskich cenach do I-go Marca 1926 r. materjałów
bieiiźnianych, wełen na ubrania męskie i damskie.

60149 00309095339349400506$6

4.

Mackiew;

cz

—-

МЕСАЫ

Мх

LONDYN, 20 ii. Pat. Daily Express donosi z Jerozolimy, iż sułiam
Ion-Seud poczyna zagrażać
Franjordanj,—Wojska sułtana
zajęły szereg
punktów strategicznych na pograniczu.

Maszyna

drukarska

WIEDEŃ, 20/ii. PAT.

pochodzi

z Wiednia.

<Wiener Allgemeine Ztg.»

donosi

z

Buda-

pesztu,
że śledztwo w sprawie fałsz erstw banknotów frankowych stwie
dziło iż maszyna drukarska, którą posługiwali się budapesztańscy fałszerze -

pochodzi z Wiednia z fabryki maszyn „< Carmines,
Wierzby gm. M ckuńskiej podczas bójki

!
2
wym i martwym na szkodę Antoniego Ko-- {i
walewsaiego. Straty wynoszą 3810 zł.
— Kradzieże. Dn. 19 b. m. Józe! Lip=
czyński (Aielanielska 34) wyrwał
z reki
Piotrowi Dunajewskiemu (w. Dąbrówka pow.

na

weselu Michał Bubrzycki i Franciszek Konzorowiez zadali ciężkie uszkodzenie ciała Janowi Butkiewiczowi, którego
w stanie nietommym umieszczono w szpitalu na Wiiczej

Około

gdyż Gidle- szczenie, iż wymieniony zatłądził

i

zjeczony przez wilki,
—

Pożary.

We

szenieckiej wskutek
przyczyny

wsi Hryhotki
ze

został

gm.

Ku-

zbożem

Da

niewyjaśnionej

spłonęła stodoła

We

wsi Kiżnie

dom mieszkalny i chlew

czasie mu

zyinęły.”

—

Z mieszkania Jankla Zajdja (z. Liter
racki 11) skradziono 60 zł. i 15 dol. gotówe
ką. Sprawcę kradzieży
Sziomę Gosunka |

narazie

z imweniarzem

ży:

dokonał goniec dan Mickiewica.

1

Czesiaw

ul. N.-Świat 46—14
a)
b)

kolportaż «Słowa»

Zawalna

pism,

Przedpłaty
abonamentowe
ma «Słowo»
Wszelkie reklamyi ogłoszenia do «Słowa»

bardzo

nym

Bazar
Pokax

czyszczenia

:

O

D.H. „Bławat Wileński*

Spółdzielni

NA
Dogodne

wielki
towarów
wełnianych,

białychi

ZAR

Be

Pergaminowy papier
Mirkowski.
Ze względów hygienicznych
wszędzie zawijania produktów

zwłaszcza mięsa, wędlin, śledzi, 1yb, masła,
Sera, Szmalcu, pieczywa,
cukrów,
herbaty,
Zawijajcie
w
pergamim
posiłek szkolny
dla dzieci.

444444444
Napisz: <.»0 Kancelarji Kusów Gracjana Pyrka>, War-

szawa,Świętokrzy*

ska 17, awystaneCi
hędą darmo odnośne wskazówkii rady

za

przyjmuje
do

ko

kien, pła zczy i bie- #
fizny wedłu> żurnali |.
w cenie od 50 gro= p]
szy są do n:bycia w |
PRACOW NIK

wartościowe

1

męskie,

Działu

cenach

BENT KASISIIUE

Lawinski.

trycznością 55 zł

wojsk. Ut- Jagiellońska

Damskich
ubiorów

m.

8—23.

Otiarna

nA

Pracy wi

Stefańskiego ži

2—1.

do wydzier-

3
żawienia
od

ас
dn.

1 marca

r.b.

kupno i sprzedaż
majątków.
ziemskich
M
poleca
okazyjnie JĄ.

tanio
Dom Handį,-Kom.
„ZACHĘIA*
Portowa

i

pa i

1
й

14

DLA

sadę od zaraz. Adres;
.
T. Filipiuk. Brzeziny,
gub. książ. wojsk. poczta Komarówka —
Z:
Ma przez PKU
Podlaska.
—

Wilno

rostwo

im. Stefana

craz

nadgranipizez Ša B

ER.

ir

na

LAT 55

©

Erzozow-

MEBLEJ
ul. Taiarska 20.

22

ej

jedalne,

sypialne,

sa”|

sklego, zam. we wsi UTeblowany w śród- ionowe 1 gabine.owe|
Burbiszki gm, Trockiej, W
ak a nas kredensy,
si

unieważnia się,

Od 2-5,

Szaty, łóżka
Wykwintne—

NA

naszych
poie«
oznajomiona z
camy ba rd z o kuchnią poszukuje pra-

u nas

biedną

składającą

rodzinę, CY NA miejscu

się: z 4 wyjazd.

dza wyjątkowa. Adres:
Antokoi,
Piaski
15,
m. 6, Miklis. Składki
przyjmuje Adm. *Slo-

i DĘTKI

MIGRELIN

wa».

akczso:ją samocno-

na

wieśj PONO,

wykwalitikowaną

białą, szarą, lodówkę
składzie sprzedaję po

ochmistrzynię

min'malnych,

!

LSE OREIE PSI BEENNSTEE TSS

|

z praktyką
i dobremi
Ё referencjami. Zgłaszać

się

ui.

Piaskowa

14,

m. 2 od 2 od 3—4 pp.į
1 об 7 м*

Ta skiadzie,

Dogodne

warunki.

A.

Włoda

©
WSK

ses

WILNO,

Bakszta 4. Tel. 631.
OESIE
AAC

iibnałsinu

„yslewiręwwo

RAT

Uwaga?

ska.

OPONY

|

1

lub na

Posiada dob-

dzieci małych, matki!e rekomendacje. ! Adb. wątłej i ojca nieu- TES: Jakóba Jasiūskieleczalnie chorego. Nę:80 17 m. 5., Grabow-

37.

į
t,
Mocre—

Niedrogo.
QZQUużąca do wszystDA
№е:о dobrze SPRZE

iłosierdziu _ Sz.
Czytelników

aparaty

możecie

Baracewicz

TIR IS TITANO

x

i kostju-

Główny Skład Hurtowej sprzedaży Soli przy
ul. Mickiewicza Nr 19
Telefon 513.

Piotr

Cena

opałem, usługą, elek-

wilme ul. Ponarska
świadectwami,
Nr 6. Dział Pracy. kawaler przyjmie po-

Poszukuję
Warząkę. mielona,
posiadam stale na

WANY

wynajęcia.

w iolw. No- D

przepusika
czna, wyd.

Handlowe „„ RECORD"

Piotrkowska

zam.

zienia

w dzisiejszym

przedmioty,

książ.

UNEBLO.

A kiEFOWAĆ wziamazmiazy zawar

do

na ubrania

z

okój
do

kroją:

ina obstajunek su-|

ciężarów
koń m cji przy ul. Uniwer:
wraz z wozem. syteckiej 9—8.

iową, gotowe ubra nia i płaszcze męe
skie 1 damskie, kołdry watowe, zegar:

Łódź,

Zenon

л

Gotowe

wopole gm. Hermano- przy ul. i*odgórnej 7
wickiej,
„uniewaś-i brzegu
Wilji połoe
nia się.
żony, 3000 kw. sąż.,
pod składy
drzewa,
lub ogrody nadający
o _ przewożenia
się. Udziela się inior-

my damskie, bieliznę damską i poście-

Przedsiębiorstwo

Oogtoszenia

skromne. Łaskawe 0*
ferty:
Olszew, Wileńe
ski
«Jozef B».
|

9—05

bardzo dobre

wyd. przez PKU
więciany na:
`
Re
im. Kazimierza Romej-

Ceny umiarkowane.
mi, Niemiecka 3.
deleion 362
isin. od r, 1840.
f ki Gościński 1 S-ka..

kamgarny

Mickiewicz:

Że

można w

"Tak drogie i pożądane

19.

w kra”

kawaler, poszukujepo”
sady,
wymagariż

Niewielki

godz.

ERO.

NIE PODZIAŁ
czasie

od

m!

ju i zagranicą, posiade
chlubne
świadectwa»

14

„telefon

46. m. 6

dużo listów dziękczynnych.

KIE

Portowa

W.Smiatowska

TRZY MIASTA POLSKIE. Wraz z zadaniem prosimy w liście
podać dokładny adres
oraz załączyć znaczek pocztowy na co
otrzyma W.P, szczegółowy prospekt i niespodziankę,

uunoseczsezeza

dolarów |

Akuszerka

otrzymać zupełnie bezpłatnie.
„Niema żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykiuczone. Piosimy nadesłać nam prawiałowe rozwiązanie obok umieszczone
go zadania, litery należy ułożyć w szersz, KTÓRE OZNACZA

Dom
Handi.

zna

oprocentowanie.

RATY

Z-A-N-O-P-N
'B-L-1-N-L-U
L-N-O-W-1

| SÓL.

„ZACHĘTA:

poszukujemy zaraz na

Zawalna 1.

NIE LOTERJA

Posiadamy

dolarów | Dom Handl.Kom*
dolarów

3,000 dolarów

|Czy odgadniecie?
inne

inwenta;

rza i drobiu,

i więcej
4,000 doiarów do 20,000

kompl ety
i pojedyńcze

Wyłączna sprzedaż łóżek

i

250
500
1,000

B-“ OLKIN,

się uczyć?

Odpowiedzialny

się

wykwalifikowa”

ny hodowca

letnia praktyka

=

warunki

toiograliczne

wie m

g. 5—7

czarstwo,
ukończ
szkołę rołniezą, kiiku=

dn. 7.X1-25 r,

oczyszczone stano-

ki złote, dams'ie

wymazajele
w pergamin,

od

—

dowiedzieć

przy ule
na l-ens'

ządca

zagianicę.

warunkach

łasi

Wiadomość|

R

producent osiągnąć może

MEBLE

tel. 382-

ESEUSBEESKEGNA

—

siemię lniane)

z

wszelkiemó

piętrze.

62.

refni

10 — 12 godz.

PYROPOPOOPOPOPEOOP"H"PR

Karwow?si,

i

Biurze

22go i 23go b.m. Członkinie Koła Polek i
N.O.K. mają rabat,

wybór

—

i

ui. Jagiellońska I m %

telef.

4

pokojowe

wygodami,
Mickiewicza,

Zwiącamy uwagę na:
1) Ulgi ta ryfowe przyznane
przy eksporcie zboża przez Minisierstwo Kolei na łamane
listy przewozowe; 2) Ciążenia znącznej
części Województw
Wschodnich
ze wzylędów gieograficznych ku portow' w
Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie.
Wszystkie powyższe czynniki uwydatniają rolę Wilna
jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie
linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najtańszą Ziemie
Wschodnie z Bałtykiem.

Szkół wielka

Wiłeńska 31

zienką

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a
zarazem będąc " stałym kontakcie z firmami zagraniczne
mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw
do 50 proc, wartości. Zboże po odpowiedni em doczyszczeniu

tanio

tamże od

47

dostarczając ziarno jecnolite, dobrze
wiące przez to towar eksportowy.

dogodne.

Wytwórni

do _ wynajęcia,
4ro

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża,
NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyt o, owies, pszeni-

82.

aparatem,

1 —

producenci

WILNIE
telefon

telef.

kolejowej

i

Mieszkanie |

Baczno

wycho-

cę, jęczmień

1

I;

bocznicy

WA»

uskutecznia

dnia 18 li, 1926 r.

Stanisław

sytuacja w Palestynie.

Ziemian

Hygjeniczne, praktyczne, oszczędne
odku:
dywanów clektyczzanie mieszkań, mebli,

m, Głębokiego.

66€66€©0006666065866
Wydawca

w sejmie kowieńskim.

śpółczielnia
Rolna
Kresowego Związku

BACZNOŚĆ!

Tamże

Dnia 5 marca 1926 roku w Magistracie m. Głębokiego odbędzie się
przetarg za pomocą ofert piśmiennych „w zakrytych kopertach a następnie
przetarg ustny na wydzierżawienie poborów rynkowych i rogatkowych w dnie targowe, tj. w poni edziałki, czwartki i piątki w m. Głębokiem, od dnia 1 kwietnia b.r. na ro k jeden. Cena wywoławcza
12,000
złotych rocznie, płatnych w miesięczn ych ratach zgóry za każdy miesiąc.
Składający oferię winien złożyć jednocześnie 300 złotych kaucji, lub
na
takąż sumę weksle gwarancyjne w zabezpieczenie dotrzymania
podanych
warunków Po zakończeniu przetargu złożone kaucje wszysikich uczęstników prócz wydzieiżawiającego zostaną natychmiast zwrócone. Warunki
dzierżawy można oglądać codziennie w Magistracie, poczynając od dnia 21

m. Głębokie,

zosisto

z

Ubrania męskie iobimy ze swe
go materjału na raty na dogod>
nych warunkach,
Robota solidna.
Ceny niskie.

OBWIESZCZENIE
PRZETARGU

Magistrat

Groźna

Warszawie

Prowadzi

UEN SE RAM BA

Wilno,

GQ888666866666088608

lutego b.r.

sprawie

przyjmuje:

wysyłamy

999899004U409050

$44%%
SUKNO i BŁAWAT
p...
e
© Kazimierz
RUTKOWSKI
© Wilno,
Wielka 64
©
Od 1-go LUTEGO
e otrzymał przedstawicielstwo Łódzkiej tfluitowni dla Handlu Wyrobana sprzedaż huriową wszysikich
wyrobów Zjednoe mi Włókienniczemiczonych
Zakładów Przemystowyc h
$
© „K. Schejbler i L. Grohman“
Muśliny

wesele.

w

głównej

GRABOWSKIEGO

NA ŻĄDANIE.

w ŁO Dž
Skład posiada: materjały blałe , farbowane, drukowane;
w uajnowszych rysunkach.

rabunkowy.

Krwawe

STEFANA

Warunki

wyrobów

Papanastasiui

w ich

zatrzymano
Piotra Wacula i Jana Wyganowskiego szkodę Atanazego i Ksiystyny Pachudów, zaw. — także
2 zakładu
Serca Jezusowego
(al!
Straty
wynoszą
500
zł.
aresziowano
i skierowano
do SęW zašc. Szarkiszki gm. Podbizeskiej Dobrej Rady 24) skiadziono bieliznę i ze-*
Kradzieżyi
dziego Siedczego.
wskutek niewyjaśnionej przyczyny spalił się garek na sikodę tegoż zakładu.

Bitra Reklamowego
Garbarska

materjały

skandal

Cafandaris,

sądowe

a

rowi pośpieszyli z pomocą
furmani
maj. Kowszacary i Antowila. Sprawców napadu Stanisława Szawlewicza,

dzących w Wilnie i na prowincji umieszczać za pośrednictwem

owocowych, parkowych,
alejowych, sadzonek
leśnych, kwiatów zimotrwałych,
mieczyków

«
©
*

ministrowie

Sledztwo

IGNATJEWA

i do wszystkiah

Wielki wybór drzew i krzewów

©
©

Byli

9 aktach,

Johnsona

«S ŁO

polecają na sezon wiosenny

CENY PRZYSTĘPNE.
:

Nowy

| KRADZIEŻE,

nie dokonano,

Najwygodniej ogłoszenia do

poczta Sobolew, woj. Lubelskie

nasion

Pat.

(w ogniu Wezuwjnsza),

Juljusza

Zamoyskiego

oraz

20 fi.

zostali aresztowani.

w Grecji.

zaśc. Bobrowszczyzna
w odległości Łapie.
Wileńskiego) 5 zł. Sprawca zatrzymany.
— Tajemnicze zaginięcie. Dn. 8 b. m.
pianowym. Program niezwykie interesujący
4 klm. od Podbrzezia trzech
— Bronisław Stefański (Mickiewicza I89
bandy- wyszedł z domu i dotychczas nie powiócił
obejmuje kompozycje: Beethoven (Senata Es- tów napadło na mieszkańca Podbizezamełdował, iż podjął z kasy skarbowej
mieszkaniee
wsi
Dąbrowskiego
gm.
DołhiDur), Chopin, Fianck, Liszt, Rachmaninow,
1110 zł. poczem załatwił jeszcze kilka inte”
Gidlera,
kiórego pobili. nowskiej Jan Jurkiewicz. Zachodzi
przypu- resów na mieście i pieniądze te w między=
Ravel,
Schumann
i inn. Zainteresowanie sia Mowszę

tr

Szkółki Podzameckie
w PODZAMCZU

Polskiego Nauczyciel-

4, Ceny biletów od zł, 4,50—050.

w 8 akt. z życia emigiantów rosyjskich zbiegów z bolszewickiego raju

TRAGEDJA

hr.

wdrożone.

stwo
Wańkowiczowie,
Witold Węsławski,
Kazimierzostwo Win borowie,
Władysławostwo Zawadzcy, Marjanostwo Zdziechowscy.
Sprzedaż biletów rozpocznie się w środę
dn. 24-go b. m. w księgatni Stow, Nauczy*
cielstwa Polskiego—ui. Królewska 1, oraz w
księgarni
Śm. Wojciecha—ul. Dominikańska

P90S0GOROUOOORWWEYPRORORWPORYWH

Andrzeja

ATENY,
Condilis

wostwo
Bialasowie, ks. Biskup
Bandurski,
Witold Bańkowski, dyr. Deszowie, Mieczy*
sławostwo Englowie,
inż. Gutowski, Janina

JADWIGĄ
SMOSARSKA.
i JÓZEF W ĘGRZ YN. Łaskawy współudział l-go pułku Szwoleżerów i Marynarki wojennej.
Rzecz dzieje się w Warszawie, Lwowie, Gdyni, Orłowie i na Helu. Początek seansów: 1, 3, 5.15, 7.30, 9.45 w.
Dyrekcja uprzejmie prosi Sz. publiczności o przybycie za 20 minut do początku
seensw.
Bilety honorowe
(oprócz rządowych, służbowych i prasy) nie ważne.

$

U. 5. В. о

ministrów

EET
EL

Dziś będzie wyświetlany

$$
sė „I W

Kameraine|

Aresztowanie

marca

godz. 8 m. 30 wiecz.
z inicjatywy
organizującego się Wileńskiego Ogni-

Kasa czynna; w Niedzielę od g. 2 m. 30., w powszednie dnie od g. 3 m. 30.
KULTURALNO-OŚWIATOWY
Początek se. ansów od g. 3., w powszednie dnie od g. 4.
SALA MIEJSKA
(ul. Ostrobramska 5)
CENA BILETÓW: Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr
sę
Wszyscy, wszyscy do Kina «Нено5»!
wielkie Święto sztuki ioiskiej
__| Kino-Teatr
Fiistorja duszy dziewczęcej
Erotyczny dramat współczesny w 2 ser.
- 10 akt. razem
wg
głośnej powieści

Kino

Śniadeckich

Šniadec7go

publiczności bilety sprzedaje również księ: Klawe, inż. Kubilis, Ludwik Kuczewski, inż.
garnia <Lektor» Mickiewicza 4 od godz. 4—7 Latwis, Helena Łapinówna, Janostwo Łokuciewscy, Olgierdostwo Malinowscy, lgnaco=
i w niedziele od 1—3.
— Przedstawienie popołudniowe dla stwo Materscy, Ks. Biskup Michałkiewicz,
młodzieży w Teatrze Polskim.
Dziś o Tadeusz Miśkiewicz, gen, Olgierd Pożerski,
godz. 4ej pp. odbędzie się w Teatrze Pol: Zygmuntostwo Rewkowscy, Rucińscy, Antoskim po cenach zniżonych widowisko bale» niostwo Ryniewiczowie, Marja Truszkowska,
towe dla młodzisży w wykonaniu H Łaszł Tadeuszostwo Urbanowiczowie, Stanistawos

inieresowny udział w konceicie, oraz pp.
gospodyniom
i gospodarzom,
jak również

ADNE

Uwaga:

Sali
dn.

KOWNO, 20 II. Pat. Elta donosi, iż blok
chrześcijański
wyrazi
wybitnych artystów naszego miasta przewodniczącemu
Sejmu
Staugajtisowi
wotum
nieutności. Siaugajtis
We wtorek powiórzony będzie <Turoń» p. Marji
de Carmarie i p. Sergjusza jednakże wzbrania
się złożyć
urząd.
Stronnictwa
opozycyjne stoją na
dramet St. Żeromskiego.
Benoni
pod
protektoratem
Komitetu
stanowisku,
iż
na
zasadzie
przepisów
statutu
wotum
nieufności nie może
Bilety sprzedaje do przedednia każdego
Sejmowi
przedstawienia biuro «Orbis> ul. Mickiewicza Honorowego, w skład którego weszli: być przewodniczącemu
wyrażone. Wobec panującego na sali
11 od godz. 9 — 4 w dnie powszednie i od
Pp. Janostwo Andizejewscy, Sianista- hałasu posiedzenie zostało zamknięie.

skiej. Dziś o 72.30 pop. poranek muzyczny
dzielę 21 lutego b. r. odbędzie się
ze współudziałem o:kiestry 1 pp. leg. W próodczyt p. t. „Ks. Piotr Skarga
na wszystkim instytucjom państw. i społecz. i gramie utwory J. S. Bacha, G. F. Handla
wszystkim tym, którzy okazali pomoc w ortle dziejów Polski i Litwy”,
opery <Fidelio> Beethoganizowaniu
powyższego rautu i tem się oraz fragmenty z
vera.
Odczyt ilustrowany przezroczami przyczynili do pomyślnego jego wyniku.

ы
„Helios“

w

niedzielę

stwa Szkół Zawodowych w Wilnie
<Wesele», wieczorem o godz, 8 <Ewa>
koodbędzie
się koncert
na potrzeby
medja J. Szaniawskiego.
W poniedziatek po raz jedenasty <Ucie- szkolnictwa zawodowego przy udziale

rok bieżący. Po zakończeniu zebrania
— Sprawozdanie z Wielkiego Rautu
Prof. Tadeusz Czeżowski wygłosi po- na rzecz
Czerwonego Krzyża: Komitet Korsakowa, Kreisiera i innych,

gadankę
ilustrowaną
p. t« „Wspomnienia
z

kich.

2

42: 2052)

im. P. Skargi na Antokołu p. Dyr.
Tad. Turkowski wygłosi odczyt p. t. kła mi przepióreczka» — St, Zeromskiego.

rozmowy

ny, Dzisny i Głębokiego
Łudze i Rezekne wynosi

—

nowskiego

POCZTOWA.

ta za 3 minuty

"TEATR

RAZ
AA
TAS

wysiępującą

A

komisję

TAR

wydzielił

w imieniu wszystkich bezroboinych, dla dzieci bajka, gry i zabawy. Potak umysłowych jak i fizycznych, ce- czątek o godz. 6-tej.
Jem poparcia ich spraw.
i i odczycie radjokoncert o godz.

Nr

.

оо
IK

Zaw.

wa

SŁO

== Gęsi!

Węgiel
szego

najlep

gatunku

jednej igny
stawą

do

2 do-

;

polecat

M. DEULL

Jaciellońska 3 m.6
telefon

811,

ODRA

Wucowkie”, Kwasżćiią

p
5
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