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wym
czorem odbył się w pałacu sporto
k
przez sprawozdawcę dzieunika żydowskiego co do subsydjów dla szkół
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polna mocy dokumentów, liczba uczniów polskich wypadła mała, Co jakdo dawonę
istnieją
to
nauczycielskich,
kursów
i
niezwykłe wydarzeniem w skich szkół średnich
całkowicie, udziela im się zapomóg.

dal był
dziejach sportu berlińskiego.

niej. Rząd je Utrzymuje ale nie

partji

ko-

Tyle już

przecie razy opozycja obiecywała
poprawę
i zawsze po kilkumiesięcznym
zaciszu
pó*
dejmowała na nowo opozycyjną robotę Brak
zaufania i doskonała znajomość psychologii
i obyczajów swych byłych kclegów partyj-

zycja

fatalnie dła mniejszo-

ści narodowych

podzielone

komuuistyczna

dzieli się na szereg Od-

łamów. Ci którzy podpisali listy błagające o
przebaczenie z Kamieniewem,
Zinowjewem
I Jewdowkimowem

na

czele,

reprezentowali

najbardziej oportunistyczną, tchórziiwą gruP2 . Natomiast Trocki, który po wykluczeniu go z partji znikł z widowri politycz
nej jest uosobnieniem nieprzejednanej walki.
В czerwony generalissimua, ogromnie popujarny

w

masach

komunistycznych,

luminarz

sowiecki nie zabrał ani razu głosu na zebraniach XV zjązdu komunistycznego aby
bronić swoich opozscyjaych tez przogramo«
wych, wiedząc z góry, że audytorjum do
którego będzie przemawiał

jest

nie przygo-

Kilkakrotnie

przemawiał

towaue
i
nastrojane do niego wrogo.
lnni opozycjoniśai próbowali bronić się w
dyskusji

partyjnej.

Kamieniew i Rakowski ale zawsze ich zakrzyczano i ośmieszono. Trocki tego uniknął:
Opozycja wraz z wykluczeniem. jej tea-

wy-

i

wobec

aby

ski w tej

namó-

nych Sowietów DORY, się znacznie,
Irorja losu chce aby podkopy pod pań:
stwo Sowieiów najskuteczniej rozpoczęli ci,
którzy pod jego bvdowę pierwsze założyli

kwestji ma oryginalne myś-

podwśliny.

is

głosów na róż do Polski i poczynione tam sen- L
ażeby wo- sacyjne oświadczenia. Ostatecznie, za-

wyborach

dla raz po wywiadzie

wzięli

nastąpiło
perozu
mienie genewskie, które do urzeczy:
wisinienia teorji p. Herbaczewskiego
iest realniejszym krokiem, niż samo
ogłoszenie wywiadu. | przekonania p.
Herbaczewskicgo, i porczumienie ge-

===

L]

14. i. 28,

LŽ

==

Przedstawicieje zrzeszenia Sga
dziów u min. Meysztowicza.
WARSZAWA.

Pat.

W

daiu:

12

b, m.
p. Minister
sprawiedliwości
Meysztowicz przyjął delegację zarzą-

mo przeciwko wyłonionemu
ostatnio
newskie jest sprzeczne z dotychczaw Wilnie wyborczemu komitetowi lisową «tradycyjną» polityką w sprawie
tewskiemu, na czele którego jak wia- sporu litewsko-polskiego uprawianą
demo stanął dr. Olsejko i m. Welecki przez rząd kowieński, jeżeli
się nie

z

pierwszy do kaplicy i jak go
że podczas modlitwy „Wierzę

wy modlitewnik

obecnej

na przyszłość zostanie dotrzymnane,

nawskreś
ma pasku

powinni się dziwić, że miałem
wiad z prof. Herbaczewskim.

zadokumentowania, że są mniejszością.
W dalszym ciągu zwraca się pis-

infermacje Gd specjalnege wyslanuczyła mie nadeszły jeszcze żadne konkretne
3
й
w Bo- nika rządu Pelskiego.
jest przedmiotem narad gabinetu litewskiege, co
polska
Propozycja
podnosić Oczu па potrwa zapewne aż do pierwszych dni przyszłego tygodnia. Ogłoszenie
bę.

tka jego

borcze zostały

góle udział w

deszła.

ma:
cioletai opowiadał jak w r. 1848
raz w tej sprawie pochodzą ze źródzł
po
go
przyprowadziła

iż okręgi wy:

nów de oddania swych
ich listy. Chodzi jednak,

śmięrci.

jeszcze

rząd

mówią iż był przykry
wić Litwinów z Wileńszczyzny
do li. Niektórzy
wywiad. Lecz senat uniwersytecki mie
wzięcia udziału w wyborach.
Partje usunął za to p. Herbaczewskiego.
lewicowe starają się nakłonić Litwi- Również nie potępiono ge za pod-

którzy zostali oddani pod sąd wojen:

tem aresztowano 19 osób,

Odpowiedź

W

stwierdzając,

—czynią wielkie wysiłki

komuni-

bibuły

i planów.

iż

Łitwinów. Polacy — pisze „Lietuvis“ były dobrze znane zaś p. Herbaczew-

Niedoszły zamach komunistyczny?
dokonano
"Z Kownu donoszą: W nocy z dn. 11 na 12 b. m.Podob
no wła-

kompromitującego

„wierzchołkowi*

Przecież p. Herbaczewski nie zaś derów z partji i wygnaniu na Sybir bynajkto inny jeździł latem do Polski. mniej nie została zliświdowana, pozostała
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mającem nastąpić porozumieniu. Boją się tam że Kłajpeda
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„Widać z tego —
teolo—
ji
winni stać zdala od dyskus
od drogi wodnej Niemnem do Kłajpedy,
giczneł. W

Litwini

skiej, która

* ró ewca, Ostatnio

środków da ratowania

wileńskich.
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nie miał żadnej gwarancji, że scienne wyryskich
„Jaunakas
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powodu
z
nie,
wanie
zdenerwo
iątnie
to roznam
daje się odczuwać niezwykłe

porównać tylko ze

"e 30 grGózy.

Sr. ŚWIĘCIANY — ul Rynek @

sali Georges'a

Litog I Polski

ko sowieckie, że każde zjawisko spo-

I

SWIR — uł 3-go Maja 5
WIŁEJKA POWIATOWA—u!

EE RIOS KPA IA ZI
BTO
ISTAT
ATASKAITA

Wielka akcja
rewelacje „Lietuwy“ —
u
Królewc
w
Panika
—
ich
Wschodn

Znamienne

mi. Wileńska 28

BABIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
BIDA — mi. Majoras Maeklswleza 03

intryga Niemiec przecio porozumieniu

artykułów e dyskusji angielskiej w
sprawie modlitewnika. Nic mie znajtłomaczą
Sowiety wszystko
duję.

Wileńska

—

POSTAWY — Rynek 19

EEEE

5

Związek Polaków z Kresów Po

в

— ul. Mickiewicza 20,

NOWOŚWIĘCIANY

STOŁPCE — ul Piisudskiego

Opłata pocziowa uiezezons ryo załiem.
Bedakcia rskopisów siezumówiony:h айс зиГает.
i

M

t;z5tgn-

—

NOWOGRÓDEK

GŁĘBOKIE -- ul, Zimkowa 80
GRODNO
— Piae Batorego 8

administracji 226, drukarni +03
i Adminiciracja wl. Ad. Miekiewicza 4, stwaria Od 9 do 3 Telefony: rsdakeji 243,

]

у

DUNIŁOWIGZE

Wilno. Niedziela 15 stycznia 1928 r.

Botdateja

BIEŚWIIEŻ — ul. Ratuszowa

BARANOWISZE — al, Szosowa 172
BRASŁAW— u. Ż-go Maja 64
DUKSZTY — ni sk, Serbęckiego 10

du głównego zrzeszenia

sędziów

i

prokuratorów jw osobach pr. Sądu Naj-

wyższego Ignacego Balińskiego i dr.
Bronisława

Krzyżanowskiego

oraz

z „Życie Ludu*. Komitst -ien — pi- potępia porozumienia, dziwnem się wiceprezesa Sądu Agelacyjntgo w
Warszawie Dutkiewicza, którzy przysze organ tautininków — przemawiał wydaje petępienie wywiadu. Mógłbym byli do p. Mmistra czlem omówienia
jakgdyby w imieniu wszystkich Litwi- poradzić prasie litewskiej, jeżeli Się sprawy uposażenia sędziów i prokunie boi ona oryginalnych myśli, rów=
nów nia mając do tego najwniejszego nież prosić o wywiad u p. Herba- ratorów ma podstawie złożonego meprawa. Zapatrywań tego komitetu nie czewskiego. Możebyi teraz. powie- morjału.
podzielają wszyscy Litwini
wileńscy, dział coś eiekawego tak, jak w tamInstytut badawczy na Žoli.
powstały tym wywiadzie, w którym pierwszy
rozłam
jest
czego dowodem
borzu.
przepewiedzisł
niezwykłe
wypadki
litewskiego w
społeczeństwa
wśród
WARSZAWA, PAT. W dniu dzigenewskie.“
m,
Wilnie.
siejszym o godz. 11 min. 20 przed
ERZREROZETEPEDETZARCYZE
ARITE LAN
O tym rezłamie

szych

Litwinów,

następujące

i

zamiarach

podaje

południem

dal-

sensacyjne rewelacje:

W

łonie Litwinów powstały trzy ugrupowania. Pierwsza grupa trzyma się stanowcze tej samej wytycznej co w
r. 1923, tj. bojkotuje wybory gdyż
Litwini

nie uważają

siebie za obywa-

teli państwa polskiego.

odbyło

się poświęcenie

i

oficjalne otwarcie gmachu ch: micznego Instytutu Badawczego mieszcząBqgRLIN, PAT.
„Wossische Ztg* cego się na Żoliborzu, Uroczystość
donosi z Moskwy,
2e „Izwiestja“ zaszczycił swą obecnością właściwy
Polsce w inicjator i twórca Instylutu Pan Preczynią wyraźne awanse
rokowsń zydent Rzeczypospolitej
szrawie polsko-resyjskich
prof. Ignacy
bandłowych. Korespondent „Vossia- Mościcki.
che Ztg'* podkreśla jednak, że „Iz- Emir Afgański
w Warszawie
wiestja* przemilczają obzcnie kwestję,
WARSZAWA.
el. wł. Słowa.
czy Strana rosyjska w dalszym ciągu

Awanse

«Lietuvis»

Druga grupa

sowieckie

Po'sce.

W

n-fbliższym

czasie

przybywa

do

swoje żądania, by przed
utrzymuje
traktatem
gospodarczym,
podpisany
nie nałeży, ale trzeba oddać swe głozostał
pakt
©
nieagresji.
Korespongy na listę, która najbardziej bronić
dent „Vossitche Ztg“ twierdzi, że owo
będzie interesów mniejszości narodo- milczenie w tej drażliwej kwestji jest

lach z liczną świtą i złoży wizytę
najwyżtzym
dostojnikom
państwo-

trzecia grupa chce
borów, wystawić
własnych

dziecki polecił posłowi

uważa,

wych

iż

w

w wyborach

uczęstniczyć

głośne

przeciwke

protestując

akcji w

ci

jeszcze raz

Wilna

wym. Korespondent

Litwinów,. która

okresie gospedarczym stara się osią”
gnąć uregulowane, spokojne stosiin=
ki z sąsiadami.
Pozatem na wzrosi

Amannu-

wasz dowiaduje

uznając

prawność

Niewiadomo zatem, czy ustęp też
obejmuje ów komitet wyborczy letew-

z trybuny

protestować
Wilna”.

Weleckiego

sejmowej

przeciwko

Prof. Herbaczewski

„zagrabieniu

na widowni.

Niezwykły hałas, jaki wywołała
szowinistyc/nych

prof.

kołach

i za-

w

kowieńskich

Herbaczewskiego

do

polskiemn

wzpaniałą

która

w

karetę

w 'najbliższych

dniach będzie przywięziena

do War-

SZ iwy.

nem'eckch sfer goSpodarczych

WARSZAWA

(el,

mł,

Słowa)

że zaparcie

—

Wszyscy

powoduje

cały

lekarze

uznają,

szereg

chorób

(choroby wątroby, wyrostka robaczkowego,

niestrawność i t. d) i zgadzają

że to nie jest rzeczą obojginą,

się

na to,

Jakie Środki

tego

cierpienia;

zyskała sobie
powszechne uznanie jako srodek, kióry
może być zalecany wszystkim i we wszy”
stkich przypadzach zapatcia bez najmniejszej obary
nawet przez czas
dłuższy.

Dawka 1 jub 2 pigułki wieczorem
„jedzenia. Sprzedaż we wszystkich

jena zł. 460 za flakon.

rzać środkom zastępczym.
w

sfer

gospodarczych,

których

przedstawiciele odwiedzieli w grudniu

ski, przeciwko któremu to właśnie stożujemy przy zwalczaniu
„Lietu.is" protestował, czy tęż wła- tylko Cascarine Leprince
i

reprezentacyjną,

skich

z
Zaparcie.

śnie grupa p: Olzejki

zakupić

Z końcem stycznia przyjadą do Poltych tendencyj mają wpływać zaryso' ski przedstawiciele niemieckiego przewujące sią możliwości odprężenia w maysłu i haudlu z rewizytą
do
pole

zgodziłaby się uczestniczyć w wybo- stosunkach polsko-niemieckich.
rach tera samem
okupacji”.

Berlinie

dziennika przez to, że Rosja Sowieedo ka w obecnym trudnym dla siebie Rewizyta

Końcowy
ustęp tego
artykułu
brzmi trochę zagadkewo: „Nie znalazło

się ani jednej grupy

dotychczasowej

ma t sprawie i do zawarcia jakiegoś
ukladu gospodarczego
z Polską.
trybuny sej- Tendencje te wywołane są zdaniem
by

inkorporacji

zaniechania

kandyda=

Polski.

podróż

Afgański

wreszcie eznaką, iż w kierowniczych kołach się, że w związku z tą wizytą szef
przystąpić do wy- moskiewskich wzrasta skłonność dó protokułu dypiematycznego hr. Przeź-

etwarciu sejmu zeszli z

zejść ma

Emir

Wileńszczyźnie;

tów, jednak tylko po to,
mowej

Warszawy

polskiem

opakowaniu:

niebieskiem tle.

Wydz.

Zdr.

podczas
aptezach.

Nie należy

dowie-

Prawdziwe tylko
białe

litery

15 VII 25 r. Nr

na
34,

Berlin. Gości

niemieckich

godejmo-

wać będzie rząd polski,

ZaŚlubiny

ofiar Kazamatów
wieckich

WARSZAWA,

(el,

mł.

Niezwykły siub odbi dzie się

So-

Słowa)

jutro w

Warszawie w Katedrze św. Jana.

O

godzinie 1-szcej po południu
stanie
przed ołtarzem
para
byłych
ofiar

więzień belszewickich lekarz
i w. Emilja Iwanowska,

którzy

10-dniami powrócili z Rosji
kiej dzięki estatoiej
miów. Obrzęd

Lipiński

wymianie

ślubny odbzdzie

sposób niczwykie uroczysty,

przed

Sowieca

się w

SŁ
O NSG

Nu szachownicy Wyborczej,
Nr. 8 i 10.

strem

WARSZAWA, 14.1 (żel. wł. Słowa).
Da Głównej Komisji
wpłynęły dzisiaj dwie nowe
listy państwowe.
Nr. 8 otrzymała
złożona przez Ukraiński Sielansko Robotniczy Sojuz
stwowa

skrócie «Sielrobem.

W poprzednim

byłzposeł Makówka.
Nr. 9 tym nie została

Sejmie

oznaczona

przedstawicielem

wyborczej
lista pańzwany
w

Wojewoda

hr. Borkowski

o sytuacji wyborczej

polsce

przez

Rokowania

na

a

Mało-

Wschodniej,

w Zapytany O szanse wyborcze

zawiedzione

Podobnie

bloku

przedstawia

wzrośnie,

lińska zamieszcze

który oficalne

st:ierd a, ż:

wewnętrznych,

prowincji

Balodis

(aeutr.)

minister

spraw

zagranicznych,

Targi o mandaty w Bloku Mniejszości.

szościowym

na naszym

początkowo

preteadowali

ją w dalszym ciągu.

Okręt

z 40-ma

tysiącami karabinów,

do

mandatów

przez blok mniejszości są
se:uudo,

ową

dostawę

broni

za całkowicie

legalną.

„Tribuna*

zaznacza,

ni gen. Czaug Tso Linowi przebywającemu w owym
dokonana za pośrednictwem inž. Bestaka z Pragi.

Kobieta

czasie

że sprzedaź

w

Berlinie

że

postawienie

dopiero

па

Różnokolorowe
błoto

ulicy

bro-

|

została

ulotki

wio: demagogji wyberezej

zące typów
z pod ciemnej gwiazdy
| rozrzucających jakieś stosy
kartek.

|

ostatnich

zjawił się nowy kon-

lidzkim.

kurent do drugiego miejsca w osobie
b. posła

Jaremicza

domagający

się

W

do

padające
P. P. S,

dziś będzie reprezentowana

w

druglego miejsce, na co nie chcą

się

zgedzić

ani

Żydzi,

skiej lista wyglądałaby

sób: na plerwszem

w

miejscu

ten

żyd

spo

Żydów

i

Białerusinów

b. mniejszości

w

roku

KRONIKA

ani Białorusini,

drugiego miejsca w Wilnie dla Biało- którzy mają tam być na pierwszem
sinów.
Według propozycji
białeru= miejscu.
Tego
rodzaju stanowisko

w

—

Biura

1922,

ale

która

i

całej

pełai na wiecu w sali Hieliosu.

głego

meldunkowe czynne

bloku bętą przez niedzielę

Demokratyczny
Komitet
polskich.

13 go b. m. zawiązał się w Wilnie
Bezpartyjąy Dzmokratyczay Komitet
Wybocczy Kobiet Polskich: Komitet
w wydanej odezwie oświadcza, że nie
jest ani żadnem stronnictwem
ani

związkiem partyj, ale będzie

popierał

tę listę, która stojąc ma gruncie
popierania rządu Marszałka Piłsudskiego zrozumie krzywdy i słuszne
żądania kobiet polskich, dałąc majwiększą gwarancję spełnienia między innemi następujących postulatów:

1) Reforma kodeksu cywilnego i
handlewego ograniczającego prawa

kobiet zamężnych.
2) Dopuszczenie
kobiet do wszystkich urzędów
pań-

Kobiet

rano do godz. 4 popołudniu dla

da-

nie

głosowania.

Warto

są

—

Spółdzełni

dlaczego. Może odpowiednie
niki zechcą to wyjaś ić?

Zwiąrek

Czytelnicy nasi

z

ulicy Rydza Śmi-

— Uwagal Baczność! Cała Polska
Nie, ja tak nie przemówię. Raz,
po raz pierwszy usłyszy z Wilna sło» że nie w mołm osebistym to byłoby

wo poet ckie
Tak dosłownie,

i brać

nię

czyn-

Pol:

Zdziechowskiego!

Jakby jaka zaatlan- się, bezduszne elementy, jak

telegraf

i radio, spiknęły się przeciwko mnie—
walcząc społem z herosami
regjona-

to swejego czasu w szumnym
proteście wołał:
„Skandall
Kryminall*

kiego honeru... Lecz dziej się Wasza

eiwko mnie nawet p. Szeligowski,

co lizmu: Nie wart jestem doprawdy, ta-

gdy zaśpiewałw Lutni— Kiepural

wola, panowieł
Byłbym atoli

mnie ses dermėrės cartoučhes;
— Ty farmazoniel Ty zamaskowa-

sk-nem

nie w
porządku
mi z sumieniem
jeślibum
jął wołać:
już czem
depiec, poszła
ałuchać „Vicistis | Excellentissimi _ atque
mszy świętej przez radjo, ciskając we Doctissimii Zwyciężylście. Z potrzaNawet pani Helena,

niemając

w ręku piórem

u

nóg

war

/

na całą Pał-

skę, aby i ena, biedaczka,
byla
tym balu, zaś Pat roztelegrafował

wszystkie świata strony:

па
ma

|

=

od 50 gr. do 2 zł.

POLSKICH

8

*

Wilnie.

mieczarzy

2) Kierownika do spółdzielni Rolniczo-handlowej.
Zgłoszenia tylke na piśmie z odpisami świadectw i referencjami
prosimy kierować pod adresem: Miekiewicza Nr. 1 m. 5 (w lok.
Banku Zw. Spółek Zarobkowych).

pedagog

podejmie

się lekcyj dla dziecka
ociemnialego.
Od g. 3ej—5Seej.

ul. Chocimska 31 m. 1.

mogą.

KIKA

0d Administracji.
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów
uregulowanie zaległych prenumerat

o
za

łaskawe
rok 1927

oraz © wnoszenie przedpłat za m-c STYCZEŃ

Konto

Czekowe

Słowa

PKO

Nr. 80259
KEEL © SHEFEHEAAAA
"RODRAROGOKARADOZAORUNAPRERKORANRNA

Dr. M.

Moszyński

Przy

-

przeniusł się na ulicę Antokelską

stolca, wadęciu, braku

naturalna

wodą

migrenie, szumie w
złem
samopoczuciu

gorzka

Franciszka

Józefa

powoduje wydajne
wypróżnienie i zani
poprzednich objawów chorobliwych. Wielu
lekarzy stosuje wodę Franciszka Józefa

(Tadeusza Kościuszki)
pad Nr.
14 m. 4 i przyjmuje jak zwykls
codziennie
od 5—6-tej po poł.
0000002000000050500600005000506.

234—1

zaparciu

oddechu, biciu serca,
uszach, mdłościąach,

pizy kuracji

przeciw

soliterowi

z jaknajlep-

Szym skutkiem. Żądać w aptek, i drogierjach
Wydz. Zdr, Nr 129 dnia 29 IX 27 r.

"Wydz. Zdr. Nr. 12.1 1928 Nr. 2

SEC EPO

Przeminiemy my „starzy”, tutejsi, i wyłącznie preroków — fałszywych.
lecz nie przeminie krajowość Wileń- Qt, co jest!
szczyzuy, podobnie jak bretońską po« " łgdy się dotknie tak rozległego
została i niewiedzieć
jak
długo tematu, nabrzmiałego tylu, tyłu subjeszcze pozostanie Bretanja pomimo, telnościami,
odcieniami, charakteryże już pięćset lat temu
„wcieleną“ stycznemi
właśc wościami — to gi
zestala de Francji, wyraźmy się je- pióra nie zatrzymać,
szcze birdziej suggestyjnie, do Ko:
Osadzam je jednak, Ściągnąwszy

mocno cugle.

Już wyborcze

Nie pora!

Nie

zaczynają grać

czasl

fanfary;

już atmosfera wyborcza zaczyna miasto i kraj ogarniać. A nuż by z tego,
cobym pisał, popłynęła jaka oliwa —

od ludzi nawet

osobiście

przyjźnie

dla mnie usposobicnych, słowem ge;
neralną odpowiedź,
pozwalam sobie
odłożyć
i przesunąć na czas — po

wyborach. Natychmiast

gdy

wszyscy

bez różnicy płci, a używający w pełe
ni praw cywilnych? oraz prawnie pel-

noletni odejdą

od

urn

wyborczych

spełaiwszy swój obowiązek
obywatelski — tu ma tem mejscu znajdą
łaskawi czytelnicy „Słowa” szereg poglądów, ściśle faktycznych danych,

uwag | wniosków ped ogólaym t, tułem:
„O STARE WILNO — I NOWE*.
Dość i tak będzie tej wyborczej goPozwalam sobie mniergać, że Spraoporiunizmem, nie idąc na żaden rączki i eferwescencji»..
wa
poruszona wówczas w pełnej swej
ny mają -zchować swoją dotychcza- kompromis, nie chowając dyskretnie
Albo nasz czytający ogół, pachłorozciągło
ści a zgoła bez przemilczań—
sową duchową fizjognomję, czy wy: pod korzec to, ce stanowić
nięty wyborami, niemiałby nawet cza:
wywoła
szerszą dyskusję sine ira et
raz naszego duchowego Oblicza ma niejako dokument historyczny —może
dla su ma zwrócenie uwagi na dysertację
na komendę przystosować sig do przyszłych badaczów tej oto naszej daleką od interesów i spraw
natury stadio, bezstronną i beznamiętaą, któogólnepolskiego typu,
ma uledz — epoki...
rej potrzeba daje się już od dawna
politycznej?
odczuwać
.
unifikacji, ma pójść pod strychulec?
Jeszcze wzgląd jeden! Coksłwiek
O ewolucję wzwyż nam chodzi
Gdy się tak stało, gdy takie za”
*
się napisało w momencie rozigrawłaściwości by
gadnienie zakiełkowało na forum pu- naszych przyrodzonych
nia się namiętności politycznych, nieTymczasem
zaś tym wszystkim,
blicznem, wstrząśniętemm
grzmotami zawarunkowanych niezliczoną ilością odmiennie poczytywaue by było za
którzy
mi
z
czynników,
począwszy
od
głębokich
okazji
zaogułonej poletnie
zdawałoby się, tylko literackiej polezamaskowane posunięcie partyjne, za ki ostatni
ej
wyrazil
tradycyj
historycznych
a
kończąc
na
i
łaskawie i życzlimiki —nie mogę, a może i nie mam
porachunek
polityczny ma gruncie
prawa zawiesić nad łóżko na ścianę pierwszym lepszym metywie krajo- „kuliuralnym*. W spokojnym, w naj- wie, bądź osobiście bądź listownie,

szych leżę. Bądźcie wspaniałomyślni.
; Nie dobijajcie pokonanego. Leżę
my zberiźnikuł Ty... Faublasiel
na
jak się rzekło: koalicjal Nie nie ziemi. Nie chciejcie i nie żądajcie dubeltówki—po normalnej wymianie
strzałów i uspokojeniu się podniecoporadzisz...
abym mżej jeszcze usadł
Qui jacet nych animuszów,
To też nie o «betiejki» p. Lopa- in terra non kabet unde cądati Po
Czylż to walka starych z młedylewskiego rzecz poszła. Betlejki p. łacinie do Was przemawiam, Bo prze- mi, raczej młodych ze starymi? Nie,
Łopalewskiego zapakował p. Hule- cie zaniosło się na walkę w anty.
Nie o żaden wiek personalny chocznym

wicz w radjo i rozesłał

i J. Lelewela

spółdzielni

amora

stylu, a powtóre, że z tego, co naSiła złego na jednegol.,.
stało w komuni- zwano tu i ówdzie w prasie
„bur'ą
Zaczęło się—niby nic-Zupelnie jak kacie urzędowej Polskiej Agencji Тв- w szklance wody* wyłoniła się
czy
Wielka Wejna od strzału rewolwero” legraficznej, | wnet eczywiście cała wywiązała czy wybuchła jak kto woli,
wego gdzieś w Sarajewie, 0 którem Polska odkrzykuęła; Deo gratias! Bo sprawa publiczna o znaczeniu bynaje
mało nawet kto wiedział, Zaledwiem jakże się nie cieszyć, że «miasto Mic- mniej nie efemerycznem.
I nietylko
jednak «ikuął» któregoś z pierworod- kiewieza» raz przecie, po raz pierw: tą sprawą jest
— jak podchwycił opa- rony Francuskiej.
nych dzieciątek
Muzy
p. Łopałew- szy przemówiło rzeczywiście pogtyc- cznie p. L. Abramowicz — „antagoWszystko zresztą trzeba będzie
skiego, aliści wysypała
się na mnie kiem
słowem. Długo czekaliśmy, nizma pomiędzy literatami miejscowy*
a debitnie „wyprowadzić
jak z pod ziemi cała, nieprzymierzając, długo.. Jakie to szczęście, że p. Ło« mi a przybyszami" (nikt, jako żywo, spokojnie
słowem
jednem
wodę*.
czystą
na
koalicja.
palewski osiadł nam tu w Wilniei ra- nikomu w tym wypadku laurów nie
Nie mówię o mocarstwach w ro: czył z pod góry Zamkowej przemó- zazdrości!); jak od jednej, małej za- spróbować dać analizę przełomowych
na gruucie tutejszym,
powejennych
dzaju Maegnificencji rektora Pigenia i wić poetyckiem słowem!
pałki stanęła w płomieniach cała, du- czasów, mię krępując się żadnym
prezesa
Związku
Literatów
prof.
Dość, że nawet
tak, zdawałoby ża kwestja Kwestja: czy nasze strotycka Boliwia lub suwerenna wyspa
Wam Paj Wam, oświadczył się prze-

Oddziale

Uprawnieni

zapytać się

Wobec ukazania
nia możności osobom
zainteresowa- sk'ch a wybory.
nym etrzymywania odpowiednich za- się w kilku pismach wzmianki o twospółstwowych na wyższe i odpowiedzizl- świadczeń i ewentualnego składania rzeniu się bloku wyborczego
dzielni
rolniczych,
Związek
Spółdzielreklamacyj.
ne stanowiska. 3) Zrównanie płae dla
— Wiec Bundu. W dniu wczo- ni Polskich presi nas o zaznaczenie,
kobiet i mężczyzn za jednakową prarafszym
odbył się w sali kino-tsatru że spółdzielnie rolnicze zrzeszone w
cę. 4) Ustalenie minimum płacy dla
Polskich, niefizycznej i umysłowej pracy kobiecej, «Eden» piarwszy wiec przedwyborczy Związku Spółdzielai
5) Realizacja ustaw 0 ochronie ma- zorganizowany przez Bund. W wiecu tylko nie tworzą żadnych bloków wysię z
Bundu borczych i nie porozumiewają
cierzyństwa. 6) Opieka nad niensowię- tym wziąli udział członkowie
żadnemi
ugrupowaniami
politycznemi
i
sympatycy,
Omawiana
była
szersko
ciem, dzieckiem, młodzieżą szkolną i
taktyka wyborcza, przyczem
z prze. lecz wogóle żadnej pracy politycznej
przedszkolną.
spo- ani wyborczej ma terenie Spółdzielni
Odezwę podpisały następujące pa- mówień widać było, że Bund
nie prowadzą, ponieważ
8а instytudziewa
się
uzyskać
w
Wilnie
jeden
nic: Makowska, Popowiczowa, Kirticjami
Saimopomocy
gospodarczej
mandat.
W
nmajbliższych
dniach
w
klisowa, Kadenaowa, Malinowska, Dr.
miasteczek
mają się członków, wybitnie apolitycznemi i w
Klawe, Sztralowa, Piasecka, Gulbino- całym szeregu
żadriym stosunku do partji
polityczodbyć
podobne
wiece
informacyjne.
wa, Szumańska, Mokrzęcka, Mieczninych
nies
znajdują
się,
w
praty
ugru—
Ulica
Rydza
Śmigłego
nie
kowska, Folejewska i Pakoszowa,
figuruje w spisach wyborczych? powań i stronnictw udziału nie biorą
101 PEEK

Si valtis bellum..

'›

Wyborczy

du 47 obejmującego tę ulicg nazwiska jej mieszkańców zostały
pomi-

do

SFÓŁDZIELNI

1) Wydział Mleczarski —

rutynowany

mię, że w spisach obwo-

Rydza Śnigłego

a

sali gimn.

Absolwent Instytutu Pedu3=siki Specjalnej,

W związku nigte. Na złożoną reklamację jeden
z członków komisji obwodowej odpowiedział, że mieszkańcy z ulicy

wywołuje
wśród
Litwi- z tem, że ma niedzielę 15 b, m. przy*
poseł Wygodzki, na drugiem Białoru- nów rozgoryczenie, które o ile nie pada ostatni termin sprawdzania spisin prawdopodobnie p. |aremicz lub zajdą zmiany znajdzie swój wyraz w sów wyborów, Pan Komisarz Rządu
Kazuro
z białoruskiej
Ch, D., na wycofaniu się lewicy litewskiei z Blo- na m. Wilno zarządził,
ażeby wszytrzeciem dopiero Litwin. Taki projekt ku Maiejszości,
stkie biura meldunkowe były w tym
najzupełniej nie odpowiada Litwinom
dniu czynne bez przerwy ad gadz. 9

Bezpartyjny

skarżą

się w

Poszukuje wykwalifikowanych z praktyką i teoretvcznem przygotowaniem
pr:cownikow do zrzeszonych w

mie z

WYBORCZA.

Rydla.
Ceny biletów

Początek o godz, 5 p.p.

na

jaskółką

Jeszcze jedno „Odrodzenie“,

wyborach

|

Oddział w

trzeciem

Lidzie pretendują on!

14 1 niedzielę 15 stycznia edbędzie
(Mickiewicza 38)
J. Lelewela
staraniem Br. Pom. gim. E Orzeszkowej

JASEŁKA

EKEKEUAK

ponieważ

|

sobotę

ZWIĄZEK

Adwokat Stefan Mickiewicz przy- wielkiem uznaniem i powodzeniem.
szego miejsca na liście w Wilnie, pe- „miejscu jest niewygodne dla Litwinów stąpi! do tworzenia Komitetu WyborBywa tak, że gdy topielec tonie,
dobne zrezygnowali ze swego żądania ze
względów
ogóluo politycznych, czego «Oirodzenies.
Adwokat Mic- kilka razy łeb z wody? wychyli, tak
godząc się na miejsce drug'e. Ustęp: Poza kłopotami z listą wileńską mają kiewicz
«działał»
juž poltycznie w jest i z topielcem politycznym p. Mistwo Litwinów mie załatwiło jednak Litwini niemały ambaras z okręgiem okresie Sejmu Wiltńskiego i przy ckiewiczem.

- sprawy

W

ё

były pierwszą

NA POLSKĘ

ORYGINALNA TYLKO Z NUMEROWANĄ ETYKIETKĄ
Z MARKĄ OCHRONNĄ „SŁOŃ”

terorystka-

popoludprzecho-

SKŁAD

Do NABYCIA w APTEKACH, SKŁADACH APTECZNYCHi PERFUMERJACH |2

BIAŁOGRÓD, 141. PAT. Agencja Avala donosi; Ze Skopile nadchodzą nowe
szczegóły zamachu na radcę prawnego Prelicza. Kobieta, która dokonała zamachu Mara
Bunew w chwili aresztowania strzeliła do siebie z rewolweru, raniąc się w okolice serca
Przewleziona do szpitala Mara Bunew zeznała, że otrzymała od komitetu macedcńskiego rozkaz udania się do Sarbji Połudn. w ceiu dokonania szeregu morderstw, na

Według

GŁÓWNY

D* ELEMER FuCHS,WaRszawa OaRopowa1.

bryki amunicji w Bernie Morawskiem zamieszcza w „Prager Tageblatt" komunikai, stwierdzający. iż w roku 1927 fabrvka ta prowadziła oficjalne rokowania z
rządem pezińskim co do dostawy 40000 karabinów. Dostawa ta była urzeczy:
wistuiona
za pośrednictwem
kupca praskiego Bestaka. Należy przeto uważać

którzy więcej niż problematyczne,
pierw-

я

zatrzymsny w Manmtlli
wskutek interwencji rządu
połudn. chińskiego.
<Prager
Presse» dowiaduje się, że okręt ten nie wiózł żadnej kontrabandy.
Zarząd
ta-

dniów ulic śródmieścia dorożki

mniej- primo, że nadzieje na zdobycie trzech

gruncie trwa«

Litwini,

Kulbis (part.

PRAGA 14 I PAT. Radjostacja w Pradze donosi, jakoby okręt <Praga>
transportujący 40000 karabinów zamówionych przez gen, Czaug-Tso'Lina został

Wczoraj
w godzinach
miowych zwraćały
uwagę

TEBKCAPEZ

w bloku

LEZ

opieka społeczna, Ozolinsz (centrum)—komuuikaćja, Kamiaskis (neutralny)
— finanse, Magnus (Niemiec) —sprawiedliwsść. Jubuls (Letgalcz )—wiceminister rolnictwa z prawem zabierania głosu.
Stanowisko
ministra obrony
narodowej nię zestało jeszcze obsadzone. Nowy rząd przedstawi
się 8ejmowi na zwyczajnem posiedzeniu, które odbędzie się 20 stycznia,

to uzyska

jednakże fakt wylama-

Targi o mandaty

IWOJCI NOG.

(centr. dem.)— prezes rady ministrów, Lajainsz [sartja chł.)—minister spraw

istnieje jewody, na terenie od Sanu do Zbrutendencja
wysuwania
kandydatur cza ma okołu 14 mandatów. Narodokempromisowych.
Zarządy
główne wa Demokracja i Piast 1 do 2, P.P.
ukraińskich partyj politycznych usiłu- S. 1 do 2 mandatów.
Młybory za- osobach, których nazwiska zostały jej uprzednio zakomunikowane:
ją dążności te sparaližowač, narzuca- powiadają się spokojnie.
Zaintereso- doniesień Mara Bunew zmarła na skutek rany.
jąc prewincji swoich bojowych kan- wanie jednak wyborami zapowiada
się minimalne.
dydatów.
Agitacja P. P. S. w Wilnie.
Zapytany o perspektywy wybor-

;

io]
ET Pas
UT
In

P.LS' chł.) —rolnictwo, prof. Teutols (aocjonalista)—oświata, Kubuls (Letgalcz.)—

Na pytanie jakie mandatu

ma

18,
249—0

Ostateczna lista gabinetu łotewskiego.

uictw ukraińskich. Wśród
szero«ich tutaj żadnych szans.
Bezpartyjay Blok Współpracy z
warstw ludności
ukraińskiej panuje
nastrój raczej przychylny dla rządu i Rządem liczyć może zdaniem p. wo:

wskutek tego

żadne

Mickiewicza

Вкс.

RYGA, 141, PAT.
Na odoytej
wczoraj
konferencji przedstawicieli
wszystkich grup, wchodzących w skład nowej koalicji, ustalono ostateczną listę nowego gabinelu, która przedstawia się fak następuje: Jurarzewski

noczenie ludowe Jakoba Bojki, idące
nia się Związku
Ludowo-Narodo- solidarnie
z Bezpartyjnym Blokiem
wego z Bezpartyjnego Bloku Współ. Współpracy z Rządem może zupełpracy z Rządem może znacznie во- nie zlikwidować dawne wpływy Wiprawić szanse nieprzejednanych strone tosa w Małopolsce. Stapiński „niema
silnie rozbici,

komunikat,

dał.
ber:

Sp.

Bracia Jabtkooscų

handlowych.

szanse zdobycia jednego
w tranopolszczyźnie, e ile
są szanse Rusinów (Ukraińców),
p. narodowi
demokraci
odstąpią
mu
Wojeweda
Borkowski stwierdził, że pierwsze
miejsce ma swojej liście,
Rusini (ukraińcy) pójdą do wyborów Zdaniem p. wojewody, polskie zjede

innych dzlelnicaah.

dobrej drodze,

JEDWABIE
na suknie balowe i
wieczorowe, torebki i t. p.
frakowe,
Krawaty,
KOSZULE
skarpetki i t. p.

takie trudności si; ne wyłoniły. Komunikat
podkreśla następnie,
że jest rzeczą supełnie zro umiałą, że pr.edewszystkiem
ma
:0stać wyróvnaay teren i ustalone ramy
dla
przyszłych
rokowań

nictwem Narodowe-Dzmokratycznem,

się sytuacja w

w MSZ

dowskim miało wvkazać stnienie trudnoś i wymagających
szych rozmów niędzy kierowni<ami tych organiz:cyj prasa

w
Małopoisce
Wschodniej,
swych nadziejach, mogą odpaść
od Piasta
bloku, jednakowoż
nie osłabi to już wojewoda dał wyraz przekonaniu, 2:
jego siły i znaczenia. Przeciwnie, zda« jeżeli Piast pójdzie do wyborów poniem p. Wojewody, przez oczyszcze” za Bezpartyjnym Blokieta Współpranie z żywiołów niepewnych
i mniej cy z Rządem, i połączy się ze stren-

wartościowych siła

miapolicji ma być
na
są też zmiany

departamentu
Szefem
Wreszcie spodziewane

z Niemcami
na

Szilin-

z

komisji kodyfikacyjnej

BERLIN, 141. PAT. Wbrew
doniesieniom
kiku dzienników
berlińskich iakoby pierwsze spotkanie między kierownikiem delegac'i niemie.kiej dr Hermesem i polskiei p. ministrem Ts«ar-

cze partyj żydowskich,
wojewoda
podkreślił, że sjoniści z pod
znaku
G ūabauma
nie mają ua
terenie
Małopolski
Wschodniej
żadnych
szans, gdyby zaś polityka
sjonlstow
małopolskich poszła w kierunku po(w ce pan
wojewoda
rządem rozpoczął akcję
we
wszyst: łączenia się
kich okręgach i powiatach.
Kemitet zreszią nie wierzy) z blokiem mniejwyborczy bloku ws Lwowie pracuje szości narodowych, szanse tego edsprawnie. Coraz wyrazniej
daje
się łamu żydowskiego pogorszyłyby się
odczuwać
konsolidacja
wszystkich tylko znacznie. P. wojewoda przywią*
żywiołów biorących udział w Bloku. zuje dużą wagę do odbytego nieByć może, że jeszcze niektóre jed- dawne we Lwowie zjazdu rabinów.

ambitne,

Mustejkisa.

prze:

miejsca

komu-

z tego

wojskowego

okręgu

drugiego

jego

iż mini-

Opró

Blvnas.

państwowym

się także utworzen e
stanowiskach

wyższych

podate z Kowna,

wiadomości,

krążą

ma zostać Czurlonis, m nistrem

a zajęcie

giem, jako prezesem
nowany Skorupsk's.

Wojewoda lwowski hr. Dunin-Borkowski po pewrocie ze zjazdu woje”
wodów udzielił wywiadu
w sprawie
sytuacji
wyborczej
w Małopolsce
Wschodniej.
Bezpartyjay
Blok
Współpracy z

nostki

wewnętrznych

Plechawiczius»,

Przewiduje

lista, ponieważ ordynacja
na możliweść emylek z nume-

w

Prasa królewiecka

poinformowenych

przewiduje sę objęcie dowództwa

tej grupy

rem 6 tym,
Nr. 10 ty otrzymała
lista państwowa
Stronnictwa Chłopskiego
pierwszem jej miejscu stoi b. poseł Jan Dąbski prezes stronnictwa.

spraw

141. PAT.

dobrze

kacji Vilajszis, zaś kontrolerem

żadna

wyborcza wyłącza ten numer ze wzglądu

kołach

A НВБ

Listy

KRÓLEWIEC
że w

z
оаЕ Е а аЕЕЕ
Я ЕС ЕС
ZEE
ZAANUBZWAZAZ

zmiany rządu kowieńskiego,
EE BZEZZEEBEZEBEZEA

Projektowane

stylu, na taką, od której po- dziło i chodzi. Zmagają się ze sobą
Szedł kiedyś, przed wiekami przy ca- w tym
oto przełamewym
czasie:
łej swej
rozpaczliwości
dostojny stare tradycje
miejscowe z napsrem
ekrzyk: Neć Hercules contra
pluresl obcych im pierwiastków.

brazowym
tycznych.

«

i właściwościach
R

klima-

Trzeba będzie powtóre rozbić wpajane 4 źouć prix w Polskę mniemanie,
ŻE my jeżem stajemy i ckoniem i jak
borsuki w morze
zachowujemy się

wubec każdej roboty

istotnie

de ognia? Boże strzeż, Boże strzeżl..

spokojniejszym
czasie trudno zabezpieczyć się przed lego rodzaju podej-

tzeuiami,

wyborów!

a

cóż

prywatnie

bliższych

bącź

i dalszych

publicznie

stron swoją

z

tak

nad wyraz
i zaszczytną Sytndopiero w Okresie patję—niech cenną
mi wolne będzie wyra-

Tak źle i tak miedobrze.
tych

bądź

przeto wzglądów

Z

odpowiedź

zić publicznie
gorącą i serdeczną
wdzięczność, która ma zawsze w pa* °
na
mięci mej pozostanie,

obu

tegjo- wszystko, co mnie spotkało w ostatnalaej. Kto śmie twierdzić
coś
go» nich czasach ze strony
moich predobnego?l Nie proroków my en bloc opinantów i adwersarzy, antypatyków
witamy u siebie... niegościnaie—tylko i przeciwników a w równej mierze

Czesław Jankowski.

- GŁOS_ POLAKÓW ZAKORDONOOVCH
ODEZWA

Piłsudski — i Kresy.
Każda

nleprzekrešlona,

żarta irredenta ma to do
oczekiwana,

szona,

czy

—

w którym sig nic

28

nieoczekiwana,

czy nieproszcna

najmniejszej

nieprze
siebie,

pro-

przy

nis

szedł nakreślić wzór
I kiedyśmy pierwszy

posiada.

Po-

czystej
służby.
raz wstąpili na

RODACY

okazji na czoło się

sunie natrętnie

i

mniej

śmiele światu, spragalonemu dolce kroku naszej wędrówki
far-niente—słedkiego spokoju i beze tąd idziemy z nim —
myślnego oportuniz'nu,
pomni,
A Kresy?

o scbie przy-

spotkali. Odi za nim.

żądamy bynajmniej, by
wrócił oczy od spraw

całego państwa.

| nie

Tegoroczne

wybory

do sejmu

zobowiązują cate

patrjotyczne
społestanowiska wobec
wyborów,

leniwe

Gen.

wysia-

dywanie w domu dnia 4go marca,
który
zadecyduje
o losie
Kraju.
Jeżeli społeczeństwo, zdawna już w
Polsce osiadłe posiada wiele
że
wartości moralnych i materjalnych do obrony w przyszłym |sejmie, to cóż

ku
nam odcałej Polski,

Wystarczy nam,

Więc i teraz, kiedy cała rzeczowa Qa prowadzi,

naszych rozrzuconych pe cełej Folsce
przytuliskach — i tem samem
Nasz.

jaśniejszej Rzplitej —
myślimy

nej,

o nim,

Po przez

też zawsze o naszej

straco-

poprzez dywizję Litewsko-Białoruską,
poprzez każde poczynanie, ku które- skaniem należności, która musi być obowiązkiem reprezentanta interesów
zjednoczyć wszystkich
mu zechce nas zawezwać, z nim i za Poląków zakordonowych w sejmie. może i musi
Polaków
pochodzących
zza
Kordonu,
bez
różnicy
klas
społecznych,
nim ku chwale Ojczyzny — idziemy.
wykształcenia
i
zamożności
H. Nałęcz

ale

mieprzekreślonej

sprawie—

o Jego do nas i naszym

do

Niego

Komitet

Obrony

Kresów,

tworzą owe miljardy należne nam od Rosji sowiecklej.

Praca nąd odzy:

sieni 1918 r.
Spieszylišmy,

jak dzieci na

łona

było

drogie,

ziem wschodnich, ale i w Warszawie, w Krakowie, na Pomorzu oraz w
skupienia
uchodźców,
mogą się
Traktat _ Ryski,
przepaławiając Poznańskiem, gdzie również ogromne
wschodnie kresy
Polski
i uznając przyczynić do powodzenia tei czy innej listy
pierwszy i drugi podział Polski, nieWzywamy więc was rodacy
z za
kordonu do obrony waszych

jakieś trochę dalekie i nieswoje.
ce—mieszkańcy,

władze;

UJi-

Jakieś obce

nigdy nie słyszane nazwiska...

nowe, niezbyt zachęcające
Byliśmy

trochę tak,

Jakieś

stosunki,..

jak dzieci

terjalnej podstawy jaką dla odradzapaństwa
byłoby
mienie
polskie, rzucone na łup bolszewikom

przy-

po

tamtej stronie kordonu.
Przybliżone obliczenia, dekonane
w 1922 r. przez Prezydja Rad Narodewych

Polskich

ziem

nikt

Bezpartyjny

Białoruskich,

Ukrainy, Podola i Wołynia, wykazały,
wiezione w gościnę do krewnych tu- że wartość mienia polskiego, pozołające się po obcym, choć przyjaznym stawionego poza wsch:dnią granitą

domu, w którym

wziąść do energicznej akcji w obronie swoich należności.
Jest to suma 7 miljardów rubli złotych,
suma
paruset
amerykańskich,
inwestycyjny kapitaż bezprocentowy,
który
drewnianej uczyniłby ją murowaną

Polaków
`

niema

i upadł zlamany

etaczają-

cemi warunkami, Jak my dziś
scy gromadnie, jak wówczaa

wszyszereg

organizowała,

pewnienie,

„tabula

życie, nowe

porządki.

Ciekawe ślady tej akcji

my

dotychczas

tału, jakim rozporządza
stwo polskie, że wystarczyłaby
ona
dla pokrycia 6-cioletniego
budżetu
naszego państwa
i że 25-ciokrotnis
przewyższa ona czysty zysk Polski z
tranzakcji wywozowo-przywszowej.

października

1023 r.

i

obowiązują-

cym od 1 stycznia 1928 r.

Słychać, jak mleko

furczy

w

w

skopki;

stodoły

kwota

łości zwrócona będzie oraz swe ubolewanie, że sprawa dotychczag zala
twieną nie została.
Z taką napozór pomyślną decyzją

Wajskowych, ze

bolszewicy

ebchodzili

już 10 jetni jubiłeusz swej

Bolesnych

zaw ca:

To wszystko
A

—

wspomnień

— nigdy już

nie będzie

Helęna

Obiezierska.

PRZECZYTANO 25 ТАЧ

wschodnich.

ОЯООСИЕРИОНАЩИЕТ

Do młodzieży

wygnań-

czej!
Każda ideą iest o tyle żywotną o ile idzie
za nią młodzież. <Głos Polaków Zakordonowych» będzie o tyle czemś żywotnem, o
ile zcemeniuje dokoła siebie nie tylko tych,

rewolucji, którzy
<pamięteją»,

po wybuchu której niezwłocznie zostala udzielona ta pożyczka
ma pole
skie wojskowe formacie
na kresach

nitkę pędzi..

wszystko jest — u ludzi

u mnie

ale

i

tych, którzy już

<zapomnieli».. A takich jest już wielu, coraz więcej. Wyrasta pokolenie, dla którego

krwawy upiór

Rewolucji i Wojny

jest

już

Przecie nie meże
być mowy © tylo wspomniealem lat dziecinnych, Idzie
braku
środków,
gdy jednoczasowie młodzież tu już wyrosła, tu wychowana,
jedną ręką wielu miljonami hojnie się Wychowywana w atmosferze jawności, przez
zasila
innych powodzian, — drugą Szkołę polską, przez państwo, przez wpły«
zaś ręką nieuregulewaniem nieznacz- wy jawne, a nie przez tajne związki i katanego długu,
wynoszącego zalędwo kumby <Pafństewek> uczniowskich i studenckilkaset tysięcy złotych, krzywdzi się ckich, w których wyrosła nasza generacja,
powedzian bolszewickich, pozbawio- generacja wielkiego przełomu.
Co myślą ci najmłodsi? Do czego dążą?
nych absolutnie całego swego mienia
i wygnanych z gniazd rodzinnych, Czem są? Czego chcą? Niebezpieczną jest
którzy w krytycznej
dła Państwa Tzeczą przemawianie za kogoś, Niech więc
z pomocą,

zaiem

sami przemówią.

Może

niezdecydowany,
patrjotów I najlepszych obywateli.
Tem widoczniejsza względem nas swój.

jest obraza

sprawiedliwości,

gdy

się

Redakcja

jeszcze

mało

w

sposób

indywidualny,

ale

<Głosu

Polaków "Zakordonoze swoich
przyszłych numerów
młodej generacji ш'
chodźcom Ziem Wschodnich. Zwraca się
więc do starszej młodzieży, jak również do
rodziców i opiekunów z prośbą o nadsyłanie
wszelkiego rodzaju prac swoich pupilów,

zważy, że na powyższe wojskowe for* wych» pragnie poświęcić jeden
macje, nie wydając

ani grosza, z ich

przymusowej likwidacji

w wartościewych

Rząd

walorach,

polski

w złocie

i srebrze otrzymał kwotę wielokrotnie
przewyższającą ciążącą na nich nazwłaszcza o charakterze
rasa”, ma której leżnośćTyłoletnie bezskuteczne
siarania dziecinnych.
mogliby tworzyć

nowi władcy Rosji
newe

oświadczył

że pożyczka

znajduja-

obowiązującem

wspomnień

z

lat

w tej sprawie
robią wrażenie,
że
Prosimy również o nadsyłanie wszelkie:
przez niektóre czynniki wladzy
jes* go rodzaju pisemek, wydawanych przez mło:
teśmy
fraktowani, łako obywatele dzież zakordonową, zwłaszcza przez pupilów

prawie sowieskiem: a więc
& 2 ро- niższej kategorji, niższego rzędu to <kresowych», internatów, szkół i t. d. Prze*
stanowienia WCIK z 31 października wśród kresowej ludności wywołuje ważnie spotyka się w nich szablon, nieA
przecież rzadko jednak trafiają się tam rzeczy bardzo
1922 r. o wprowadzeniu Kodeksu Cy- wielkie rozgoryczenia»
wilnego ustala: «żadne spory,
dotyczące stesunków cywilnych, powsta*
łych przed 7 listopadem
1917
r.
(dzień zagarnięcie władzy przez
rządy sowieckie), nie będą przyjmowane
do rozpoznania
przez sądy
i inne

wśród

osób

wierzycieli

znajduje

niezamożnych

się

wiele ciekawe. Zwłaszcza

ped-

ctwo

dba

i ile umiejętne kierowni-

o szczerość, a nie

o

formę prze-

czas podpisywania
pożyczki
(inteli- żyć: Bardzo waźne są listy, pamiętniki, dzienpencia miejska, urzędnicy
i t, d.). niczki I t: d.
ecedens taki chyba nie jest pożąCzekamy!

dany, zwłaszcza wobec tego, że padrazy mniejszym lub większym stopniu wi- instytucje Republiki Sowieckiej». Art. kopuje to kredyt dłużnika,
kapi- dzieć możemy w Kodeksie Cywilnym 59 tegoż Kodeksu
Z całą mocą wołamy i wełać
opiewa:
„byli
ogłesznym
w dniu 31 właściciele, których mienie zostało będziemy pad adresem Rządu: „Redspołeczeń: Sowieckim

poddał się im biernie ojciec Marszał. 12 miljardów złotych jest 20
ka — stanął do walki, ratować chciał większą od całego ebrotowego
—

nie stanu

dowo:

się przymyka,
dów i rachunków,
G:u. Górecki za
najzupełniej
wystarczające je uznał,
Kryjąc zrzucone złote snopki.
grzyczem
przedstawicielom
Polskiej Z popielis
k pamięć cię znów budzi,

chwili przyszli mu

Wyborczy Polakow Zakordenowych

szedł On stamtąd, skąd nas dopiero
do 7-cj.
Razem 7 626.076 000 rb.
rewolucja moskiewska
wyparła — z
Suma ta po przerachowaniu jej na
zrosłego z ziemią kresowego
dworu. złote polskie wynosi 35 miljardów
Za dziecinnych już lat doznał, ce to złotych; składa się na nią: wartość
Rozwój bolszewizmu
w
Rosji
sięgająca 23
jest najboleśniejsza z krzywd, najbar- majątku nieru.homego
przeszedł
przez
3
ztapy.
Pierwszym
miljardów
złetych,
eraz
majątek
rudziej gorzki z bólów — wygnanie z
chemy, oceniony na 12 miljardów był okres zniszczenia ustroju kapitapod własnego dachu, Tylko nas wyzłotych polskich.
listycznego; drugim okres usiłowań
gnała wielka zawierucha wśród šwimaksymaliAby mieć pojęcie o wartości
tyl- wcielenia w życie zasad
stów
kul i blasku nożów — a en ko majątku
ruchomego
polskiego, stycznych w ich doktrynerskiem ujęna łup bolszewikom,
a ciu; trzecim okres reakcji, czyli trwa*
wychodził ze swego domu
w
czas oddanego
łący dotychczas
ekres Nepu (Nowej
więc
majątku,
który
mógłby
być
prze”
ciszy
i milczenia dziejowego. Czem dla
wiezionym do Polski, gdyby
dypło- Ekonomicznej Polityki).
nas kataklizm dziejowy, tem dla Jego macja nasza zechciała zadać sobie
Każdy z tych
okresów
posiada
rodziny wówczas był zastój, kryzys trochę trudu w przeprowadzeniu tej swe ślady w akcji ustawodawczej
tkonomiczny tamtych czasów. Nia akcji, —wystarczy zauważyć, 28 suma władzy sowieckiej; zaś ślady te w

darstwa

Komitet Wyborczy
Zakordonowych

ukonstytuował się po porozumieniu Związku Polaków Zakordonowych
i Związku
na Ukrainie, Podolu i Wołyniu
Obrony Mienia Polaków w następującym składzie: p.p. Anteni Iwanowski
2.914.726.000 rb. Bronisław lžycki Herman,
Kazimierz Lečzycki, Marjan Obiezierski, Michał
na Białorusi
861 350.000 rb. Obiezierski, Józef Maciejewski, i Ludwik Uniechowski, Biuro - Komitetu
w Rosji
3 850 000 000 rb. mieści się przy ul. Zawalnej 1, przyjmuje osoby zainteresowane od 10-ej

się niemi zająć. | wtedy to jedno
swoje, bliskie nazwisko...
!
Wiedzieliśmy, że dawno już wy-

ojeowiznę uprzemyslowieniem gospo-

pożyczek
z Polski

*
Btzpartyjay Komitet

czasu Polski, wynosi w rublach złotych:

wszystkich

Dławi za gardło i upaja.

Brama

Tymczasem

polskiego w Rosji.

ale jącego się

znany,

z Z obory bydło tam poryka.

środków.

— ale matki oddawna od nas
własnych praw. Nadszedł czas w którym
za przykładem wierzycieli
oddzielonej—niezupsłnie wyraźnie nas turalnej ekspansji, ale również wyz- zachodnich państw Anglji, Francji i Belgji i wierzyciele polscy muszą się
był Państwo Polskie z potężnej masobie przypominającej.

Wszystko nam

zbadaniu

gazetę

względów formalnych, na ostateczne
zatwierdzenie przechodząc
różne instancje, sprawa ta przez suchy biurokratyzm
się hamuje i utknęła — па
martwym punkcie, rzekomo dla braku

tylko pozbawił Polskę terenów jej na-

matki

Po

polecił, za-

sprawy

Ministerstwa Spraw

stosunku.
Pamiętamy aż nadto dobrze: rozPod tym sztandarem, stojąc na gruncie
absolutnej bezpartyjności,
SZAN:
CI
bici, wygnani, odarci ze wszystkiego, REBEE TOWYEYROPWWREZWYZTOK
pragniemy zjednoczyć masy rodaków więcej niż milion liczące,
złączone
zmaltretowani przez los, wojną i
Stan prawny mienia wspólnem nieszczęściem lat przeszłych, nie tylko w Wilnie i na terenie
ludzi, stanęliśmy w Warszawie — tej
gorzkiej, a przecie błogosławionej je-

Górectkiemu zbadać

łączając do aktów
tym artykułem,

życzkę

ogół uchodźców
polskich
z Rosji nie składa się z właścicieli ziemi i
nieruchomości, którzy liczą zaledwie 10 proc, ale z przedstawicieli „klasy
średniej, posiadaczy drobnych oszczędności i gospodarstw, którzy w sumie

myśląc

taki dobrze

Folwarczny wieczór w żniwnym czasie;

Rady ziem Bisłoruskich, która tę po”

i trzeźwa polityka Polski obraca się
On na swem szczytowem stano: dopiero Polacy zakordonowi, ograbieni, rozproszeni, wyzuci z odwiecznych
około wielkiego imienia Marszałka— wisku taki sam Niczyj, jak i my w siedzib, skazani na gorzki chleb tułaczy. Wbrew rozpowszechnianej opinii
my, smutni wydziedziczeńicy—obywatele drugiej niejako klasy naszej naj-

Wieczór jest

wieś.

de quod
debes“ w „Slowie“ z dnia
20 stycznia 1927 r., Pam Marszałek Tysiące razy opiewany
W swojej naiwnej, prostej krasie!
Piłsudski dowiedział się, że pożyczka
na formacje wojskowe na zakordono- Z sierpemi idą z pola dziewki,
wej Białorusi, orzez miejscową polską
Wrzaskliwie rozśpiewana zgraja—
ludność w 1927 r. udzielona, nie jest
jeszcze uregulowana i gdy tę sprawę I nuta dawno znanej śpiewki

Z ZA KORDONU

czeństwo polskie do zajęcia czynnego
Grzechem śmiertelnym byłoby niedbalstwo i obojętność,

Cudza

Rok już mija od czasu, gdy z artykułu, zatytułowanego również „Red-

Beżpartyjnego
Komitetu
Wyborczego
Polaków Zakordonowych.

lada

tę naszą pielgrzymią drogę tulaczą —
wy- tam wówćzas w reku 1I8tym w Warlub więcej szawis —
Jegośmy ma pierwszym

Redde guod debes.

wywłaszczone na zasadzie rewolucyjnego prawa, lub wogóle
przeszło w

de

quod

debes*+—my

1922

dziej poszkodowani,

kresów wschodnich,
maja dzielnic Polski przęz

obywatele

ze

wszystkich

K.

wiedilwošei

stalo

się

Leczycki,

zadość,

przez

odnośne czynniki zlekceważone nie
będą:i że obzeny rząd zechce napra-

najbar- wić przez uprzednie rządy wyrządzo© za. mą krzywdą zniszczonym i skazanym
pomogę,
nie
odszkodowanie
się
upo- ma tułactwo swym obywatelom z Za
tu tego mienia”, wieszcie $ 6 cytorodzin bez cienia winy własnej, bezliminamy,—jeno o zwret nieznacznej kordonu, przyśpieszając całkowite uNiestety, tea miljardowy majątek
warego
postanowienia
WCiK
stanotosnem losu zrządzeniem
wyszła ro- polski pozostał w ręku wroga, który, prawowanych przez wojnę światową,
wi: «zabrania się interpretowania pe- części tego, cośmy na farmacje woj- regulowanie tego długu.
dzina Piłsudskich ma tułaczkę.I nie używając go dla wcielenia
Bez oczekiwanege zaś z. tego źródw życie drogą demagoyji: oddawano ma łup stanowiecń Kodeksu
sowieckiego na skowe dawali, a mianowicie o zwrot
zostało jej nic prócz idei — żadnel swego bolszewickiego programu, do- motłochu ziemię, inwentarze, urzą- zasadzie praw obalonych rządów i li tylko zaregestrowanej swej pożycz- ła dopływu materialnych środków,
o cowizny — poza Ojćzyzną: W dzie” konywa mad nim nietylko gospodar- dzenia domows, pieniądze i wogóle praktyki przedrewglucyjnych sądów». ki, gdy © kwoty niezaregestrowane, a Polska Rada ziem Białoruskich, wyale i pseude <prawnych»
о- ruchomości. Czlem usiłowań bolszetakże o to, cośmy w naturze złożył, chowanie setek sierot i dzieci zakorjowym biegu nam, dzisiejszym legjo- czych,
Mirosław Obieziershi,
donowców w swej pieczy mająca, nie
świadczeń.
wcale się nie upominamy.
«iekich w tym okresie było wyrwanie
nom wydziedziczeńców, poszedł wskaw możności prowadzenia na:
Pomimse
stawianych
przeszkód, byłaby
dawnego
ustroju
i
Żaznajomienie się z tymi prawny- z korzeniami
zywać ścieżki On — Komendant. Po- mi eksperymentami stanowi cel ni- wszystkich jego podstaw moralnych
dal
swej
kulturalnej i mieodzownej
nie
wątpimy,
źe
dobre
chęci
I
zarzą(D. C NJ),

szedł uczyć, jak być obywatelem kraju, niejszego mójego artykułu.

To-

i pogrzeb

Śmierć

Zana.

masza
(z pamiętników

ś. p

Józefy

Obie.

zierskiej).

Dokończenie.

W
pierwszym
z tych okresów
władza sowiecka, chcąc zdobyć sobie
symgatje i poparcie iłumów, wygrywała najgorsze instynkty
mas,
zde-

posiadanie pracujących
r., nie mają

prawa

do

22

żądać

zwro*

wojnę
gdyż nie

dzenie Pana Marszałka,

i materjalnych. Chodziło o wytwerze-

stojącą i posuwającą się powoli, a zestały w mojej siedmioletniej
wów- chowanym też na Smolańskim cmenna tle nocy, widoczny już zdala
ko- czas pamięci. „Żył i umarł
Tomasz tarzu) Łomińscy, Majewscy, Suiżyńscy,
ściół smolański, oświetlony rzęsiście. Zan* — i tu nastąpiła pauza, wiels Łebkowscy, Perotowie, słowem /wszyWtedy to mój dziecinny umysł został znacząca, którą dziś dopiera umysł scy z okolicy.
zachwycony tym pięknym
widokiem mój ogarnia. Co dalej mówił nie roPo skończonym ebrzędzie byla
i migdy odtąd nie przejechałam tą zumiałam, ale mówił długo, a słucha stypa w klasztorze i pedczas tego
drogą, by mi się całą ta chwila po- jący, zapatrzeni w niego byli jak w obiadu ks. Biały rezmawiał ciągle na
grzebu
Zana,
około
Prychab,
nie zachwyceniu, O niczem też innem już uboczu z Ciotką Zanową. Książe Steodzwierciadlała. Przejeżdżając
około potem nie mówieno,
jak o tej mo- fan Lubotnirski z Dąbrowy przysłał

ażeby

spra- pracy;

nowa naradzała się listownie z Odyńcem, Malinowskim i innymi kolegami
męża,
których
opiece nieboszezyk

mą w

demu

Missjonarskim

i tam już

Tomaszowa Zanewa stale w Wilnie
zamieszkała, spędzająt lato ua Białerusi i strzegąc grobu i Kóchaczyna,
jako najdroższych pamiątek po wiel-

miasteczku,

kim

bo ani

kolei,

ani

tele-

żal

i smulek

nas

ogarnął,

że

juž

i wdzięczność

dla ks. Białego.

Zaraz

wchsdząc do kościoła płakałam szcze: też nastąpiło wyprowadzenie
zwłok
czarnym aksamitem i srebrnemi
ga- rzę. A gdy po skończonych modłach na cmentarz parafjalny, Zjazd obywa*
lonami, urządzono wóz wysoki obity mikka moja zaczęła mówić do p. telski był liczny bardzo. Grób nie
czarną materją, przygotowywano po: Majewskiej kiwając smutnie głową, był murowany. Cmentarz Smolafiski
chodnie,

nie

było.

Trumnę

obijano

poduszkę do trumny

atlaso-

wą obszywano blondynawi — wszystko to robiły sąsiadki newoosiadłe,

bo wszyscy oddawna żyli

2e dziś estatnią noc spędza Zaa pomiędzy nami, to tak byłam rozżaloną,

że go zostawiają samego

No-

ny. Na

dużej łące, należącej do dwoi na nim
mogliy.
Przechodz'€ trzeba
przez łąkę, by

Wchodząc przez
ści z Zanami. Trzeciego dnia po cowzliśmy wszyscy w kiasztorze, W wejść na cmentarz.
śmierci nastąpiła eksportacja, której necy nadjechał ks. Biały, doktór te- bramę zwrócić trzeba nieco na lewo
w mo- elogii, najmędrszy za wszystkich księ- i tu mogiła Zana. Z cmentarza widać
wrażenie nazawsze pozostało
zamku królowej
jej pamięci. Złożenie ciała do trumny, ży ma Białorusi, osobisty znajomy doskonale szczątki
pożegnanie rodziny, a potem ten Zana i bardzo przejęty zaszczytem, Bony (o czem świadczy dokument
śpiew żałobny księży okrepnie się że go chować będzie. Wszyscy z na- zamiany całego klucza Horwolskiego
Wyprowa- tężeniem jego mewy słuchali, be nie- przez Bonę z X, Wasylem Sanguszką
odbijało w sercu mojem.
przemawiać, gdy na zamek Kowelski) ! blisko święci się
dzano ciało pod wieczór, gdy Upał łatwo było wtedy
się zmoiejszył,

ale,

do

że

liśmy w Prychabach,

o wiorstę

dzieci, posadzone do

odkrytego

Smolan.
wozu,

rzejazd

już po

zachodzie

zatrzymane

około

wllgotnej

każde

by” mogło posłać

słońca. My

zostałyśmy,

bardze
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piu

Biuro Techniczno-Handlowe

i podwójną watą, która chreni erganizm od nikotyny.
Sprzedaje gilzy z watą z podarunkami
po 20 gr. za

po-

w pocz-

również

ramowych

firmą B-cia Gołębiowscy).

Jan Piotrowski

jak

taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze
tyike w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym

Swiatowej Fabryki 'Traków (gatrów)

a,

daje po cenie własnej. Polecą najlepsze gilzy

polilyki han.

państwowych,

cie i kolejnictwie (listy expres, poczta lotni-

NOWY

Wileńskie

1, tel. 82

bez miału. Przy kupnie tytoniu tutki z

potrak-

Z zagadnień

Poleca

organizacji

za pośpiech u
innych dziedzi-

a

AMS

F. W.

(Pierwszy sklep za

х

Zasada osobnej dopłaty
nas ma już zastosowanie w
mach

prędzej

goniometry,
planimetry etc.

Najstarsza

GDAŃSK

i galicyjskich państwowych fabryk. Tytoń nie suchy

"tyki
Światowej.
IV. Ankieta finansowa.
Dr. Jan Kanty Steczkowski: O uaprawie skarbu RzeCzy pospolitej.

STOC

TYTONIoWy N. JESZURIN TROCKA 3

WYDAWNICTWA

ich

Gustaw HeYde, rez

e

arcyfilmi.

Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel. 99-18,

w Wilnie, Garbarska

zużycia prądu i
trwałości.
Do nabycia wszędzie.

L

ze

R

kolejka

powszechnie znanej firmy

KRÓTKOTERMINOWA.

SWBEREKEMIWEWAZE X B

ZAŁATWIA
OGŁOSZENIA

gdyż

Teodolity,

w ruchu

BIURO REKLAMOWE
Stefana Grabowskiego

Odporne na wstrząsy
Słowo

DOSTAWA

wprost

zwykłym trybie,

i Geodezyjne

BORNEO».

usa:

ŽAROWKI

pono-

w przyśpieszonym
trybie, zyszczą
również
i sprawy pozostające w

nastąpi.

wystar-

Nadające się do każdego paliwa
Najmniejsze zużycie paliwa

NOWOCZESNE

znawana
na tem

instrumenty

„Napoleon w Moskwie”

Moskwy.

Proste i pewne

Т4—

kióra ze stron

w wyznaczaniu,

niwelatory,

Gdańska"

rzemiosła
i rolnietwa
Tanie do nabycia (bez cła) i w ruchu

1 gatunek — najlepszy

sęiziowie muszą być

władni

Najlepsze

dla

7 wielkości flakonów,

zyski ze zwłoki, gdyż

R

Silniki
Diesla
Stoczn
i
Gdańs
kiej
najłepsza
nowoczesna
siła
napędowa

złotą

intelizencji

Richteri ®

(Rok 1812). Giorja 2
Na srebrnym ekranie
Martyrologja Boga Wojny.
Nieśmiertelna epopea Chwały Francji w 12 aktach. Wandea—Paryż—Berezyna—Borodino.
Odwrót
Dziś! Po raz pierwszy w

„Wanda“ "ies

bezrobotnej

@

Marcelii Albani, Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą (GD

15-go stycznia

będzie wyświetlany

Kuituraino-Oświatowy

pracy

4
S$

Sztura
&
Czasów
Napoleona w 12 akt.
W rolach głównych: Glorja Swanson, Ariette Marcbal, Charles de Roche. Suzanne
|Reżyser Leonce erret. Zdjęć dokonano: w Paryżu, Wersalu i Compiegne. W poczekalni Bianchetti.
koncerty
radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W, Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów o odz: 4. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr.
*

Miejski Kinematograt

aromatu,

przeczulo-

si koszta dopłaty za przyśpieszenie.
4) Gdy znaczna ilość spraw będzie rozpo*

określoną, do:

wysokości

Mikołaja Salnickiego. Bilety honorowe na niedzielę nieważne.

życiodajną

2) Danie

sprawami należy stworzyć nowe
kadry sę:
dziów dla rozpoznawania
spraw wyłącznie
Powyższa

wywolywani“

prawniczej,
3) Zmniejszenie
pieniactwa i wszczynania nieuzasadnionych spraw, obliczonych na

A. jednak tej na pozór bez wyjścia sytuacji z łatwością można zaradzić.
rzy instancjach sądowych z zaległemi
osobną,

do

nej atmosferze, a zatem będzie to przyczy”
nek do moralnej
sanacji społeczeństwa.

jest bezradne.

przyśpieszonych, za
datkową zapłatą.

1

powojennej,

ostatni dzień!

Paweł Richter, R. Klein-Rogge, Ern:st Werebes.

BA ut. A. Miokiewicza 22, @ »›

działania orzeźwiającego i mocy

ze

Pola:

złych instvnktów w

czającej na utrzymanie tych eęd:iów, powinma być pobierans zgóry przy dobrowolnej
składanej przez osoby zaintere
łeczna, Czerwony
Krzyż i t. d. als deklaracji,
sowane, że chcą z przyśpieszenia korzystać.
łączna pomoc tych instytucyj wystarNiema wątpiiwości, że chcących ponieść
cza zaledwie dlą 60 prec
potrzebu- ten względnie nieznaczny wydatek w
stojących. Potrzeba koniecznie myśleć o sunku do korzyści z przyśnieszenia sprawy,
brakowalo.
jakiejś pomocy bardziej radykalnej i nie będzie
Dobroczynne skutki takiego przyfpieszeskutecznej
nia sądu będą niezawodne, a mianowicie:
(D C NJ
1) Usunięcie powodów
do
gorszących

Szwajcarii. Seansy: 0 godz. 4, 6. 8 i 10.15 wiecz,

Teatr „Polonja

nasi go-

jest dla swego

woda

na ilości sędziów.

pracy. A przytem wszystko to maleWynikające ze zwłoki materjslne strąty
ży do kategorji, fktóra
wstydzi
się jednej strony na korzyść drugiej, z cudzej
prosić u momoc.
Łączy się z tem i własności ciągnącej zyski doczasu zakończe:

zajść między stronami

|

Dziękując za łaskawe zaproszenie do współpracownictwa w tygodniku
„Głos
Folaków
Zakordonowych“, mam zaszczyt
zawiadomić
Panów,
że wyrażam
na to swoją
zupełną zgodę
Z szacunkiem

wodą

kredytów
zwiększe-

straszna tragedla moralna ludzi. któ: nia sprąwy w ostatniej instancji, stały się
dla wytworzenia całego zastępu
e się jej powodzi teraz w rzy jechali do Ojczyzny z niesłycha- podłożem
ludzi nieetycznych, żerujących w
podobnej
Polsce.
mym entuzjazmem, a którzy nie zna- szkodliwej, jednak uprawnionej . atmosferze.
— Przeważnie zależy to od czasu leźli w niej, ani pracy, ani chleba. is L LŽS)

ale i masą

Panowie!

AQUA

Dla braku zaś odpowiednich
Ministerstwo nie jest w możności

M

odebrała list następujący

F. A

im

РЕС

nu wyrazy zachęty i poparcia Re
dakcja Głosu Polaków Zakordono
Szanowni

gdvż

brała udział w formacjach Dowbora, kuńczych jest absolutnie nie wystarżywiła armję gen. Szeptyckiego i t.d. czająca. Są między nimi tacy, którzy

Otrzymując od szeregu wybitnych
osobistości pochodzących z za kordowych

uwagę,

ЕЕЕ

ruchomości miejskich,
Czy to słuszne?

W

TNT |

t d.

stosunków między obywatelami
Państwa, nieraz niesłusznie sprawy przeprowadzając
Sąd musi być nietylko sprawiedliwy, ale przez wszystkie sądowe instancje i ze zwło:
ki Shao
zyski, zwłaszcza
w dziedzinie
tnredki.
wywołują obustronne
rozego diugiezo niezbędnego elementu mieszkan kre
drażnienie i doprowadzają poszkodowanego
sądy nasze, niestety, nie posiadają.
Sędziowie nasi, mówiąc nawiasem, nie. do takiego stanu zrozpaczenia, że nierzad.
nie tylko wymierzania sobie
dostatecznie uposażeni, przeciążeni pracą, kie a
pomimo największych wysiłków, nie s; w sprawiedliwości drogą gwałtu, lecz i targnięstanie rozpoznać nagromadzone zaległe spra- cia się na życie przeciwnika lub własne.
Społeczeństwo z rozgoryczeniem odczu
wy, przy napływie nowych, — a stąd powwa tę deprawującą bolączkę i wobec niej
staje znaczna zełoka dla każdej sprawy.

3

Rodzina (lat BE, bez100kai 10) w ostatecznej nędzy,
:::іі: i

=

»

o

se do sprze-

jakąkolwie!

ra

choćby
za cenę wyżycia. Dla ojca |
syna rodzaj pracy obojętny Tariamas
umysiowa jak ciężka),

córka

ekspe-

djentka (przyjmie z matią posługi),
hętni na wyjązd ułatwiony, Wilno,
Zwierzyniec,

Śołtaniszska 23 m. 13,

3

SŁ”

Nowe

prawo

łowieckie.

wet dosyć

1927

roku

(Dz. U. R.P.

Rozdział IV.
O wynagradzaniu
w za- szkół łowieckich i o ochronie od tych

Nr. 110 moz, 443), unifikując

gdyż np.

ławieckiej

Poświęcenie

nie-

pociąga za

wileńskiej radjostacji.

aaa
ya
w
Pewien radjoamator w liście do radjo* gra hymnu państwowy, a pieśni wykobez karty łowieckiej, stacji wileńskiej narzekał, że źle sły: na chór męski „Echo* pod dyr. prof.
poluje w cudzym obwodzie łowiec- szy na swoim aparacie stację wileńs WŁ. Kalinowskiego.

przeszkadzają

Odg.
1740
do
18.30
nastąpi
audycja literacka w wykonaniu zespo-

m
kC
PB, By 7 zasia cu listu dodaje: Zapewne to zły duch
Prócz grzywny stosowany ma być tak dokazuje na niepoświęconej
do-

łu Redutyz udziałem Juljusza Oster
wy.
O godz. 1845
— pani Helena Ro-

mu

grzywny ską, Żalił się, że

zł

kim — i t. p, Do 500

W końosoba i polująca jakieś złośliwe zgrzyty i huki.
może być i ukarana
ris

sadzie ustawodawstwo łowieckie ma szkód.
obszarze calego Państwa
Polskiego,
Rozporządzenia rozróżnia: szkody
zawiera szereg nowych postanowień, wyrządzane przez zwierzynę i szkody

regulujących dotychczas zaniedbane uczynione podczas polowania, w obu także areszt od czterech do sześciu tąd radjostacji wileńskiej...
przewidziane jest tygodni. W way
u nas prawo łowieckie. Rozporządze- tych wypadkach
PA
Radjosłuchacz ów możs
się postanowieniem
nie rozpoczyna
wstępnem, wyjaśniając termina «zwiee
rzyna» i «połowanie»
i składa się z
siedmiu rozdziałów:
Art. 1 Ustawy wyjaśnia,
it pod

mazwą

zwierzyna

«dzikie

zwierzęta

należy

rozumieć

wynagrodzenie

W

celu

dla

grzywna i areszt

poszkadowanego.

nych — w edniesieniu do

gdy grunta do niego

należące stano:

nie mniejszy

samódzitlny obwód łewiecki* (art. 6)
Z obszarów
mniejszych mił 100

ha i należących do

kilku

właścicieli

tworzy

obwód

handel zwierzyną
usunięte.

Wscbód
sł. g. 7 m. 34

(art. 14) Powstające abwody

Iowiec-

Zach.
ai. o g. 16 m, 05

być zarejestrowane

średnictwem zarządu gimin

dzis przygotowane

oko, azot

za po-

w odnoś-

mych starostwach.

Spostrzeżenia

meteorologiczne

= duis 14 —I,

1928

+

i

przekazywać

władzy osoby

© nieustalo-

z Warszawy.

zachwyci

nielegal-

którą mależy mieć
zawsze przy sobie,należy się 0 uiqzaw.
czasu
postarać , w
odnośnem
Sta-

dania ma

i są wydawane
na

SA

ZA- w całej Polsce, .wygłoszą

willa

naczelny Polskiego

Chamec, Wojewoda
dysław

Dyr.

Zygmunt

wileński,

Wła-

Raczkiewicz, przedstawiciele

wojskowości i stow.

Władze administrą- duchowieństwa,
ko-

pp:

Radja,

radjosłuchaczy wileńskich. Niezwłocz-

zgremadreń

10 zł i trzyletnie

30 zł.

25, 33, 34).

— Wystawa obrazów.

Wystawa

obra-

zów iGO
artystówanalatzy, otwarta
codziennie od godz. 10 r: do 8 wiecz. w
achu »Lutni» (ul. Mickiewicza 6), ściąga
5 awych podwoi coraz liczniejsze rzesze

Wiatr
Z
przeważający
ł Połudn.-zachodni.

łskuących

duchowej

* strawy

po

trudach

1 znojach życia codziennego wśród szarzyzny

owszedniej i pragnących odetchnąć choć
Lenie krótką chwilę OtYYCRĄ łutiocterą: Przed

slekičreni dzieiami Samanė

stów

zowie zatrzymują

ychłaniejąc w siebi
cze myśli oraz
downych

czarów.

się

ta

arty-

czas dłuższy,

rolniczych

aa ale aido iai

tchnienie bijących z nich cu.
Z wies

Młodakć

z

zawy,

Mmeteorologiczny.

szkoj-

Aidas*. W dniu wczorajszym
komisarza rządu na m. Wilno

na rzecz Katolickiego
tek o godz. 8 wiecz.

urząd
zarzą-

— Przedszkole

RO

przewi-

BIBJSKA

Rodzina.
E ABA

RZTETRZNERERNCTWWOSZ WOTAEWECAO TE

Perzyński

trów od drogi publicznej. Barbarzyńjaj, wybieranie

wczoraj cztery nowe

. 15.15—16.30.

Тпп_ппів!п

koncertu sym-

Polskiego Racja Zygmunta Chamca, Woje-

pi-

autobusy

Odegra

orkiestra. Pieśni wykona

(z II części);

Rozporządzenie szanuje

— (x)

Pogadanki

ZDAN

17.40—18 30. Audycja

TRATR

usza Szeligowskiego

I MUZYKA.

EMS

w 5.ciu

oświatowe

poetów

autorski

pp. St. Balińskiego

1 J.

w

Pierwsza z tych pogadanek
ode
będzie się w najbliższą niedzielę
w

Czością najwybitniejszych
indywidualności
dzisiejszej poezji. Szczegóły w afiszach, Bied
IE Up
EZ, w blurze <Oris>
|ckiewiczą 11).

dla wojska.

Władze

wojskowe

zdecydowały

wydanych, wobec czego Wilno ma
najlepprzy- szą
sposobność do zapoznania się z twór-

ostatnio

cyklu

gadanek oświatowych dla wojska.
z powyższego

świą- przeznaczony jest na cele

teczne zabrania się polować
bliżej
miż o dwa kilometry
od świątyni,
bierze w bezwzględną opiekę niektóTe zwierzęta i samiee innych zwierząt,

na Pohulance odbędzie się wieczór

znanych

Iwaszkiewicza, którzy odczytają wyjątki i
fjagmenty ze swoich utworów, jeszcze nie

uroczyste S:li Miejakiej, Dschód

- święta i niedziele, gdyż w dnie

zresztą

łych zwierząt czas ochrony.

_ Art. 49 zabrania polować

w cza-

przytaczamy

najpospolitszych

zwierząt spotykanych u nas:

łosie i byki
jelenie, byki,

«coś»

@а

teatru,

Siadł

Mało

kte

spostrzeże.

niutka?

Też

rzyński potrafi

da- | *

zające - szaraki
borsuki
wiewiórki
į

—

@10вгсе - koguty
%':тепіе . Е‘\]пу

ząbki

sd

wśród

oświatowe

wojska.

SZKOLNA

—

W

dniach

15 go i 22 go

* Wieczór piosenek, ballad i pieśni

an Opicńska,
która odtworzy pieśni
х

literacka:

«Sonety

se

wykona

na

rożku

Bar

dzikie kaczory

dzikie kaczki młode |
oraz inne

Gia

)

le

dzikie Gi
it, p.

12 m. 15

zostaną

b. Ties
e
XVI i XVI wieku, M bergerołły

ode:

I. Brajtman (transm. na wszy-

19.1—19.35. <Wileńskie

życie

artysty:

St.

Е
V.—
15
15 [X —15 Ville

V.—15

VIIL

go. Przedstawienie to zyskało w roku
zeszłym iwielkie

zręcznemu

powodzenie,

układewi,

dzięki

oraz wysokiemu

przewyższającą przeciętną miarę

Szkół powszechnych
scowa dokształcająca szkoła

tego

zawodo-

* SĄDOWA;

1 1il.—10 Vit.
15 V.—31

— Objęcie stanowiska przez
prokuratora Przyłuskiego.
Jak
się dowiadujemy w aniu 15 go b. m.

VII,

b. prekurator

;

Sądu

Apelacyjnego

p.

Pliszczyński opuszcza swe stanowisko,
Natomiast inne zwierzęta
zostały które obejmuje prokurator Sądu Apecałkowicie wyjęte z pod prawa i wol- lacyjaego p. Józef Przyłuski.

no

na nie polować przez cały rok —

do tych mależy m. in. wilk, kuna do-

mowa, wrony, jastrzębie, tchórze i t, p.
Czas ochrony ustala się nie ma
łarty, gdyż jak to przewiduje art. 53
'

upływie

dziesięciu dni

Gd

roz:

cie-

szkodzi.

Ре-

napisać komedję par

konwersacyjną — że palce

pieści

„Sancta

Marja»

i

«Agnus»,

Bino»

Serenada,

TZyński,
Teatr

ZABAWY.
— Bal Medyków 28.1 1928r.
zaiateresowamie wzbudziła
Wielkie
w szerzapowiedź Balu Medyków,
wileńskieszych kołach społeczeństwa

zawsze — Pe-

to

Perzyński

ru..

<Łitanja Ostrobramska»

Polski

goszcząc na

swe

scenie takiego potentata—bowodzenia,
wysadził się na mise-en scene możliwie
meįwytworaiejszą.
Ale hazard był

wielki wystawiać

sztukę

specyficznie

konwersacyjną. Prowadzić djalog «sa-

lonowy» i:kko a głęboko, cieniować,
rozdmuchiwać
kaźdą iskierkę
do-

wcipu..
któż to potrafi osobliwie
wśród artystek zesoołu dyr. Rychłowskiego?
A on sam? Występ p. Rychłowskiego w roli bankiera Jabłonowicza a

p. Makarczykówny

odpowiedzialnej

roli

w

wysoce

Mazry Sluckiej,

przyjaciółki ministra, był jednem wielPerzyński i
kiem nieporozumieniem,
Ю wytrzymał..
Bo Perzyński to zaŽa Perzyński. Inny jaki autor
ze

F. Lehar blues z operetki <Paganini>, a.
Micheti, <Ninna Nanna» waic, Protes «Ma
organy i orkiestra smyczkowa pod batutą riska» tango, A. Brian, <Rainbowa» Fox trot, po «wielkich scenach» p. Makaiczykówny i p Rychłowskiege leżał by
19.00 -19 10. Rozmaitości.
Jans Leśniewskiego.
20,30—22 00, Koncert wieczorny p. t.
19.10—19 35: <Ewangielicy» 4ty odczyt brz pardonu na obu łopatkach.
<Ziemia Wileńską w pieśni» (transmisja na z cyklu «Wyznania na ziemiach wschodnich»
Uratawali sztukęi honor
Teatru
wygł. Wiktor Piotrowiczz.
wszystkie polskie stacje).
Polskiego,
no,
i
pokazali,
co
PerzyńWykonawcy: Ferdynand Ruszczyc (sło:
19.35—20,00: «Jak organizować chór 2
wo wstępne), Wanda Hendrichówna
(so- matorski?» odczyt z dz, «Oświata pozaszkol- ski może: P. Larowska, szczera, po
pran), Adam Ludwig (baryton), Aleksander na» wygł. instruktor śpiewu
Kurat. Okr. czciwa,
rozkosznie bóbóte,
uczciwa,
Kontorowicz (skrzypce), Chór Wil, Tow. Szkoln. Wii, Bronisława Gawrońska,
nieszczęśliwa
i równe sympatyczna
20.30—22 00. Transmisja z Warszawyoperowego pod dyr. Włądysława Szczepań:
jak ucieszna

£—

III

IT

Z SĄDOW.

TTT
wpadł na „szalony pomysł",
teraz sam twierdzi. Kupił

Rozgoryczenie zaprowadziło

legitymacji uczniowskiej

go

na ławę oskarżenia.

bohaterka sztuki, oraz
5. Melnowski w roli ministra grający
najściśiej w stylu Perzyńskiego, dalejak to ki od cienia przesady
blankiet wyrazisty, P. Dztkowski, a bez zarzutu

i przy

po-

nie może

uskarżać

który chyba
brak urę-

się na

cję, ma

wileńskiego,
daje-bowiem możność wysiu: sposobu wybrnięcia
z tej Sprawy
chania typowych przykładów muzyki 8 stu- ROMNESKEI ITL
TUI
KTIWRCHE RRNUSRANA
teci. Bilety do nabycia w biurze Orbis, Mic-

ak- kiewicza 11, począwszy od poniedziałku, w
dniu koncertu w kasie Reduty,
hu— Teatr Polski (sala <Lutnia>). «Le:

poziomówi chórów, tańców i
torskiej,—zwłasecza w
partjach

fabryki Pozchla,

1 VI.—10 VII,

nie

Moniuszko:

«<Stuošė,

Litanja do Matki Boskiej. Wykonawcy ma:
zyczui: Chór Ostrobramski, chór «Lutnia»,

ai mieszkuje
jego brat. Ponieważ Staszozaze
pieśni
ю
ludowe i koiendy Giachikiecć Przed koscak: kowicz jest synem niezamożnych ге-

WYPADKI

Sztuka

ta. dzięki

walorom

scenicznym, swej

następnie

zastawił

w

lombardzie

za

niemal niepostrzeżony.

I KRADZIEZE

w czasie gdy

i

i AMORE

Opiekuńcza Kresowa jest
kroczył ją został przytrzymany i od- instytucją która roznieca oświatę
pomiędzy
ludem
wsi
stawiony pod eskortą
de Wilna. pozaszkolną
i miasteczek,
oświecając
ten
lud
Wczoraj stanął przed Sądem
Okrę

gowym. Tłómaczył
wszyscy

się,

ot

tak

w tych wypadkach:

przekraczali

Zatrzymanych, których nazwiska z przyР
Czyn wiadomych trzymane są w tajemnicy,
polwyjaych
władz
odesłano do odnośnych

Kino Teatr

«H E L I O S»

Jutro uroczysta premjera!
„ZIEMiA
według słyanej powieści
mistrzyni ekranu

Wł

Najnowsze

serji* Polski.

jak utrwala granice
Rzeczypospolitej

Ziem

© schodnich

%ilno')

Czy jesteś jej członkiem?

® Ф

®

GIEŁD»

22 od

godziny
й

Ф

6 te
4

Ф ®№ + Ф @&

WARSZĄWSKA

!

14 stycznia 1928 ;
Dewizy ! waluty:
Trans.
Sprz.
Kupoo
2 lat. Staszkowicz został już srodze Dola
ry
8885
8905
8865
ukarany gdyż odsiedział cztery mie- Beigja >
12438
12469
12407
siącę aresztu prewencyjnege.
Hojandja
359525
360425
358655
Londyn
43,49,
43,49
43,60
Nowy-York
8,0
8,92
8.88

ni. Wileńska

38

arcydzieło R „złotej
Ilmponująca wizja życia ludzkiego.

monument.

OBIECANA
St

J

Cz

6 dolarów.

miesiąc więzienia za kradzież roweru
przy pomacy oszustwa
i па sześć
granice z Łotwy do Polski |
Prowadzone dochodzenie ustalito, iż są miesięcy
więzienia
za podrebienie
to dwaj
oddawna znani przemytnicy
trudniąlegitymacji,
z jednoczesnym zawiev
а
й
tytoniu łotewskie- szeniem wykonania wyroku
stałym przemytem
się Polski.
cy2 „E
ma okres
nych osobników,

15

1 1.—30 IX.
1 X1.—31 VIll.
W

ptactwa

A
an
łabędzie i

m. o godz.

wa, mająca obecnie locum w gmachu

1 XI—31 Vit.
1 M.—20 IV

się nawet

bardze

radjo-

Poniedziałek, 16 stycznia 1928 r.
16.35—17.00: Gazetka radjown:
17.00—17.15: «Chwilka białoruska».
17.20—17.45: «O formach współpracy z
młodzież:
pozaszkolną> — odonyt wygłosi
Bernard
Rusiecki.
17 45 - 18,10: «Jakie zabawki dawać dzieciom», odczyt z dz: <Wychowanie» wygłosi
Marja Weryho- Radziwiłłowiczowa,
18.10 - 19.00: Koncert popoładniowy orkiestry pod dyr.
Aleksandra Kontorowicza.
"W programie: Gilbert: «Katia tancerka», pot-

an.

Truba- nostanowł uciec do Rosji, gdzie za-

11L—15 VIil.

VI
31 VIII.

nic

Akcja

i napisał,

mocy szapirografu podrobł legityma- zmaicenia w rolach, w których
musi
cudze nazwisko, jako
ucznia występow
rancuskic!
e czwartek dnia
m, 0
ać, dał bardzo dobrego dru+
godz. Sej wiecz. w szli Reduty па РонцAlfons Staszkewicz ucz. V klasy szkoły powszechnej Nr. 27 w Wilnie. goplano
wego księcia. P. Dąbrowski
lance odbędzie się niezwykle interesujący kursów im. Piotra Skargi zniechę: Na mocy tej legitymacji wynajął w
przez sztukę
Anos Jako As gzystąpi Ё .Ьі,д!; E cony złemi stosunkami rodzinaemi wypożyczalni „Sport* rewer, który przeszedł tym razem

i

aktualności, dobrej grze artystów, Oraz wzorodzeju widowisk,
rowej wystawie, ma zapewniony długi žyie.
— (x) Budowa gmachu szkolKoa— <«Kredowe
$ koło». Jutro w po nie.
m.
Magistrat
nego w N. Wilejce.
i
raz jeden tylko grane będzie <Kre „
N. Wilejki przystąpił ostatnio do bu- działek
dowe koło» — Klabunda,
dowy nowego gmachu dla szkół po— Dzisiejsza popołudniówka.
Dziś
sie Świetna ame.
p . grana
wszechnych m, N. Wiłejki, W gma o g: 4 m. 30
chu tym mieścić sią będzie prócz risósia kodkdja M: Olaa <PotaszI Perirównież miej- mutter». Ceny miejc od 20 gr.

15 XiL—31

ХС'КХ.—Зі A vin
cd przylo'u—.

‘ораём у
epičrki

scenie.

pisać

izać.

— (2) Zatrzymanie
poszukiwanych
„Przyszła mi do głowy szalona Zygmuntowska
morystyczaych, co razem składa się karz mił_ścl», najnowsza komedja Wł. Peprzemytników. Onegdaj w rejonie Dukszt myśl”... Sąd skazał Staszkowicza
na do 8ej
na zajmującą i
estetyczną całość, rzyńskiego grana będzie dziś po raz trzeci. patrol
KOPu przytrzymała dwóch podejrza:

Czas ochrony

niele rogacze
sarny - kozły

ma

doskonałe

Szkic? Nie szkodzi.

wzbraniając na nie pelować w ciągu
Z taką pokaźią sumą udał się w ЕСО
wygłosi prelekcje znany muzykolog dr. dziców, postanowił samodzielnie zdoRada
całego roku. Wprowadza dla pozosta- grane w Sali Miejskiej «Jasełka» przez tem
przeuczniów G'mnazjum im. T. Czackie- Henryk Opieński. Wieczór ten zgromadzi być pieniądze na“ drogę. Szukając kierunku granicy, lecz zanim

Nazwa zwierzęcia

niepowodzenia

jak

ły: lancęt w aksamitnym
futeraliku,
Spodobało mu się napisać znowu

polska

wykona chór Wil. Tow. Operowego:
22.00—22,20: Transmisja
--z
arszawy.
Sygnał czasu i komunikat PAT.
Na zakcficzenie. Gazeika radjowa, w;kona Zula vinkiewiczėwna.
22.40—23.30. Transmisja muzyki tanecznej z restauracji St. Georges'a.

chór męski

*Echo» pod dyr. prof. Władysława Kelinow=
skiego. (Transmisja na wszystkie radjost.):

Pol. Mac. Szk, na Sni-

«Niewiernv
Tomek».
— «Uciekła mi przepióreczka..» Jutro

prze-

po mieście.

siąpić do zorganizewania

Art 41 zabrania <lawienia
zwieTząt przy
democy
trutek, wnytek,
samostrzałów i t. p....»

IV.

wioskowy*,

VII" St. Moniuszko:

wody Wileńskiego Władysława
RaczklewiC7a, przedstawicieji Duchowieństwa, wojskoWOŚcI i radjosłuchaczy. Hymn
państwowy

Związku Polek, Począ-

przepióreczks...» — bajka sceniczna

WOJSKOWA.

ptaków jest Wilnia

skląt i niszczenie gniazd
wzbronione» (art. 40).

czas ochronny ' @а

nmiezna

zarówno w (książce

co omal, że za bankiera nie wyszła
do Za mąż, dobra, serdeczna dziewczyna,
słów Wł. Syrokomli—wykona Adam Ludwig, a jakże
komiczna!
Nie, niech co
М. Е. С bopin: Piosenka litewska: Dwie ludochcą mówią
niektórzy
recenzenci
ieśni Ii
walił
„Lirnik

M. Szukiewicza p t. <Noc św. Mi. Czne»
odczyt
wygł. Tadeusz
Łopalewski
Tabor
komunikacyjny odsłonach
kołaja» po cenach zniżonych.
(transm. do Warszawy). |
zwiększa się.
Komisja
techniczna
— «Niewierny Tomek». Dziś o godz:
19.40—20.00. Transmisja
nabożeństwa
przy Urzędzie Wejewódzkim
badała 20-ej komedja stylowa Ign. Grabowskiego— z Ostrej Bramy (us wszystkie polskie stacje) pourri: G. Michel! «Bacial

dzić a tembardziej polować w obrębie znaczone do kursowania

518 ochronnym. Poniżej

ciężkiej chorobie
p.
Zdzisława

&

2 popoł. w Urzędzie na zaczęła tłumnie ucięszczać na wystawę, fonicsnego z Filharmonji Warszawskiej.
Szelizowakiego wykona
wykona Waccwanłu Tadenssa warszawscy, jest mnóstwo w „LękaSzelizowskiego,
tem samem potrzeby niezbędne
1630—17.00 Przerwa:
odbyła się pod prze- dowodząc
uzupełnienia swego wykształcenia umysłoś
17.00—17.40. Uroczystość otwarcia ra- RAVI. M Moitowia: konceit skrzypcowy. rzu miłości" cięć
wybernych
sawodnictwem szefów władz niezespo* wego i doskonalenia smaku esteiycznego djostacji wileńskiej.
a) Allegro moderato; b) Romanza; c) Vivace mo sedno powojenaych naszychw stoAsesi
—
wykona
prof.
Aleksander
ontoropiękna
Przemówienia:
Naczelnego Dyrektora
lonych i
naczelników
wydziałów przez wyrabianie w sobie poczucia
suneczków, sporo irenicznego humowicz, przy fortepianie Władysław
Trocki:

o godz. 20-ej wznowienie komedji St. Że.
cudzych obwodów łowieckich,
mato- Ostatnie da się zauważyć na rynku romskiego
— «Uciekła mi przepióreczka» z
miast wolno
będzie zabijać
cudze wileńskm
przypływ znacznej ilości J. Osterwą w roli Przełęckiego. Bilety wypsy nie myśliwskie
i koty włóczące podwezi firmy „Chtvrolettes uznanej kupione w biurze <Orbis» na niedzielę za.
się w obwodzie łowieckim
w odle- za praktyczniejsze od «Ferda» dotąd chowują swą ważnofć na poniedziałek.
— Wieczór autorski w Reducie. We
głości nie bliższej jednak
niż 300 b. popułarnege.
wtorek 17 go bm. o godz. 20ej w Reducie

metrów od zabudowań gospodarskich,
łub znajdujące się dalej niż o 30 me-

piąta

polskich

sława Szczepańskiego,

i

„1300-1515, Nadprogrami komanikai

szym o godz.
Wojewódzkim

(art,

Artykuły następne rozporządzenia
ograniczają dotychczasową samowolę
łowigcką. Nie wolno będzie nadal cho-

skie «podbieranie

w

Kliniki chi:

okazaną nam

drugą figury — z nająkfualniejszego
parawana: pań minister (irochę poDzień uroczystego poświęcenia radjostacji wileńskiej.
mylony), jego kochanka,
bez krzty
Ż
skiego, orkiestra pod dyr: Aleksandra Kon- tal-ntu aktorka,
ale jaki „numer“,
10.15—11.45. Transmisja nabożeństwa torowicza,
akompanjuje Władysław Trocki, ż"la Caillawet i de Fiers; bankier
z Bazyliki Wileńskiej (na wszystkie radjoram: I Słowo wstępne wygł. prof.
Stacje).
a Ks. pratat Hanusowicz —
USB. „gh
ia Roszczyc, il. Moniuszzo: mowojenny, właścicielka sklepu z biekAzanie wygłosi Ks. kanonik Żebrowski.
1200 -12.10. Sygnał czasu i komunikat uwertura « ajka» wykona orkiestra, III. W: liZNą śliczny okaz powojennej „dulszŻeleński: scena Aldony z opery «Konrad Czyzny" etc: Jak tu się
meteorologiczny.
znudzić w
Boże» —wyko* takiem towarzystwiel A heroina sztu‚ 12.10—14.00. Transmisja poranku sym- Walienrod» z chórem «Święty
na
Wanda
Hendrichówna 0 Wii. Te ow.
fonicznego z Filharmonji Warszawskiej.
=
aa
trzech odczytów Operowego pod dyr. kapelmistrza Włady- ki, milutka ekspedjentka sklepowa,

pażenorc yi

i trzyletni, dzianego w art.I Rozporządzenia Pre- stkie stacje).
1830—18
45. Transmisja z Warszawy,
Oprócz zwykłych wpłat stempłowych zydenta Rzplitej i art 50 ostatnio wy— «Reduta» na Pohulance: Noc św.
3
Mikołaja. Dziś o g: '6 ej z powodu poświę Komunikat PAT.
!
pobiera 8Ę na rzecz skarbu:
za danego prawa prasowego.
cenia
A w Wilnie, w którem berze
1845—19.10 <Dusryczka Wilna» odczyt
karty pierwszej kategorji 2 złote, karty
udział dyr. Osterwa, zamiast <Uciekła mi wygł. Helena Romer (transm, do Warsz).

roczne

życzliwą pomoc
brata
naszego
Łęskiego.

za

Taki saaa
Co
za przemiłe
konwersa
płyną jedna
stacji Życzymy wileńskiemu broad- za drugą! Słucha się, słucha z najcasting'owi Odegrania w tym froncie żywszem zadoweleniem. | wciąż się
Nikt
radjowym roll awangardy, jaknajbar- człowiek uśmiecha j uśmiecha.
się na sztuce Purzyńskiego nie śmiedziej iatensywnej,
je całem gardłem; nawet galerja nie
No — i oczywiście,
rozbudowy; «ryczy», A każdy żałuje,
że zazwiększenia mocy i zasięgu.
miast trzech aktów niema czterech.
A tu | wchodzą w grę jedna za
E. M. Śch,
wego frontu pięciu

mendantów posterunków PP. okólnik nie po przemówieniach orkiestra ode-

okres trzeno sięcech przestępstwa

roczny

sobą

Niewątpliwie najważniejszą rzeczą

dził konfiskatę. pisma litewskiego piszkach (Wiłkomierska 1) przyjmuje od Krymskie» Adama Mickiewicza. Wykonawrostwie.
tra zapisy dzieci w wieku 4—7 lat na CY: przewodnik: Ferdynand Ruszczyc, Piel„Vilniaus Aidas“,
za umieszczenie
gie półrocze rakv szkolnego 1927—28 od grzym: Julfusz Osterwa, Mirza: Józei KarKarty łowieckie są płatne, wydaje artykułów
p. t. «Niezwykły widok» i
bowski. Tło muzyczne w opracowaniu Tadesię je tylko osebom uprawnionym do <Ofiary». W artykułach tych dopaczternastodniowy,

przed

stacja, Omówiono tam środki i drogi,
F:lharmouji
war
jakiemi dążyć winna fala 435,
do 1500 będą
Czegoż nam pozostaje życzyć rad*
— w tym czasie
jostacji
dziś, w dzień uroczystości poodczyty rolnicze
święcenia?

nia, których wysłuchają radjoamatorzy

Urzędu Wojewódzkiego poświęcona pod wpływem widzianych dzieł sztuki pla.
omówieniu aktualnych spraw bieżą- stycznej.
— Czarna kawa. W niedzielę
15go
Rozdział Ill. O ochronie łowiectwa. cych i organizacyjnych.
bm. odbędzie się w salach Klubu
Szlacheo:
Ponieważ nie welno polować bez
— (x)
Konfiskata „Vilniaus kiego Mickiewicza 19 czarna kawa z tańcami
karty łowieckiej,
nej tożsamości, uprawiające
mie polowanie.

polowania

personelowi

rurgicznej U. $. B.

Umie

sali

wyjaśniający tryb postępowania wobec

dzenia o ochronie łowiectwa. U arawU wa gi; Pochmurno. Deszcz.
°
nienia strażnika są dosyć znaczne Minimum za dobę — -|-19С.
Tendeucja
baromeiryczoą: S padek
gdyż według art. 24 „Strążnik łowice"
@śnienia.
ki pełniący służbę może”:
a) żądać od myśliwych okazania
URZĘDOWA.
karty łowieckiej;
— Konferencja szefów władz
b) odbierać
narzędzia łowcze i niezespolonych.
W dniu wczoraj:
posiadającym

z,

przedwyborcze.

um | 2

nie

oto usłyszą aż trzy

cyjue wystosowały do wszystkich

18 „polowanie mo-

zadaniem której ma być czuwaniu nad
przestrzeganiem przepisów roznorzą-

się radować rolaicy

— Polic'a otrzymała instrukcje

į m

jak

z

szawskiej. Od 1400

RÓŻNE.

Zakład

Meteorologji U. S. B.

że być wypuszczone w dzierżawę na Temperaiura | -1-29C.
j
czas nie krótszy od lat sześciu* Roz- średnia
porządzenie przewiduje także tworzemie zaprzywiężonej straży łowieckiej,

właściwej

sa wileńska poświęciła otwarciu
wileńskiej radjostacji specjalae numery

wreszcie munikaty meteorologiczne. Od 1210
„Al—ski,
do 1400 będzie transmitowany kon.

coś, co

PSR

Właściciel
obwodu
łowieckiego
lub spółka łowiecka może wydzierża-

włać prawo polowania przyczem

zostaną

cert symfoniczny

łowiecki

władze

zwierzynę osobom
karty łowieckiej;
c) zatrzymywać

odczyt

dają _ Wreszcie o 17-iej nastąpi uroczy”
zapewnienie, 4e dla miłych gości bę: stość otwarcia radjostacji. Przemówie- będzie stworzenie wielkiego radjowe-

własne

to przewiduje art.

na wszy”

go. Orkiestryi przybranie

—i spółkę łowiecką, posiadającą Q©s0-

kie winny

wileńskiej,

kiem robi wrażenie naogół dobrze o- którę będzie transmitowane

KRONIKA

niż 100 ha.

„Z obszaru takiego należy utworzyć

prawną oraz

wypowie

oraz całemu

r

dla
wyoókach Kis
„także warunki | Nabożeństwo rozpecznie się punk- w dniu 8 grudnia ub. rr W szeregu sceny. Pewną ręką ma. Wie kiedy
Rozdział Vi — Zawiera postano- okalne, Jest więc nadzieja, że Upra- urnie o godzinie 10 min. 15. O zamieszczonych tam artykułów wyra: uderzyć dowcigem i jak go
Skroić...
wiane na tak szeroką skałę kłusow>
wienia karne.—
żono radość z posiadania własnej ra- aby przedewszystk'em
był
w
stylu—
i
nieracjonalny 12-2i uslyszymy sygnał czasu i ko“ djostacji. Żaznaczono, jak wielkie za Perzyńskiego. A styl to okrutnie miZa nieprzestrzeganie postanowień nictwo myśliwskie

„polowanie związane
jest z własno
ścią gruniu
i uależy do właściciela
gruntu" (art. 4).
Rozdział Il. o użytkowaniu polo- rozporządzenia o prawie łowieckim
wania, Właściciel polowania może je przewidziane są także kary i to naużytkować samodzielnie w wypadku

bowość

powyž-

Wreszcie
rozdziałkońcowych:
VIl — traktuje
postanowieniach
рЁа:ропааппі
е o prawie łowięc- Mabożeństwem w Bazylice

o

шег - Ochenhowska

podziękowanie

składamy Panom: Profesorowi Ja
nuszowi Kiewiczowi, Prof Michejdzie

p, t. „Duszyczka Wilna*, a o godz.
„a kę
"= we
z zy peta
Wrażenia teatralne
"ie odważy się tiglować na tali
435. . 19 40 cała Polska wysłucha w majW dniu dzisiejszym bowiem nastąpi głębszem skupieniu nabożeństwa w
Włodzimierza Perzyńskiego: , Leuroczyste
poświęcenie wileńskiego kaplicy Ostrobramskiej.
karz miłości Komedja w 3 aktach
broadcasting'u.
wystawiona po raz pierwszy w Te
*
moż Polskim dn. 13.go stycznia
Uroczystość zacznie się solennem
Zarówno jeSłowo», jak i cała pra- 1928.
:

prawa ło- pracowanego, gdyż w poszczególnych stkie polskie radjostacje.

Rozdział I. (raktuje o polowaniu— wieckiego.

się wspólny

od

być spo-

я

i postę- polowanej lub sprzedawanej zwierzyny.

Rezdział V. O władzach

powaniu.
Art 2—jż cprzez polowanie rozNic nowego nie wprowadza, wyporządzenie niniejsze rozumie przy- jaśniając w najogólnisjszych zarysach
właszczanie zwierzyny eraz jej częśći o postępowaniu władz adm.nistracyj-

wią obszar

być znacz!

wynikłych spraw ustanawia się sąd roz- szych sankcji karnych rozporządzenie
jemczy do spraw
o wynagradzaniu przewiduje: konfiskatę broni i marzędzi łowieckich, a także nieprawnie Uszkód łowieckich.

łowne»,

użytecznych płodów...»

mogą

ewentualnie zwiększone, Niezależnie

łagodzenia

Najserdeczniejsze

SA SLA
ten, kto poluje

Nowowydane rozporządzenie Pre- poczęcia czasu ochronnego
sprzeda<zydenta Rzeczypospelitej, z mocą u- wanie, kupowanie...» ochronnej zwie:
stawy, © prawie łowieckiem z dnia 3 rzyny jest wzbronione.

grudnia

znaczne,

okazanie karty

wo

REYMONTA.

Jadwiga Smosarska

W

rol.

gł.

najpopuiarn,

Mistrzewie

polskiego
sce polskich:
Kaz. junosza-Stępow:ki
i Ludwik Solski, Marja Modzelensk2,
Marja Gorczyńska, Grusaczyński i inni.
Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i w majątku w Lowickiem, Tereny
fabryczne: „, Widzewska Manufaktura" i zakłady „Scheibler i Grohmantw Łodzi
Dia młodzieży dozwolone. Bilety hovorowe nie ważne. Celem uniknięcia natłoku uprasza sę Sz. Publiczność o wcześniejsze nabyw. biletów i
© przybycie na początki seansów o gedz. 4 6, 8 i 10 tej,

Paryż

35,10

Praga

3519

26415

Szwajcarja

171,79

Wiedeń

12560

Włochy

41,21,
Paupimy

Dolarówka

62,75

35,01

2648

| 2635

172,22

12591

1

171,36

47,48, © 47,09

Procantiowe

61.02 ——.

kolejowa 102— — —
5 proc. konwers. 67,—
konwers. kolejowa 61,50 61.—
Listy i obl: B-ku Gosp. Kraj. 92.50 92—
Listy

Banku

Roln. 93

Listy B-ku Gosp. Kraj, 93,—— —

8 proc. zastawne ziemskie 83,— —,—
4 i pół proc. ziemskie

8 proc.

57,25 57,50 — —

warsz. — 81,25 8i,—

5 proc. warszaw.

65,— -—— —

4 1 pół proc. warszawskie 62.50
10 proc, m. Lubliaa 88—

5 proc. m. Radomia 55—

—:—

OWO

6:Ł

żałobne za duszę
Dąbrowskiego.

Nabożeństwo
W

dniu

19 b. m.

stanie w kościele

odprawione zo-

w įRohotoie

czenie

O obozach

oddziału

gm.

towało kiłkunastu ziemian skazanych
przez bolszewików
ma karę śmierci.
Oprawcy zatiepokojeni o Własn. ą skó-

®

hercerskich słów parę

chłopca musi
jeszcze wimawiać zbyt
cziiłej marnusi, że jej benjaminkowi nic

złego się na obozie nie stanie, a brek

'adność miejscową. Podczas iaważji rę zbiegli pozostawiając więźalów.
bolszewickiej niespodziewane wkro-

Prolongata pozwole

harcerski.

r. DabrowSmutny jest 10% drużynowego,
Rchotno wyra» który prócz pracy nad wychawaniem

6. p.

'pow. skiego na teren

„Slonituskiėgo tiabożeństwo żałobns
ża dliszę ś.p. miajora Wł. Dąbrowzkiego.
Msza
ta zakupiona "przez

Kącik

ś. p. mjra

ciasteczek ujemnie

na funkcję

na broń

jest bodaj naj-

cięższą pracąl Postanowiłem więc do-

biednym instruktorom w ich
siadanie broni w psrządku następują” pomóc
wiosennej
robocie
pisząc niniejsze
cym:
я
podaje do wiadomości, że w następOsoby posiadające pozwolenia na krótkie i ogólne sprawozdanie z obsmym tygodniu będą przyjmowane podania o prolongaię pozwoleń па ре- SE (zeszłoroczue) winne złożyć poe zów: ubiegłego lata.

Gł Komisarjat

Rządu na

m.

Wilno

Zacznę

aMl2;

za
3
>

„A
s
я

401 — 450
451 — 500
501 — 550

w

dn.

16

stycznia

r.

przeglądając

b,

148.miu

od

z Estonii
świeży transport

„—

najważniejszego:

raporty. widzę

oto

że

na

p

1

”

»

18

LEKARZE.

Priyktkje ch zd. 1

DOKTÓR

we Połuulawka 2,
: Pó:

L. Ginsberg
choroby
weneryczne

Zawalnej.

wy
wik
2 SA Кя
iino, ul.

Wileńska

rzyjmuje

o

1 ой

°
1

4 д0 8,

—e

«

19

chłopców, żaden nie zachoro- ordynator szpitala Sa«

bliżu m:ka

Drui

napadnięty

Doktór Medycyy

został pościg, w rezuliacie

którego

schwy-

tano napastnika, mianowicie

Tyle o ciele,

niejakie"

go lgnacego Moskalika mieszkańca
kolenji Kozakowo, gm. Drujskiej.

band”*

Sprawą przekazano
władżom są:
dowym wraz z zatrzymanym
napast-

Po

8'

złocie,

zowaniu

napsdnietego

„rabował 85 zł,

oraz

20

„Ww
przez

towar zakupiony

ZE SWIATA.

wniknijmy teraz w do-

duchowy:

„kawał świata”.

nikiem,

wędrowali,

zwiedzili

Ceny

w

Wilnie

łatwiejszego dostęnu do tych
do których obzenie prowadzi

mie prostopadła

jaskiń,
jedy-

głębokości

studnia,

170 stóp,

Dr. Les i jego towarzysze opuści»

punktu widzenia historycznege,

Mięso wołowe
cielęce
200—220,

tuż przyrodniczego

240 — 250 gr. za 1 ke
baranie 220
— 250 wies

został

bądź

dokładnie

zwiedzony. Braki materjalne
możliwiły urządzenie większej

B50-"380; , szynka
świeżaa 350 380, wędzona
sz
zona

unieilości

obozów.

400—420.

Było ich w tym roku na chorągiew Wileńską t. į. na terenie całego

"Tłaszcze; słonina krajowa I gat: 400 —
420, 1I gat. 350—380, amerykańska beti
szmałec amerykański I gat. 450 — 480, I
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny

chu wylatują ze słudni, wyglądałą jak brukiew 15-20, ogórki 80—120 gr, za 1 dzie- jaciółe

pracują

na

tem polu,

pod

kierunkiem
Eminencji
bie
60 — 70
gr. za
1 kg, jasnym
kilka go- siątek, groch
ciemny, gęsty dym, przez
70 —80 gr. za 1 kg, kałafiory 100— skupa
Bandurskiego, wspomnę tu
dzin buchający ztpod ziemi. O świ- fasola
150 gr, za główkę, kapusta świeża 25—30 za
BohdanoMieczysławie
panu
cie wracają
wszystkie
do
swegoį kg. kwąszóna 25—30,
poinidory 140 — o

legendarnego

szczepu „białych Indjan*,
przed dwudziestu

niemal

edkrylego

laty przez

Cappar

Whiteneya w dżungli tropikalnej Ameryki południowej, u źródeł Orinoko.
Od

czasu

Whiteneya

kilku godró-

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę,
korczęta 200—250, kaczki żywe 6,00—
r

bite 500—600,

młode 3.00—.410, gęsi żywe

8,00—12,00,
bite
we 15.00—17.00,

7.00--10.00,
indyki żybite 12,00 — 15.00 zły,

młode 8.00—12.00 zł. za sztukę.
Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w
s”
kostka I gat. 170 — 180, il gat. 160

karpie

żywe 350-370,

śniąte 250-260,

do dżungli,

Hamilton Rice'a dotarła

Indian,

tych

zamieszkałej przez

nic

zdołała jednak zetknąć się z nimi.
Operator filmowy, p. Noice, który
kilka lat szędził wśród Eskimosów i
cekspedy-

czasie

growadził w swcim

w pószukicję do wyspy Wrangla,
zaopatrzył
Stefanssonem,
wanu za
w

519 tercz w 15.000 m, iilmu,

ua

dzisi przywiezienia komapletnych zdjęć
z życia rzekomych

białych Indjan.

za ich wzriosłym
dotychczas

u CHCESZ

OTRZYMAĆ

3e|
sponie пme kiaprel42, GRA
Kursa wyu-

Romę
buchaiterji, rachunkow.
kupieckiej,
korespondencji
handlowej, stenografji, nauki handlu,
prawa, kaligrafji, pisania

na

maszy-

PROSPEKTÓW!

0 zagrani-

Perimuttera Ultramaryna
jest

bezwzględnie
najlepszą i naj:
datniejs
farbą
do _ bielizny
xa
"e malarskich.
Odznacżona na wystawach w Brukseli eq
i Medjołanie złotemi medalami.
]

Wszędzie do nabycia.

m;
=

| Zaklad Pofożciczo Giactolcgiczny |

nach, towaroznawstwa, niemieckiego,
francuskiego,
elskiego. Po ukoficzeniu świadectwo.

ŻĄDAJCIE

w Anglii...

КИ. г

pud, Ii
2t. га

в

tylko...

cy! U mas będzie lepiej!

drobne

POSĄDĘ

jest

przykładem, jak to

Ameryce, lecz niel—dość

leszcze

pud. Tendencja stsła.

о55950 нвяпин

kierownictwem — бга

piece tych ludzi
zawdzięcza harce:ska młedzież wileńska bardzo witle,
a chwile spędzone w Obodowcach paw pa.
ma Bohdanowicza pozostaną

Ale gdybyż całe obywatelstwo poszło

żywe 350-380, śnięte 260-280, sielawa 150—
180, wąsacze żywe 350—380, snięte 250—260,
sandacze 350—400, sumy 250—260, miętuzy
aa
jazie żywe 380—400, śnięte
—

нп

Bed

1928

Doktorów Karnickiego, Dobrzańskiego,
Erdmanowej, -Aleja Róż Nr 9, róg
M. Pohulauki, tel. 1404 (w lecznicy
D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore
na operacje i porody.

Dom

śmierci.

ul.

godz.

10 do

12ej

w urzędzie

Ostrobramska 7).
Starostwo

Wileńsko-Trockie

ZA—LE

—

W

jakim celu? —zapytał

Anno wztuszy! ramionami:

Jim.

jest wart-ste

tysięcy,

zniknięcia można

z

wyciągnąć

jego

korytarza, dlatego właśnie nie szukałem w jej poduszkach strzały. Um;śl-

daleko nie też nie pytam o Kopertę anoniniech Betty Harlow
by pa- myśli sobie, źe wywiodła w pole sta:

— Ponieważ zostały one spałone, idące konsekwencje. Nie o to chodził młowego listu,
pytania odpo-

więc trudno mi na to

wiedzięć. Zapewne

wadzić

przejściu.

nas

na

Lecz

mogły one napro-

tajemnem

o

myśl

mimo to dowiedzia-

Betty z p. Girardeau

słuchać

Po

—,

łem się o jego istnieniu bardzo prędko. Mauro bowiem udało się wyśle-

dzić Betty dnia tego,

weszła do domu

wyszli,

pielęgniarki,

dzwonienie, pan pamięte?
lak.

— Pan Girardeau
—
—

Okazało się, że

Brebisare,

w pokoju

Tak.
Otóż tego

powrócił

właśnie

nie

czy

mogę

ja zaś z sobie wytłómaczyć: Gdzie się padzia-

ła Betty?.. Chcę by była obecna przy
umieszczo* naszem wejściu do „sali skarbów”,

tego nad tą zamkniętą częścią domu. czykam i nagle dostrzegam ją
—

Gdy

po śniadaniu

Wydewca

Stnulsław

znaleźliśmy

pośród

Mackiewicz

nas.

Redastor w Czzesław

się

znaleźli

górze w pokojach p. Apcoff,
sam? miałem gdzie i w jakim celu
ma chwilę Betty.

tej wieży, na której jesteśny obecnie,

ujrzałem dym z komina,

rego lisa — Annol
Dopiere, gdyśmy

znów

—

Nie rezumiem

wał Jim.

Wiem

pana, —

tylko,

że

na

zrozuzginęła
przer-

pisałem

ś$we zapytania i uwagi obsadką, która okazała sią zrobioną
ze strzały,
Pan to zauważył... Nie
wizm co to

może mieć wspólnigo

karwowski

z nieobecno-

Rządca

DOM

eZ
:
Choroby skórne i we-

odSca BONĘCO.

Przyjmuje od 4—6 pp

— AKUSZERKA

al, 1

i

d

я

-* P37. Wydz. Zdr. 62
87—V—

30 m, 4
W. Zdr. N: 3093
Sp—

DUŻY

RKGUDUGGRADUDOGKOWZOREBASAGARADAC

Państwowych

Orafi-

|

Szczegółowy wykaz objektów wydzierżrwianych, warunki iicytacyjne, wzór oferty

i wzór umoww dzierżawnej są do przejrzenia w Oddz, ;e Gcspod:rczo Technicznym

D, L. P (pokój Nr 7).
Wilno,

Lasów Państwowych
w Wilnie.
į

dnia 28 grudnia

1927

r.

Nr 2401-VI.

OBUWIA

Zamkowa 20
Łachiński. 185—0

.

w Wiinie

—

Listwy
ZGlóWe
lunek,

|

Obwieszczenie

ia.

o

tychiniast

na-

sprze-

zł, ul

Dąbrowsziego Nr 3,
m. 12 (wejście przez
dziedziniec).

34—V—26

W,

we,
Mickiewicza A.
i, tej.
152,

MEBLE,

i

(Ža
Pasiński

———6t

przyjmuje 'obstalunki
na suknie balowe, wizytowe, kostjumy.

Lekarz-Dentysta
J adwiga

1 4—6.

W.Z.P. Nr 53
—н

L. FRYDMAN

Zawalna 24 m, 8,
Przy
gabinecie вре»

przyjmujemy do
ulokowania na procenty, na komplet

ne

pewne

rancje

cjalne. laboratorjum
zębów sztucznych.

gwa-

Przyjmuje е od 9 do

i od 4 do. 7

wileńskie” Biuro

=

Komisowo-Handlowe

cza.

a

21, tel.

SE

Lekarz-Dentysta

152:

577

R. MOZES

Czy

|

Wielka 5 m. 2,

|

z 3—5 pokoi z kuch- Przyjmuje od 9.30 do
1 od 4 do 7.
ANY, nią lub większe z wo-

za.

bezpłatnie.

Dią

p odziński,
dia,

rekcja
Dada

|

|

telefon 13,41.

doza
=,
|we kwity i rozmai'* nością potrzebne zaraz
pisemne,
|rzeczy. Szacuneb rz. Zgłoszenia

zegarmistrz

&

Ž m. a
=

ul. Mostowa 9 m. 21
przyjmuje: od g. 10—2
1 о4 e 3—7.

°
Wilno, ul. św. Зайвке —Mieszkanie

i najso:
reperuje

ucz

Lekarz-Dentyst;
arz-Dentystą

>

Zegarki | ANTYKI, Lombardo:

najtaniej
lidniej

!

Wydz. Zdr, Nr 3
—0L

Wileńskie Biuro
Komisowo-Handlo-

Sklep „Okazja”

ui. Ostrobramska 23

Ożyńska- Śmolska

227—0 | Leksrz-Dentysta

gabinetowy

|dam za 750

Wilno,

MARYA

kom

KRAWCOWA

ORTEPIAN
E

J. JURKIBWICZA
1 K. Szalkiewicza

Lekarz-Dentysta

wyd. przez Star. nauki szycia 1 kroju.
oraz
Płotrkowskie
m. 8,
książeczkę wojskową TROW , JU sirzyni
WYd, przez
„
Ucechowa<Wladystawa>
.
Stefa-

odnawianiei

Księgarnia

Lekarze-Dentyści.

Ьцііііія. m
muje:

Oszczędności

Ostrobramska

ga-

arm
zęby.
WOJSKOWYM, urzędni.

—

oprawa

oraz

na wszystkich

łęziach _ ogrodowe
mictwa,
żonatego z
małą rodziną. Skirmunt
Szemetowszczyznus.
215—0

i parcele leśne

fino, na imię
y
i la Ram
oBafa” na
io

ram solidnie i tanio
wykonuje

poszukuje się od zaraz
do dużego majątku z
dobremi świadectwa”
mi, dobrze znającego

płaszcze według ostat- KĘStowiczowa
nich mód, po cenach ul Orzeszkowej Nr 3
krądziono dowód przystępnych,
(róg Mickiewicza)
osobisty Nr 44/D uczenicę przyjmieJedną
do przyjmuje od g, 10—2

obrazów ifotografji

131—1

YRGPRZKOMONASU00Ą00606608808826003

tel. 152.

asy

ui. Wielka 36 Miof.m.2)

1

WYPRZEDAŻ
K.

podaje do wiadomości, iż w dniu 26 stycznia
1928 r. o godz. 12ej w lokalu Dyrekcji Lasów (Wilno, ul. Wielka 66) odbędzie : się
licytacja ustna i za pomocą składania ofert
pisemnych na dzierżawę większych terenów
SmorgońNadleśnictwach:
w
łowieckich

Dyrekcja

SKLEF

do wynajęcia

re-

vis Uuiwersytetu).
acc

(IZ

Skie
d

224

doświadczona Choroby jamy ustnej.
nauczycielka,
Plombowanie
i
py ADA
JOGA wanie zębów bez bólu.
róg Zakretowej, vis-a- Porcejanowe i złote

Do wynajęcia

zabiegi HR
jecenia |екат2у.

Strzelno.

pszczelarza

udziela

sa amieszkanie
10—13
a. z i z
9, sp
i a
56
16 —

|-509 PADOGŃ wloz.

(Ogłoszenie.

wice, pow.

solidnych

ku

wszelkie tAĆ "a miejscu.

pWosza:
i refer:
zgłoszeK. Žak,

nawet

WIDERSK

ykonywa

32

lutego

wy-

LEKCYJ
francuskiego
angielskiego

46

(Drugi dom od Marszałkowskiej
dworcowi Głównemu.)

ui. Ad. Mickiewicza

Zarzecze 5, m. 2.
W.Z,P.
5—

Lasów

Chmielna

lat

od

Bożejewice, p, Marko-

235—1

RADJOWY

Warszawa,

AKUSZERKA

я

a

cza 21,

MosiovaW..Z.
23 m.P. 6,24. udka
przyjm: od g.

Szpitala

Dyrekcja

odbiór

St Łukaszewski i M. Zawadzka

rzyjęcia chorych,

Jurczenkowa

ordynator

kawzler

poszukuje

flektantów do na:
bycia za gotówkę
Wileńskie Biuro
Komisowo-Handiowe Ad. Mickiewi-

niezwykle czysty i głośny odbiór na
długie i krótkie fale. Wykonanie bez
zarzutu Cena zł. 8.50

powróciła

rai ras

niu,

(Wilno,

prawo

dla

APARAT DBETEKTOROWY zapewnia

OKUSZKO
i wznowia

i

gosp.

z sikołą roln. oraz
kilkuletnią
prak:yką
na Pomorzu i Pozna*

Ogrodnika —

na głośnik stacji krajowych
i za:
ranicznych,
Obsługa łatwa.
Ćesa wyjątkowo niska zł. 160.

Wydz. Zdr. 371.

|

k —————
|
Lekara-Dentysta
ANNA“
KISIEL |
|

|

kupna
wymienionych
WYSZOMIRSKI
—<
eczy wyjeżdzan: na
majster firmy
Sekwestrator przy Urzędzie Skarbowym
A.
Rydiewski
prowincję.
oroby
zębėw,
plom
|
podatków i opłat skarbowych w Święcisnach
Ostrobramska 13. | Zawiadamiać listownie
OS
ių
ua
|
na zasadzie art 1027 i 1030 ustawy Postękupną
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pięciu wagonów desek 63, 60 i 20 mm. po spółki z kapit. 1.000 Komisowo- Handlo—2 Uczącym się zniżka
30 m? w wagonie, razem 150 m3, oszacowa« doł. Wiad: w Biurze
we Ad. Mickiewi21, tel. 152,
. Z. Nr 97,
mych na sumę 6750 złotych, należących do Ogłoszeń S. Jutana,
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an, 24 VI 192 r.,
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Zajęte przedmioty reflektanci mogą 0meble antyki mahonie,
К
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Powiatu Wileńsko-Trockiego:
Inż. Z. Łukaszewicz.

zB. Nr'63

A. Błumowicz
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lużyniera
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Proto. :Mickiewicza
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Nr 3 (irakt Połocki) na od:

boru oferenta, zmniejszenia ilości dostawy
nieprzyjącia żadnej oferty,

W. Z. Nr 160

10 do 12 na płacu tartacznym przy ul. Pocztowej Nr. 6 w Podbrodziu.
Sekwestrator Ur: zędu Skarbowe,
P.1 0.8. w ž więcianach.
4
2 04.
— M. Zaleski:

miegła być wejściem do podziemnego

publiczny

rokui
Obowiązuj.

stała się rzęcz, której z początku

czasie: musiała postawić zegar na ko- jsst biedną dziewczyną i mie może
mic oddziedziczyć pe zmarłej, djadem
mótce i popałić miektóre listy:

ogodnie

kamienia dla za-

gactwa,%; niezależności, połączone z
— Pamiętam to dobrze, nie mo- ścią p. Harlow!
nie glem zrczumieć, dlaczego pan na nią
— A jednak zgadł pan; chodziło okrucieństwem
nie mającem granic.
mogłem wcale zrozumieć.
czekał.
właśnie o tą obsadkę, której nie by” Więc nie było iskry nadziei?..
Odwrócił
się nagle ku Anno.
— Kradzież djademu! — zawołał
Anno był zachwycony, że może ło poprzedniego dnia, gdym znalazł
okazać w całej pełni swe zdolności, tam książkę traktującą o miej... Leża- Chciał zadać jeszcze jedno pytanie:
Jim nie mógł nic na to odpowie- Jim.
— Pan pamięta, co sią działo w ło tam jedno
— Pan mówił, że uczynił pan oAnno roześtmiał się wesoło.
tylko pióre zwyczajne,
dzieć.
myłkę
nie do przebaczeniał Na czem
—
Przygotowaltm
dla
pana
pu„sali
skarbów”?
Zadał
mi
pan
potem
strzała
więe
musiała
być
położena
—
e
wreszci
znał
tak,—przy
Tak,
—
t
źrewidowałam później, —przed chwilą, była to rzecz 'ona polegała?
Truciznę zapewne dostała od Jana łapkę i pan wpadł do niej odrazu— pytanie, czemu nie
—
Powiedziałem,
żeby
pan
przył.
zupelaie
Oczywista.
Gdzież
ona
była
zawolal.—
O,
nie
chodziło
tu
O
djaiektyki.
Otóż,
wiedząc
już
o
istnie€laudel.
:
Matki
byłem
na to przygotowany. niu potajemnego połączenia
pomię- dotąd? Musiała ją p. Harlow ukryć, w rzał się ©brazewi w kościele
— A wigc,—ciągną! daleį Anno.— dem,
Rozstaliśmy się, a po śniadaniu mie- Wszakże chodzi tu o zrucenie winy dzy domęm Brćbisare i „salą skar- kieszeni i wpaść na chwilę by ją po- Bożej i że na nim wyczyła gan moją
liśmy. wejść do zamkniętych pokoi. ma p. Agceff, trzeba więc było upo- bów*, ps wejściu do tego pokoju łożyć na stole przyjaciółki, aby jesz- odpowiedź, dotyczącą p, Apcoff.
— Cóż stąd, —zapytał Jim, patrząc
p. Apcoff zrozumiałem odrazu, że tylko lekiyka cze jedną stworzyć przeciwko niej
lleż pracy czekało p. Harlow
w tym zorować. powód zbrodni:
się wreszcie w pokoju pani

W. MASSON

na oprocentowanie

i
iub
jące dla przedsiębiorcy
warunki i przetargu, waB pó niej
runki techniczne dla dostawy Ratniónie. projekt
mowy: oraz _ Świadectwa
ogólne przepisy Ministerstwa Robót Publicznych o oddawaniu _ dobre. Łazk.
państwowych dostaw i robót są do przejrzenia codziennie od
nia upraszam:

12, z i od g. 5 — 7 wiecz.,
Ponadto we wtorki,
atarskiej 0—2 1 5W. Z, P.43.
czwartki 1 piątki
36—
od g.3 m. 30—4 m. 30
radka

oraz o peń- skiem, Podbrodzkiem, Uszaūskiem,
Pilarach. O- skiem, Dzišnlefisklem i Šwieciafskiem.

mięci «Piętaszków» na długie... długie obozowe lata wzorem
wescłośc;

Ryby: liny żywe 400 450, śnięte 300-320
za 1 m
szczupaki żywe 350—380, Gniete
250—280, okonie żywe 350—400, śnięte 280
—300, karasie żywe (brak), Śnięte (brak),

źmików widziało tych Indjan, o dziwnym wyglądzie, nieufnych i wrogich;
Niektórzy fódnak
twierdzą, jakoby
stynka (brak)
płocie 120—150,
chodziło tu poprestu o albiaosów.
włóżno I gat. 30—35 zł. za
Przed czterema laty, ekspedycja gat: Len:
20—25, siemię lniane 10,50—11,00
naukowa

wiczu i Jego Rodzinie,
stwu Aleksandrowstwu

grzyby snazone 8.00—12.00 za : zg.

EZUBNAĘAOKUNENNNM

togrzfowanie

180

jezdni drogi państwowej

Mickiewicza

z

li się do grety w koszu na grubych
prawie województwa
lecie i z tych
prawdopedobieństwo,
linach. Istnieje
wszystkie
pochodzą
z
samego
Wilna.
że jaskinie te były kiedyś zamieszka- 240—260.
O braku pomocy ze strony spoNabiał: mleko 40—45 gr. za 1 Mir, šmię
ne, to też poszukiwania odbywać się
— 140 za 1 kg., łeczeństwa starszego mówić mic będą.
będą nietylko w podziemiu, ale rów- tama 230--250, twaróg 120
ser twarogo
180 — 200,
niesOs Niech mniej będzie narzekań!
nież w najbliższych jego okolicach, tone 650 — 700, sotone 600 — masło
650, desero'
Są wszakże
ludzie, co potrafili
ażeby w miarę możności odkryć "sla- we 700—800
zrozumieć doniosłość wychowawczą
Jaja: 250-220 za 1 dziesiątek.
fy przechisterycznych mieszkańców.
Owoce.., jabłka 60—100, gruszki 120 — harcergiwa i podać mam przyj cielską
1 Obecnis*groty te «zamieszkane są
Warzywa: kartofle 15—17/gr. zu 1
kg.,
e.
jedynie przez ćmy i nietoperz
Ilość cebula 60 — 80, marchew 15 — 20, pie. rękę. Nie wymieniając tych, którzy
ich jest taka wielka, że gdy o zmierz- truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 15 — 20, bezpośrednie, należąc do <Kół Przy-

schroniska.
— Biali Indjanie. Dr. Herbert
Spencer Dickey w towarzystwie żony
i operatora filmowego, wyruszył w
pięciomiesięczną podróż z Brooklinu,
na statku „Francis*. Wyprawa ta ma
ma cełu odnalezienie, zbadanie i sfo-

Starostwo Wileńsko-Trockie ogłasza pisemny
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ukowa ma za
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cinku od 14 do 17 kim (N. Wiłejza—Mickuny).
Przetarg publiczny odbędz e się w dnin 30 stycznia 1928
r. o godzinie ll-ej w urzędzie Inżyniera pew. Wileńsko-TrocLEUKIEWIC
O:trobrznska 7)
choroby
weneryczne, kiego (Wilno,
Oferty pisemne winne być złożone w zapieczętowanych
skórne i рісеі?пе
ul. Mickiewioza 9 kopertach w dniu 30 stycznia r. b. do godz. 10ej w tymże
«,. urzędzie Inżyniera powiatu Wilefisko-Trockiego łącznie z
powejście z ul.
gnie. kwitowaniem Kasy Skąrnowej na wpłacone S
w
c
kości 5 proc. zaoferowane. SUMY.
W ofertach winna
yć podaną suma jednostkowa
za 1
77711717711171—%—,—, m, sześc, kamienia.
Termin
dostawy
wyznacza
się do
dnia 30 kwietnia

[r K. Sokołowski
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Umieszczamy

Doktór Medycyn

Dwie drużyny przewędrowsły eałą
&
Huculszczyznę..
to Tka i 13-ka — Dr Hanusowicz
obie
drużyny
gimnazjalne: jedna z Ordynator Szpitala
gimn. Lelewela, druga -- M'ckiewicza.
Sawicz,
choroby
„Drużyna Dołęgi* gimn. OO. fezui. skórne i weneryczne.

nie od gatunku), jęczmień browarowy
43 dziła Beskidy i Ś'ąsk, słowem nis bv— 44, na kaszę 40 — 41, otręby żytnie 29
—30, pszenne 30—31, słoma żytnia 9—10, ła literalnie zakątka Polski, gdzie nie
siano 11—12, ziemniaki 12—15.
Tendėncja oglądano na rękawach młodych tury:
stów nmadpisu:
„Wilne*.
Znaczenie
ce Peces, dr. Willis Lee odkrył o- stała. Dowóz średni.
pszenna amerykańska 100—110 gr. tych podróży podkreśli najlepiej sam
'omne. jaskinie, ciągnące się pod gr zaMąka
1 kg,, krajowa I gat: 95—100, II gat.
fakt, że z pośród uczęstników grzy=
ziemią w kształcie korytarza długości 80— 90, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proc,
około 3 klm., a szerokości kilkuset 52, razowa 38-40, kartoflana 85—095, gry- najmniej połowa mie widziała większej rzeki nad Wilję i potężniejszego
metrów. Jedna z szl posiada 800 m. czana 75—85, jęczmienia 60—65.
Chleb pytiowy 50 proc. 60—65, 60 proc. ponad Wilne;— miasta.
długęści na 400—500 m. szerokości, stołowy
55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg.
rozmiarów
Zdobią ją kolosulnych
Wycieczki te były z góry szcze.
Kasza manna a
ańska 130-150 gr. za
stalaktyty i stalagmity.
1 kg, krajowa 110—120,
gryczana cała 95— gółowe opracowane. Te znaczy, każ.
105, przecierana 95—105, perłowa 80—05, dy szczegół
Nowózorganizowana wycieczka па- kowo
warty
uwagi, bądź x
60 — 65, jęczmiena 60 — 75, . jagtana

nabycia

we wszystkich
sklepach spożywczych

re

Leczenie światłem
dnia 10 tów odbyła pielgrzymkę do Polskiego Sollux i Lampa Bacha
Akuszerka
Morza, tamsamo była 4ka Wileńska z (sztuczne słofice_ górstycznia r. b.
Błękitna skie). Zamkowa 7 m, 1 W. Smiałowsk.
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41-42 zł. 24-£j szkoły powszechnej.
rzyjmuje od godz,
za
100
kig.
owies
38 — 42
(zależ- Jedynka — Zygmunta Augusta
zwie-

(n)

— Podziemne sale w Nowym
Meksyku. Badając okolice Arizeny
w Newym Mzksyku, celem stwierdzenia czy warto zbudować tamę 1a rze-

robek
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przez nieznanega osobnika, który zadał mu ciężki cios ostrem narzędziem
w głowę.
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WA
BAR

W.Z.P. 1. przetarg ofertowy na dostawę 2.400 m. sześc.

dr. 6. Wolison
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choroby skórne

wał poważniej, a i katarów było sto- wicz: Choroby skórne
weneryczne. Przyj:
sunkowo zamało jak ma obawy rodzi- muje: odх g. 12 do 2 weneryczne, | MOCH0,
Gi
551 — 600
ь
ców. Myślę zarazem. że nie baz do*
$
601 — 650
®
20
"
”
A 4 > do 6. płciowe i skórne. uł,
datniego
wpływu
dla
zdrowia
pozóZawalna W. Ż.P. 20. Wileńska 7, tei. 1067.
651 — 700
‚
21
Ša
staną codzienne gimnastyki ma świeS=
"
—29
Podania należy składać w godzi: Komisarjaiu Rządu na m. Wilno (ul.
żem powietrzu, uprawiane
systema- —А—55
mach od 10 — 13 w okienku Nr. 1 Żeligowskiego 4.
tycznie i racjonalnie. Odžywianis wcaIš 'niežgorsze — cztery razy dziennie,
chor skórne
obiad
z dwuch
dań, mlska duża. A. CYMBLE
choroby ekėrne,
i weneryczne,
Onegdaj, powracający z jarmarku niego ma rynku, póczers zbiegł w Prawda, niezawsze to Smaczne, zle weneryczne
i mo.
ul. Wileńska 30 m. 14,
do demu miszkaniec wsi Polaki, gm. niewiadomym kierunku. Zaalarmowa- pożytek ten sam... zresztą wybred- czopłciowe. Elektroterzyjmuje:
Leonpojskiej Józef Szmulke,
w
po na policja zarządziła natychmiastowy ność na obezie to gość — zanórski! rapja, słońce górskie. od
g. 9 — 12r.
»
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Dr POPILSKI
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żołąd-

ka nie wpłynie!
To przekonywanie

Otrzymališmy

e
©

ła i pokazał obraz,

o który mu

chc-

dziło. Jim ujrzał okropnych . djabłów,

pół--zwierzęta i pół=Judzi i
potwory, jakie trudno
byłoby

wyobrazić.

A

wśród

nich

różne
sobie

— stała

dziewczyna, modłąca się ze -złożonemi rękami. Na jej przepięknej twarzy
malowało się przerażenie: była ona

symbolem

wśród

strachu i wiary, niewolnicy

upiorów, wełającej o "pomoc

5
i ratunek.
— Oto obraz, o którym

mówiłem,

— rzekł Anno poważnie, — ale panu
na kościół w stylu Odrodzenią, wzno* tego nie pakazanol
posziakę.
demu Grenelle,
P. Becs wykłąda mi o konieczno- szący Się w pobliżu
Twarz jego zmieniła się nagle i
—
Oto
ten
kościół,
gdzie widzie- serdeczny
pudełw
djademu
uśmiech rozjaśnił surowe
poszukiwamia
ści
rysy. Zdjął kapelusz,
kach od zapałek. Ja tymczasem do- liśmy obraz Sądu Ostatecznego.
— Tak, — odrzekł spskojnie AnWpatrujący się ze wzruszeniem w.
staję ciekawe wiadomości o obu deno.
— Ale to jest kościół św. Mieha- obraz, jim usłyszał za sobą głos p.
wieezorem
esują,
inte:
nas
mach, które
|
su
wiedziałem już o nich wszystko naj- la, panie Frobisher.
Tu wskazał mu kościół z przeciwalego!
— |Jak pen rozumie tę
dokładniej. | w czasie gdy nasi przyjaciele urządzali próbę porwania Anny ległej strony się znajdujący. Pomiędzy panie Anno?
a)
Młoda dziewczyna stanęła przy.
Apcoff, ja z Mauro wchodzę do do- wieżą na której Stali, a Mont-Blane
miu Brebisare
i badam sytuację.
W wzn a8iły: sią smukłe wieżyee gotyckie” nich.
|
z go kościoła, niezwykle pięknej budjadem
— Niechże p. Frobisher sam pajednej z szuflad znajduję
owy:
ni to wyllomaczy, — adrzek! Anno,
pereł...
— Ote kościół o którym mówil zanim p. Apceff i Jm zdążyli
Jim chedził krekiem nerwowym
pe
łem, — rzekł, — Zejdźmy na dół i się zorjentować, Anno zniknął im
terasie,
dczu pozostawiając ich samych.
Teraz dopiero
zrezumiał wszyst- pspatrzmy na ten obraz.
Anno zaprowadził Jima do kościeko zupełnie jasnQ: żądza władzy, bo"
Koniec.
Drukarnia

«Wydawalctwę

Wileńskie»

Kwaszelna
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