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Wydał on edezwę, wzywającą wszystświata do
całego
kich robetuików
<Hraprotestu przeciwko rozprawie

mady»

jaka ma się odbyć w Wilnie.

Odszwa

jest

prowekacyjaym

mentem skierowanym przeciwko

i

.

?

nikt

«Hramady>

i celów

MOSKWA,

25
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We

wtorek

m. późnym

dn. 24 b

wie-

czorem przed wojskowem kolegjum najwyższego sądu Zwązku
Skalskiego, który
Sowietów rozpoc ęla się rozprawu ks. pralata
k. k. sowietów.
54
art
z
ści
został pociągnięty do odpoviedzislno

drzuiach

kolegjum obrończego Karjatin Proces ks prałata Skalskiego poprzedzony był w prasie sowiec” *j zac ekłą kampanją przeciwko

duchowieństwu poskemu w Z $ $ В wogóle.
Między innemi 19 stycznia rb. ukazał sią w Izwiestach

maj- kuł p. t. «Polskij
może.

mniejezej wątpliweści mieć nie
odbywa się w M ūzku
Obecnie
zjaza MOPR'u. Posiedzenia oczywiście
są tajne. O ile możemy się dowiedzieć,
to tematem rozpraw ma tych konfe
korencjach jest wyłącznie agitacja
munistyczna na terenie polskich Ziem

arty-

szpion ks. Skelskj» w którym nejaki Morozow-

charaktery ue d iałalność rzekomo antysowie ką całego ducho
w eństwa katolickiego w Zw. Sow. przypon.inając procesy i miński
z arcybiskupem
katolickim
i ieningrodzki
przeciwko
"'sieżom

Cieplakiem

zarzuca
prosowieckiej, organi o anie jawnej
Skalskiemu

na czeie. Ks ędzu

agit cję przeciwko władz
pagandy pro polskiej oraz

okazywanie

autor artykułu

cy osob:

materjalaeį pcm

nikom, których władze sowieckie uważ.ły za przedstawicieli

pol

Wschodnich. Centralny Komitet MO skiego wywiacu.
PR'u odczytał sprawozdanie ze zb.Ór* Я
czasie wstępnego
MOSKWA, 25. 1 PAT. Tass donos: W
ki na cele... pomocy więźniom peliże jest oby:
l
zazn=c:y
ostatni
ten
go
Skalskie
przesluchania ks.
Wlešciwie, kontycznym w Polsce.
Sow i że swą urzędo»ą d.iałąlność wykonywał staie
Zw.
watelem
kretniej, ma terenie Ziemi Wileńskiej, ną Ukralnie. Na wnosek prokuratora Katanjana, sądsąc postanowił
Nowogródzkiej, Grodzieńskiej. Ofiara- dołączyć do akt szereg dokumentów między innemi listy ks. Fedu*
wano na ten cei jakeby 75 tysięcy kewicza do Fapieża oraz listy ks. arcyb skupa Cieplaka pisane z
rubli, Pokeźaa suma ma być dostarJakiemi

Polski,

czona na terytorjum

mówi.

nie

oficjalnem

sprawozdaniu

R:ymu,

й

w

O tem się eczywiście

drogami..?

—też należy wątpić. Przeważnie sumy

WARSZAWA,

i

Polski do Moskwy.

Wyjazd delegatów

Czy ci więźdiowie coś z tego dostaną

Dziś

251 (tel. wł, Słowa)

t. zw. pociągiem bolsze

były nie na
MOPR'u przeznaczane
wiekim odjechali do Moskwy Dyrekior Sokołowski i Naczelnik Hołówko.
mimo ich oficjalpomoc więźajom,
Ministerstwa Spraw Zagranieznych
ale na agitację Na dworcu obecni byli przedstawiciele
mego przezaaczenia,
;
komunistyczną. Spodziewajmy się za- oraz. sekretarz i attache poselstwa sowieckiego.
Przed»
dni.
10
około
Dslegaci rządu pelskiego zabawią w Moskwie
tem przypływu «nowej gotówki».
Ogólnie mówią, że ta wybitna miotem rokowań będzie sprawa (. zw. malego traktatu handlowego; który

aktywność Ill
wodowana

spo-

międzynarodówki

jest

wyborczym

okresem

w Polsce.

wewnętrzne

Kłopoty

byłby wstępem czyli prowizorjum do normalnego traktatu. Należy dodać,
że inicjatywa rokowań jest w dużym stopniu pewną zasługą obecnego posła sowieckiego w Warszawie. Podpisanie prowizorjum handlowego naw Moskwie

stąpi

się z dobrą wolą

jeżeli delegacja nasza spotka

wówczas,

rządu rosyjskiego.

Bolszewji.

w. Nowych-Swięcia-

nach, b. poseł Niezależnej Partj. Chlopsk ej Szap el. Posła Szapiela
Kłopoty wewnętrzne Bolszewji są odwiez ono do Wilna do węzienia na Łukiszkach.
ukry.
Starannie
coraz poważniejsze.
` Jak sę dowiadujemy. powodem aresztowania było śledztwo
wane niepowodzenia przed XV Zjez- prowad:one « d dłużs:'ego czasu: w Sprawie zbrodniczego kontaktu
dem Partyjnym, aby nie dodawać sił
"Szapiela z Mińsk em.
przez

posła

utrzym,wanego
opozycji, wyłażą obecnie jak przysłosowiecRKEE AGZCZWE OWE OZAOOOBCZE WE TEOD
WEN
Prasa
wiowe szydło z worka.
ka dawniej niesłychanie powściągliwa
w omawianiu usterek z dziedziny stoś. p. Stanisławą
sunków wewnętrzaych, pisze teraz ©
ani„partorg
wzywając
nich szeroko,
LWÓW, 25—|. PAT. Przed sądem
zacje do eriergicznej walki i pracy” z przysięgłych
we Lwowie rozpeczął
objawami espałości, biurokratyzmui się dziniaj proces o zabójstwo kurat. p. Malo to įedaak pomaga, bo oto
tera O<ręgu Szkolnego Lwowskiego
nawet t. zw. «biedota»
wiejska nie
Sobińskiego. Na
chce się organizować i odsuwa się św. p. Stanisława
zasiadło szereg
oskarżonych
ławie
od udziału w kooperatywach sowiecznajduje się 5
których
wśród
osób
kich. A przecież tk. zw. «biedniak» kobiet, Wszyscy oskarżeni pochodzą

WYD

A PR RE DZT

OO YTETOCKEZ Z

Proces o zabojstwo kuratora okr, Lwowskiego

sowieckiej pod-

stanowić ma na wsi
stawę, na której ma

sią oprzeć

„bu-

downictwo socjalistyczne".
Wogóle
mależy stwierdzić, że nadzieje pokła:

ze sfer inteigencji. Są
studentami uniwersytetu.

POSTAWY — Rynek

— Związzk Žiomias
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*-go Maja

WILEJKA

Mackiewicza 63

przeważnie

CENY

OGŁOSZEŃ:

Wiersz milimetrowy

50 proc. drożej.

Ogłosze: mia cyfrowe

ieśnszsaltowy

na stronie

wypływaja

I. ainie-

załamania

załamania

Sobińskiego.
gowską wzmiankowanej organizacji
Obaj oskarżeni 6 zaraordowanie kur,
Sobińskiego byli czynnymi przedującemi członkami tej,erganizacji z łena
której wyszedł ten mord,
2
Kurator Sob'ński owego wieczora

pioc. drożej.

i tabeiowe o

Odznienacka
sprawcy
mem dwaj
rewolwe=
strzały
dwa
niego
do
dali

korytarze gą- rowe, które spowodowały

Z pośród
Atamaūczukowi

styki sowieckiej,
Pojęcia o rozmiarach powodzi

samoe-

zbrodnie

łącznie.

Kilku oskarżonych

wykazując

swe

alibi,

które

jednakże

zboża

: %_цыш]і

na

samogonkę.

Tambowskiej

W

jedriej

podczas

świąt

otego Narodzenia zużyto” zgórą 1/2

miljona pudów

zboża.

N.

Kinematograf w Rosji.

stwai fałszywe zezaania

dem.

„przed

rozpoczęcia

traktat

bszpeśrednich

handlowy

rozmów

o niem

prawdy,

czyniła lojalnym

Moskwa

najrozmaitsze utrudnienia, przeciągając załatwienie, tej doniosłej dla obu

ma

Akt oskarżenia stwierdza, że' mor:

derstwo dokonane

na św. p. Sobiń-

rze Pisezyūskieį i jej 36 ciu towarzyszom © szpiegowstwo dostarczył sze:

regu

dowodów

że Sowiety

nie są zbyt

rorystyczną,

antypaństwową,

pednieść

działal-

rewolucją

do różnych organ zacji,

syndykatów, budynki policyjne, paleniem

zabudo-

wychowaniu

Większość

własnością

niż zabawie.

Sowkina

wej odkryła policja

składnicę

szpie*

Ministrów

251 (tel wł Słowaj

na

posiedzeniu

mod
przewodnictwem
Bo-rtla uchwaliła wya-

nistrów pozatem przyjęła projekt Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie

widuje, że sąd może
wydzč wyrok i
odbycie
„kary w mieszkaniu
własnem, jeżeli kara
aresztu nie wy-

KRAKÓW, '251. PAT. - Metrópa-

tej bezwzględnej lojalności sąsiedzkiej, jaka pswinna ceėho-

lita krakowski
ks. Szpicha
udał się
uległ w ostatnich czasach zmianie.
w
dn.
24
b.
m.
do
Rzymu,
gdzie
zawać pzństwo, które przez usta swych
Czemu to należy przypisać?
bawi do końca lutego.
polityków śle zaCały szereg czynników złożył się odpowiedzialnych

na zmianę

polityki

zagranicznej So- pewnienia o chęci utrzymania

dobro-

Dość przy»
której zasadniczą cechą, jeże” sąsiedzkich stosunków.
li chodzi o najbliższych
sąsiadów, pomnieć prowokacyjne
stanewisko
był. fakt
pozostawienia
otwartej Sowietów w sprawie polsko-litewskie

Pogrzeb

Ś. p. Zdzisława Mo.
rawskiego

wietów,

kwestji stosunków z tymi
których polityka sowiecka

sąsiadami,
nie mogła

wciągnąć w orbitą swoich
llustruje
to
doskonale

wpływów.
przykład rządu sowieckiego, jak

W. pierwszym

Litwy

wypadku
z

propagandę

pro-

odezwę

Mopr

w

Faktów

pewnym

kemunikacyjne

i t p.;

w drugim

jedynie

do najnie-

b. mini“

ks. metropelita Sapieha: Nad grobemą

pogrzebie optócz redzi-

maukowego,

tego rodzaju można

Polską

dniu

Św.

stra dla Galicji. Przy katafalku w
kaplicy cmentarnej odprawił modły

rozpoczęcie

że

a Rosją.

Sz.

akademii

władz i miasta

WARSZAWA,
b.

m.

prd

umie-

oraz liczne

Posiedzenie Rady
Naprawy Ustroju

rokowań handlowych jest jednym z
realnych etapów na drodze ugtunto-

między

W.

pogrzeb

ny wzięli udział iiczni przedstawiciele

nak tfzeba przyznać,

temi państwami

odbył się

p- Zdzisława Morawskiego,

procesu Piniński, W

z powodu

251 PAT.

wczorajszym

który przemawiał b, namiestnik Galicji Leon

swoje stosunki sąsiedzkie, zawierając
traktaty o nieagresji, handlowe, umo- wywania współżycia sąsiedzkiego powy

KRAKÓW,

świata
przy- m
toczyć bardzo w ele, temniemniej jedumy.

Sowiety

swego rydwanu Łotwy

uregulowały

antypolską

wadzoną ma terenie Z. S. S. R. przez
instytucje cieszące się
poparciem

Hremady i t. p.

wprzągnięcia

do

oraz

Pólski i Ru- wydał

Łotwy z jednej strony,
munji z drugiej,

Głównej
Rolnego.

25

| PAT. Da. 30

grzewodnictwem

pm. minie

zbędniejszych umów, jak umowa kolejowa z Polską, bez czego
był by
nie do pomyślenia normalny ruch kolejewy z Zachodem.

prof. Witolda
E RODE stra Reform Rolnych
OT e
NES
ASTA
Staniewicza odbędzie się e godz, 10
w gmachu M-stwa Reform RolJak aresztowano komunistę rano
nych posiedzenie inauguracyjne GłóMarty.
wnej Rady Naprawy Ustroju Roluego.
PARYŻ, 23 1. PAT. Deputowany P. Minister Staniewicz etworzył. po-

Sowietów był rokiem

klęski.

Niepo-

wedzenia w Chinach,

gdzie

z takim następujących ekolicznościach:

przez policję, został

ograniczyły

się

ode siedzenie Rady przedstawiając ogólnie
Rok 1927 dia polityki zagranicznej komunistyczny Marty, który miał any
rvs całokształtu działalności Mestwa
siedzieć karę więzienia i poszukiw

nakładem energji

usiłowały

pożar

i w ten sposób

aresztowany

w
Dwaj

policjanci, którzy dokonywali ebjazdu

wzniecić

w Boulogne
za- nocnego na rowerach
fabryki
jednej
bramie
w
zauważyli
swego prze-

rewolucji

osobników, którzy odmówili
stosua- dwuch
ekazania dokumentów. W czasie prze-

ków z Londynem, naprężenie z Fraacją, po znanej historji z ambasadorem Rakowskim
oraz oziębienie w

stan potęguje

mi

się jeszcze komplikacja-

wewnętrznewi,

jak

prowadzania zatrzymanych
do komisarjatu, jeden z nich, który
posiadał
rewolwer, pokazał legitymację wysta"
wioną na imię deput. Marty, prote
stując przeciwko aresztowaniu
Dru
gi, którego tożsamości nie stwierdzo=
no, został zatrzymany do dyspozycji

wzrost

elemen-

zycyjnych па wsi

sowieckiej, walka

za

drugą Międzynarodówką

współpracą

i trzeci.

prywatuego,

koncentruje

w. rękach kooperatyw,

Wyłuszczone

wyżej

kończy swój

z niema

na-

okoliczności

nošė

inż. Kasiński — działal-

Urzędów

Ziemskich

w okresie

od 1918 do 1927 r.
włącznie.
Nastęnuie p. min. Staniewicz przedstawi
program
prac na najbliższy
okres.

Do Rady

Głównej Naprawy Ustroju

Rolnego p. minister powołał
przedstawicieli spełeczeństwa,

nych znawców stosunków

szereg
wybit-

agrarnych.

Jubileūsz prof, Briiknera.
BERLIN, 25. |. Pat. Dziś o godz.

5.tej po

południu

w. salonach

skiego poselstwa w Berlinie
się uroczystość jubileuszowa
profesora Aleksandra

pol-

odbyła
ku czci

B iicknera, któ-

WARSZAWA, 251. PAT. W dn.
15 lutego r. b.
upływa ostateczny
termin
zgłaszania
kandydatów ma
które

się

handel

które

jedako-

wož nie'mogą sprostać swemu
za
ścierają się trzy kierunki: prawicowy daniu, eo pogarsza jeszcze sytuację
reprezentowany przez Kalinina i Ry- na rynkach, W miastach zaś ©dczuwa się stale brak żywności. Dziennik

na czele z Tomskim

śce, a dyr.

zmniejsza się, przeciwnie, nawet wzrasokazuje się madmiar
pieniędzy, dzięki czemu powstaje po:

w łonie samej parti komunistycznej pyt na wyroby przemysłowe,
z opozycją, gdyż wydalenie Treckie- dotychcząc miały odbyt tylko w miaz Moskwy
całkowicie opozycji stach. Z powodu ograniczeń handlu
nie likwiduje, oraz poważne rozdźwięki w grupie rządzącej Stalina, gdzie

R:form
Rolnych, poczem p. naczel
nik Wolifiski zteferuje szczegółowo
sprawę stosunków agrarnych w Pol-

ry w roku bież. obchodzi 50-lecie
pracy
. Z Krakowa przybyli
„Ekonomiczeskaja Żzń* podaje, w na tę naukowej
profesorowie Uniuroczyst
ość
jednyms z swoich ostatnich numerów, wersytetu Jegiellońskiego
Chrzanowstan rynków sowieckich w grudniu i ski, Kot oraz dr. Muszyński dyrektor
Podkreśla
stycznia.
na początku
Krakowskiej S-ki Wydawn.
fakt, że pomimo wszystkich peczyniomych zarządzeń brak towarów nie Kurs kontrolerów sanitarnych

tów kapitalistycznych i nastrojów opo= ta. Na wsiach

widoków

artykuł

kenkluzją,

na poprawę

Polityka nowego
Gdańska

GDAŃSK.

251 PAT.

że

sytuacji.

senatu

4.miesigczny
sanitarnych,

Państwowej

kurė
który

Szkole

dla kontrolerów
rozsocznie sią w

Hygjeny dnią 1

marca r. b, Na pozostałą ilość miejsc

zgłoszenia przyjmuje

sekretarjat Pafi-

stwowej Szkoły Hygjeny,

ul. Chocimska Nr. 24,

kura

zał, „ooaać

Warszawa

Kandydaci na

świadectwo

onczema
4-tej
klasy
gimnazjalne,
lub. Vil oddziału szkoły | aaa Go
Pierwszeństwg będą miały osoby pra-

cujące w urzędach sanitarnych rządo-

wych lub samorządowych na stancwiskach
sanitarnych lub
Na temat kontrolerów dozorców
sanitarnych,

senalu gdańskiego
polityki nowego
niemiecki lie rów oraz
wygłosił przemówianie

dezynfektekonirolerów targowych.
DOKTORZY

Bujalski, Obiezierski i Waszkiewicz

ć kwest- lokują paložnice i chore «z cierpieniami
wystosowanie gące się w przyszłości wyłoni
kobiecemi w Zakładzie Położniczym
między Gdańskiem a Polsporne
je
© rozpoczęcie
ul. W. Pohułanka Nr 31.
przydzielone sobie funkeje już też rokowań handlowych jest pierwszym ską były, o ile możności regulowane 211—1
ń.
rokowz
h
rednic
bezpoś
drodze
w
szpiegowskie
już też propagandowe.
Akt oskarżenia powołuje do roz- objawem tej zmiany. Jest to poważny Naogół można przypuszczać, że poKto zbiera MARK! POCZTOWĘ DLA
senatu gdańskiego
prawy około 50:ciu świadków i wno- zwrot i jak słychać rychłe ma nastą- lityka nowego
MISJI niech się zwróci do mnie, za
zgody wobec
ku
kierun
w
pójdzie
si o odczytanie całego szerego doku- pić jeszcze kilka posunięć dyplomacji
wybrane marki
daję
kilkakrotnie
wiekszą ich ilość, za ciekawsze okazy
mentów,
korespondencji treści anty- sowieckiej, które będą świadczyły, że Polski i nie będzie dążyć jak politywytwado
100 i więcej sztuk za jedną. Mickieka senatu poprzedniego
państwowej i t. d. Rozprawa potrwa
wicza 42 m. 11 w niedzieje i święta |
Meskwa zaniechała dawnych swych rzania jaknajwiększej ilości kwestyj
prawdopodobnie 4 tygodnie,
między 11 a 1 oraz telefonicznie 794
meted i taktyki i pragnie istotnie sto- sdornych.

to wszystko członkowie rzeczonej or- nicznej i oto właśnie
z których każdy pełnił propozycji do Polski
rol- ganizacji,

kine- wań gospodarczych; (i zbiorów
nych, napadami rabunkowemi na ka
i Mezrabpomu.
Wielka
ilość kin sy rządowei licznemi zamachami na
umożliwia reniowanie słę filmów w rusinów przychylnych w stosunku do
samej Rosji.
Podatki z kin są nade państwoweści pelskiej. Dalej upraZwyczaj małe i mają
być jeszcze wiała organizacja ta szeroke rozgałęobniżone, ponieważ komisarjat finan zioną akcj szpiegowską na rzecz
sów wychodzi z założenia, że kine- państw ościennych. Już w r. 1924 w
matografy służą bardziej nauczaniu i mieszkaniu niejakiej Olgi Bassarabokcoperatyw i t. p.

mafografów jest

Ministrów.

wczorajszem
vice-premjera

Ten punkt widzenia polityki Z S.S.R. nie wykazuje

było w Rssji ską organizację wojskową. , Organi: ność narzeczonej lwana Werbickiego doprowadziły kierowników polityki s0wybrany senator Sieznaczyła swą: Aleksandry Janickiej jakoteż narzeczo- włeckiej do konieczności poddania re: bėrsiny newo-Zaznac
1,412 kin. Liczba ta wzrosła obecnie zacja od szeregu lat zamachów
zył on, Ż3 nowy
und,
benfre
sanej Atamańczuka, Janiny Korolkowej
z których tylko 5 jest działalność szeregiem
do 8,000,
do tego, aby mtbędzie
dążyć
wizji
dotychczasowej
polityki
zagrasenat
oraz
brata
Werbickiego
Michała,
Są
ma objekty kelejowe i
należy botażowych
Reszta
własnością prywatną.
Przed

Rady

WARSZAWA,

Rada

28.

kenieczność
maksymalnej оnosi węcej niż siedem dni, W czasie
strożneści, Wiemy przecież, jak So* tym nie wolno ani opuszczać mieszwiety
wykorzystywały
nie jedno- kania, ani przyjmować odwiedzini

rzeczowych uzasad- rodowo:komunistyczny, reprezentowany

mależy

da

wy- orzec

kontrahentem i stąd

pływa

skim było aktem politycznej donio- niających winę oskarżonych w obec- przez Ugłanowa, do którego skłanym
precesie, Z pośród dalszych nia się obecny wiełkorządca , Stalin.
słości i teroru dokosznym Na
1
oskarżonych

25.

7

20; r

państw sprawy. Sowiety wysuwały
zwykle na pierwszy plan konieczność krotnie Swe placówki handlowe dla moóże być zarządzony dozór pol'zawarcia paktu
© nieagresji a do- prowadzenia wywrotowej propagandy cyjny.
piero potem godziły się na rozpo- komunistycznej, a i cały szereg faktów Wyjazd Metropolity ks, Sapie.
hy do Rzymu
częcie rozmów o traktat handlowy. z ostatnich kilku tygodni bynajmniej

są- ku w Krakowie przegiwko Włodzimie- wypowiadający się

я

grońzy

Z iyfaśicżcie

rozwiązania Komisji
Ankietowej w
dniu 10 lutego b. r. Dalej uchwalodekretu
Prezydenta a
Podjęcie rokowań handlowych przez no projekt
Moskwy, gdy chodziło o załatwienia
zmanie
niektórych przepisów dęty
tak ważnej
kwestji,
jak ujęcie ste- Motkwę, aczkolwiek jest krokiem na- czących ustroju Najwyższego Trybusunków handlowych w ramy traktatu. przód, nie powinno przesłaniać nam nału oraz projekt dekretu o areszcie
Na kilkakrotne propozycje
Polski tej oddawna stwierdzonej doświadcze- domowym. Ten ostatni projekt prze”

zostaje jeszcze pod zarzutem innych przez badanych świadków potwiergonki, jaka zalewa Rosję. Prowizo- PE
.
jak ukrywanie zbrodniarzy, dzone nie zostały.
ryczne obliczenia wskazują, że w całej zbrodni
Proces,
który
toczył
się
w
ub.
ro»
oszczer.
kowa, robotnicy
pubilcznego,
gwałtu
Regji użyto 40 do 50 miljonów plte zbrodnia
dów

Za tekstem 10

Za dostar czenie nameru dowodowego

że polityka nasza, stale dążąca do
nawiązania normalnych stosunków z rezbijały - się stosunki rumuńsko-sesąsiadami, w odniesieniu do Z.S.S.R. wieckie jest Besarabja, do. której Sonapotykała ma przeszkody ze strony wiety roszczą pretensję,

szachować największego
wracał wraz ze swoją małżonką z kie ciwnika — Anglję, zerwanie
na do domu i tuż przed samym do"

i Iwanowi Werbickis- steruakowych policji.
tk. zw. „Chie- mu akt otkarienia zarzuca zbrodnię
Tak Atamafczuk jak i Werbicki
zagotowok* mimo intensywnej pro- skrytobójczego
morderstwa,
|-kiej
zostali
opoznani przez
szofera HasPagandy daje nikłe rezultaty. Niesly- daouścili sig w dn. 19 października mana jako ei osobnicy, którzy w ktychany wzrost potajemnego gorzelnic- 1926 r. we Lwowie na osobie kura: tycznym czasie jechali autem w miejtwa jest plagą, z którą walka wobec tora Okr, S k. Lwowskiego św. o. sce czynu. Pozatem liczna zakwestjorosyjskiego Stanisławie Sobińskim. Ponadto tak;ci nowana przez policję korespondencja
upodobania
znanego
mużyka do „spirtnych napitków* jest dwaj jakoteż wszyscy inni oskarżeni oraz dokumenty erganizacji popierają
Wystarczy
niczmiernie utrudniona.
e zbrodnię zdrady głównej oskarżenie ich 0 zbrodnią morderstaty- są już ote szpiegostwo
oficjalnej
cyfr
kilka
Przytoczyć
albyO obie te stwa Obaj oni wypierają się winy,
aby wyrobić sobie już to

Karapoaja

Sanki

2-ej i 3-ej 30 gr.

ważnym faktem w maszej polityce za- stosunków z Rumunją. W jakiej nagranicznej, trzeba bowiem
pamiętać, stąpi ona formie, o tem trudno mówić, sygnować,350,000 na bndowę nowego gmachu
S:jmowego. Rada Mie
gdyż jak wiadomo punktem
o który

gospc- przysiętonych
przy- chosłowacji, przekradając się jadnak uzyskania pożyczki
zagranicznej we
fermalności wstępnych,
darczych ma wsi, jest trudność
zor- SZ
aktu oskar- górami zmylił drogę i w oddaleniu Francji, pod pozorem rzekomej spłaty
odczytywania
do
stąpiono
„biedniacelementów
ganizowania
żenia obejmującego 140 stron druku, zaledwie kilka kiłemetrów od czecho* długów,
zawiodły.
Niepomyślny ten
Wasylowi słowackiej granicy wpadł w ręce aooskarżonych
wypływają

Mickiewicza 24

Kronika reklamovrs inb nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz x prowincji 0 25 proc drožej.

w przeprowadzeniu kamgsnij

SedStąd

B

POWIATOW:—ni

natychasiasprawcy zbie- Berlinie pod wpływem
poczem
Śmierć,
du
wypełniły
sią
tłumem
ciekawych
stową
Anglji—podane na szeroki
ruch spółdzielczy,
gli, kryjąc się w sąsiednich zaułkach,
usiłujących
dostać
się
na
salę
rozstawiło Sowiety w
stanie
pewnej
który ma umocnić gosgodarczy ustrój praw, na którą jednak v stęp dozwoPrzez dlugi czas nie udawało się poВ
sowiecki zawodzą. Chłopi nie śpie” lony jest jedynie za biletami. Silny lieji wpaść na trop sprawców aż osta- izelacji.
szą się wpłacać składek, nie idą ku- oddział policji strzeże porządku. O tecznie posługując się licznemi inforlzolacia ta daja się silnie odczu- sądu, Pierwszego, który wyligitymopowsć do kooperatyw sowieckich ani godz. 9-tej rano zjawił się ma sali macjami poufnemi, policja, wpadła na wać w Moskwie, zwłaszcza gdy cho- wał się jako Marty, zamknięto
w
nie chcą im sprzedawać. „P.awda*
Anglel- trop bezpośrednich sprawców. mor- dzi o stosunki ekonomiczne. Nadzieje więzieniu La Sante.
okręgowym
sędzią
z
trybunał
otwarcie pisze, że największą przeAtamańczuka na otrzymanie kredytów zagranicznych
mianowicie
jako przewodniczącym na czele derstwa,
Brak towarów na rynkach
szkodą, czy to do wciągnięcia do ak- skim
i
Werbickiego,
Atamańczuk
zorjenoraz prokuratorem Laniewskim. Po
są
żadne,
a
bez
tego
przemysł
sotywnej pracy w gospodarce
sowiecsowieckich.
go policja
O €0
i za* towawszy
się
kiej biedniaka lub średniaka, czy też wylosowaniu ławy przysięgłych
wiecki
nie
može
się
dźwignąć.
(Próby
podejrzewa
usiłował
zbiedz
do
Czepa załatwieniu
oraz
O wczesnej godzinie

wicza 20,
ui. Wiłeśska 26

STOLPCB — ui Pliaudskiego
ST. ŚWIĘCIARNY — ul Ryneż 8

unormować.
Wyjazd
delegatów
polskich do sunki swe z sąsiadami
Meskwy w celu rozpoczęcia roko: Następnym takim zwrotem w polityce
wań handlowych
z Sowietami
jest Z.S.S.R. ma być podobne pacyfikacja

stopniu

pos. Szapielas

W dniu dzisejszym aresztowany został

kooperacji.

0

I

Rokowania handlowez Sowietami.

wobec

Aresztowanie

Powódź samogonki —Załamanie

uł, Bajora

—

ul.
—

Uchwały

Obrad, toczą się przy
Prze -odn czy rozprawie Uriich
Pol- zamkniętych Oskarża stars y pomocnik prokuratora najwyższego
ona sądu Zw, Sów Katanjan. Broni ks prałata członek moskiewsk ego

doku

kompromituje
Poniekąd
ce.
gdyż wykazuje prawdzi<Hramadę»,
we jej oblicze, poniekąd zaś dowodzi,
wiedzą o tem doże i w Sowietach
że co de prawdziwych za:
kładnie,

dań

Skalskiemu,

białoruski.

MOPR.

ostatnich czaszch

ks. prałatowi

Rozpoczęła się rozprawa przeciwko

aktywność przejawia w

BODA

sprzedaży detalisznej cena pojedyńszega —ru TG grozy.
Opłata posztowa ulszezona ryczantege.
Redskcja rzkopisów alesamówionych nie łzwracn.

Znów „ofiarmość* M, 0. P. Ru. Niewinny Kapłan przed sądem
Wyjątkową
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Wilno,
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‚ Ma szachownicy wyborczej,
f Posiedzenie Państwowej
Na

komunistycznej
WARSZAWA.

liście Nr. 13 ujawniono fałszywe podpisy.
Państwowa

Komisja

Wyborcza

pod przewodnictwem p. Cara obradowała dziś w dalszym ciągu nad prawomocnością zgłoszonych list państwowych. Przy lście Nr. 13 (Jedność

dziś o gadz. 5-ej po poł spotkanie Wo demarasa z min
Stresemannem w urzędzie spraw zagranicznych Właściwe iokowania handlowo po ityczne rozpoczną się w dniu jutrzejszym,
W

Robotniczo-Chłopska) generalay komisarz„uczynił zarzut, iż na liście znajduje się szereg sfałszowanych podpisów
i zaproponował
unieważnienie
listy. Komisja decyzję odroczyła aż do chwili, kiedy będzie można stwier=
dzić ilość fłszywych :podpisów.
Zarówno przy tej liście, jak i przy liście nr. 16 (Lewica PPS) pełnomocnik listy p. Downarowicz uczynił zarzut, że obie nazwy wprowadzają
w błąd wyborców. P. Downarowicz uważa, że Jedność Robotniczo- Chłop:
ska jest poprostu partją komunistyczną, a lewica
P, P, S. czemś
zgoła
nieczerganizowanem Komisja wszystkiemi głosami przeciw głosowi swego
członka Pużaka (P.P.S,) aprobowała nazwy godane przy zgłoszeniu.
Komisja przystąpiła do rozpatrzenia listy nr. 18 (Blok Maiejszości
Narodowych). Z powodu wątpliwości jakie się wyłoniły zawezwano pełnomocnika tej listy p. Grynbauma na posiedzenie.

piątek Woldemaras
denta Hindenburga.
Artykuł

Borkowski

25 |. (tel wł.Słowa).

przyjęty na audjencji przez

Berliner Zeituag am Mitag ogłasza

We

dziś

arty-

państwa

państwami nadbałtyckiemi.

W

p.

паб-

Lwowie

niemiecka na Litwie jest dzisiaj

poli'yki

litewskiej,

cie- wszakże propozycje

Pisma prewincjonalae podają

że polskie ugrupo-

wiadomość,

kawą

wania polityczne o charakterze

cen*

wszelkie w tym
mu czynione kategorycznie
pragnąc obecaie nadal
po-

kierunku
odrzucił,

wojskowej,
trowym, proponowały jenerałowi
Si- święcić się jedynie pracy
korskiemu czołowe miejsce na swoich zdala stojąc od polityki czynnej.

listach wyberczych,

Jenerał

Sikorski

Niepowodzenia p. Bobka,

kłajpedzkim

po

Litwa

|

Zbliżona do min, Stresemanna Tazliche Rundschau
podkreśla,
że
po uprzejmych słowach Wełdemarasa pod adresem Niemiec, rząd i ooinja
niemiecka oczekują niebawem czynów
potwierdzających złożone w Berlinie przyrzeczenia.
WAURZZCSĄ

RSA

EE

NKG

Wyjazd delegatów

IA FREE WTA

ROEE EPOCE

RESZTA.

niemieckich do rokowań.

BERLIN 25 | PAT. Jak donosi prasa berlińska, delegacja niemieckich kół gospodarczych na konferencję gospodarczą polsko niemiecką wyjedzie do Warszawy w piątek
dn, 27 stycznia wieczorem. W delegacji biorą udział z ramienia przemysłu niemieckie-

" WARSZAWA (żel. wł. Słowa). B. tylko miejsce czwarte, gdy jednak
poseł P. S. L. Piasta,
p. Bobek przyszło do konkretnego zestawienia go członkowie zarządu związku przemysłu niemieckiego Rzeszy Frowein, Kastl, Herle,
wbrew opinji tego stronnictwa wszedł listy państwowej, wojewoda Grażyń- Hertmann, Cassel i Pietrowsky, z ramienia niemieckiego przemysłu maszynowego dr.
w porozumienie
z Blokiem Współ: ski zażądał aby kandydatura p. Bobka Lang, ze związku niemieckich zakładów budowy maszyn.
racy z Rządem

ma Górnym

S ąsku.

zaakceptowana

była

przez

zątkowo według (obietnic sfer kie- organizacje Piasta.

tamtejsze

Onegdaj

pos. Bobek

miał

pierwsze miejsce na

otrzymać

liście

blokowej. rem

Lista senacka
WARSZAWA
Zgłoszoną

(żel.

wł.

listę senacką

bloku

Słowa).

bloku

kato-

lickiego (Ch. D. Piast Nr. 25) rozpoczynają nazwiska;

ks:

Jan Albrecht,

Ch

czewski, Wiktor Kulerski,
Grzegorz
Czyżewski,
Andrzej
Sredaiawski,

Leon Borówka,
Andrzej Maj.

Afons

„Edmanni

$

Czytamy w „Robotniku*

z wieców

zowanych przez PPS. w Wilnie i Nasię

odbył

przepełnienia. Przemawiali tow.towś

Kuran,

wiec PPS, przy udziale

К
Nowo-Wilejce

około

1000

burmistrz

osób.

Nowo:Wi-

wiec lejki, Ołdakowski oraz Urbach z Wilna.

!500 osób. Wiele
zgromadził około
PPS,
osób odeszło, nie mogąc się dostać na salę,
i

chołom chęć do awantur.
Tegoż dnia odbył się w
tow.tow:

wśród

entuzjazmu:

aa
sca ruchu zobowi,
ukrywający się pod szyldem «lewicy PPS»
przybyli tłumnie, w celu rozbicia wiecu, ale

1500 osób, 1000 esób czy
zadużo tych uczestników. Może

nie
re-

dakcja Robotnika zechce zdradzić ta-

jemnicę obiiczeń,bo my tu na miejscu ani „tłumów”, ani entuzjazmu

brodzkiej
oddać

i

Pod-

Łyntupskiej postanowiło

swe głosy na listy

stronnictw

wybuchły z nową siłą i spowodowały białoruskich, a między innemi wspierozłam „Wyzwolenia*. Cały szereg rać blok mniejszości Pa
działaczy tego stronnictwa z gminy

KRONIKA

Małej

Eotenty

istnieje całkowite

WYBORCZA
wczor ajsze

— Sprostowanie.W

sprawie wyborów do Sejmu 1 Senatu, któr?

odbędzie się dnia 27 stycznia rb: (w piątek)

o godz. 18ej w lokalu Stowarzyszenia przy
ul. Jagieliońskiej 7 m. 3. W razie niedojścią

Bez
wiadomości o liście senackiej
odbędzie się ono tegoż dnia o godz. 19ej
partyjnego Bloku Współpracy z Rzą- bez
Igdu na ilość obecnych członków,
dem wkradła się pomyłka,
wicie na siódmym miejscu

p. Jan Szymański profesor
a p.Juljan S ymaūski.

Rygę

porozumienie

do skutku

a mianosoi nie.

co

do

demarche,

jakie

zebrania w powyższym terminie—

jocześnie Zarząd

SUP

zawiadamia,

iż stojąc na straży statutu Stowarzyszenia
U. S. B. nie zgłaszał swego przystąpienia do akcji

podjęte

Р. Vaughan opuścił Rygę.

udając się na nową

placówkę

dyplomatyczną

był

ane

opuścił o pół-

w Stokholmie.

komisji spr. zagr.

RYGA, 25—1. PAT. Zgodnie ze zwyczajami parlamentarne.
mi, b. minister spraw. zagranicznych Zeelens wybrany został ponownie na 'stanowisko
nicznych sejmu.

przewodniczącego

komisji

spraw

zagra»

Angeliki
rozpow-

WIEDEŃ, 24—1. PAT. Prasą wiedeńska szeroko omawia nowy sposób odmłedzania wynaleziony przez wiedeńskiego lekarza dr: Karola Doblera. Nowa metoda polega
na niszczeniu nerwu sympatycznego za p
środków chemicznych, Sposób ten wypróbował wynalazca w przeszło 200 wypadkach,
Oddaiaływał on na nerw sympatyczny
za pomocą 7 proc. roztworu karbolu i uzyskał wzmożenie obiegu krwi i regeaerację ca-

łego organizmu. Udało się w ten sposób uleczyć także chorvch na cukrzycę

Nieścisłe informacje „Dziennika Wileńskiego=.
stały postawione na głosowanie dwa wnioski.
Rezultat głosowania był następujący: jeden wniosek O przyłączeniu się do wspomnia*
nego Komitetu, uzyskał 24 głcsy, zaś drugi
wniosek. wychodzący z założenia, że Stowarzyszenie Techników jest organizacją wyłącznie naukową

i towarzyską

i Że,

jako

takie

pozostawiając każdemu ze swoich członków
wolną rękę, nie może brać udziału w akoji

wyborczej—został przyjęty 25 głosami.
Upraszając o umieszczenie powyższej

sprostowania

w

redagowanen

przez

s.

wyborczej jakiegokolwiek bądź ugrupowania niu,
rozpatrzeniu zaproszenia powstałego Pana Redaktora
piśmie, kreślimy się
politycznego, a wszelkie komunikaty o sta- w
Wilnie <Wyborczego Komitetu Gospo:
Z poważaniem
а
— Zebranie Informscyjne członków nowisku SUP zamieszczone dotychczas w darczego współpracy z Rządem» o
inż. St Miecznikowski
Państwo- prasie są przedwczesne i 4 podane bez rzenie się do niego, i przeprowadzeniu dyPrzewodniczący Zgromadzenia
Stowarzyszenia Urzędników
Okręgowym SUP ckusji nad zasadniczą saa udziału Stowainż. W. Niewodniczański
wych. Zarząd SUP wzywa swych członków porozumienia z Zarządem
ww Wilnie.
szyszenia Techników w akcji wyborczej, zoPrezes Stow. Tech. Pol: w Wilnie.
do przybycia na zebranie informacyjne

O francuskiej Legji Honorowej,

rów świata. Ustanowił
Bonaparte w r.

1802

go Napoleon szłym, kiedy wykryły

(ustawa z

la radca stanu Berlier

° — Od średniowiecznych zakonów ry- wszemu

zwrócił

pier-

kensulowi uwagę, że propocerskich, od strojów i odznak, które- newany order prowadzi do odbudo«

mi się szczycili ich członkowie, bio- wy arystokracji, Napoleon odparł:
rą początek dzisiejsze ordery. Zacha— Nie wierzę aby Francuzi byli
wała się takie z tych czasów organiza równością, Dziesięć lat
orderowych
(kapitula,
ich nie zmieniło: jak dawni
wielki kanclerz i t.p.).

zacja władz
wielki mistrz,

Zwolennicy całkowitej
zasadn'czo

Gallowie
są
wolni
i
dumni,
jedne
tylko
demokracji są uczucie: honorl Trzebagto uczucie mają
pod-

przeciwnikami

widząc w nich

rewolucji

uchybienie

orderów

równeści

trzymywać,

trzeba wyróżniać...

krzys Legii wisi na

się

madużycia

Petit Bleu. Przy pomoty

słów,

czerwonej

wstg-

znamy,

ich pupiłów u

równa”

cywilnych (Bialy lew jest przyztawa- rązowy Prezydznt Republiki, Sprawamy tylko cud.oziemcom). Nadanie or- mi Orderu zawiaduje Wielki Kanclerz,

się

z

przybycie.

egromnem

ponieważ

Koncert

publiczności,

Po czwartym akcie cały zsspół ze
swym nicocenienym dyrektorem i re-

żyszrem

p. C'engerym

sem
T-wa
zgromadził

oraz preze-

„Oświata*
sig „ma

p. Swyłanem
sc"nie, gdzie

przedstawiciele wszystkich polskich
a organizacji w Dyneburgu kolejno zło-

żyli swe
najgorętsze podzigkowanie
za przybycie i wyrazy
szczerego
ui rosyjska szeroko rozpisywała się z zuania wraz z życzeniami
owocnego
dla chwały
wieikiem uznaniem i entuzjazmem dla rozweju rodzimej sztuki
polskiego imienia i korzyści rodaków.
naszego znakomitego kompozytera.
Daia 5 stycznia pod protektora- Zgromadzili się więc przedstawiciele:
Polaków na Łotwie, Polsk.
tem p. konsula
i p. Jakubowiczowej Związku
(p. Jikubowiodbył się drugi ba! akademicki, urzą- T-wa Dobroczynności
Sskcji polsk. Związku Nadzony dzięki inicjatywie
i staraniom czowz),
i T-wa
dyneburskiej młodzieży polskiej i Zwią- uczycieli (p. M. Wier:bicki)
zku akadem'ków
inflanticzyków w muzyczu. artyst. „Hufa“ (p. B hgWilnie. Ruchliwa nasza
młodzież molec) o Sympatyczną
manifsstację
praguąc wznowić tradycje
młodzieży prawdziwie
serdeczaych
uczuć
za*
polskiej kształcącej się tutaj za cza- keńczyło ofiarowanie
artystom i ar.
kwiatów i wieńców,
Po
sów rosyjskich, zapoczątkowała
je- tystkom
szcze w roku zeszłym coroczne Urzą- przedstawieniu odbył się bankiet-ra-

dzanie reprezentacyjnych balów,

ma:

zaiu-

ut ma cześć drógich gości.

Ale nietylko bawimy się tutaj, jaknie przynajmniej na gruncie towarzy” by się zdawać komuś napozór mogło,
skim całej inteligencji polskiej,
pod przeciwnie możemy się również pokreślenie przy tej sposobności
licze" chwalć innymi sukcesami pracy nad
bności i żywotności Polaków w Dy- rozwojem życia polskiege. Przed mieneburgu, wreszcie przysporzenie nie- siącem np. zostałą otwarta w Dyne-

co grosiwa dla nieczameżnych

akade- burgu państwowa szkoła rzemieślnicza obejmująca działy stolarstwa, ślu-

mików kształcących
się w Polsce,
przeważnie w Wilnie.
Tegoroczny bal udał się jeszcze
bardziej niż zeszłoroczny, ku czemu
przedewszystkiem przyczynił się Śliczny kencert i doskonała organizacja.
Doskonały repertuar i wysoki poziom

wykonania przyniosły chlubę
na

balu

byłe

sporo

obcych naredowości, między
innymi
nawet sekretarz konsulatu sowieckiego. Przedstawiciel Litwy, oczywiście,
odmówił przyjęcia zaproszenia,
Bal ten, prawdziwe święte naszej
kochanej i dzielnej młodzieży, pozo-

stawił u wszystkich najlepsze

sarstwa, zdufństwa,
krawiecczyzny,
kursu kroju. Szkoła trzyletnia, B;t jej
na razie zabezpieczony, dalszy zależy
w dużej mierze ed
poparcia
spele

czeństwa polskiego,
Kierownictwe
objął inż. Pietrzkiewicz, dający rę-

i uzna* kojmię dobrego prowadzenia

nie sztuce polskiej, zwłaszcza iż prócz

wraże-

Ponadto

mamy

szkeły.
projekcie załeżenie

w

„Domu Polskiego“, zwłaszcza iż odczuwa się nagląca potrzeba skupienia
się wszystkich o.ganizacji i instytucji
polskich,

a założona

przed

dwoma

laty czytelnia polska wraz z b blijoteką i wypożyczainią mogłaby się wtenczas jeszcze lepiej rozwijać.
Przy sposobności erzypomnę, że

najmilsze wspomnienie. Niemiłe w Deneburgu mamv 4 polskie szkouczucie i wielkie rozżalenie spra* ły powszechne (1500 — 1600 dzieci)
niezrozumiała abstytencja niektó* i gimnazjum polskie. W powiecie okilka nowych
esób z pośród inteligencji pol- twarto w tym r.ku
skiej.
:
szkół i oddziałów
polskich
przy

nie i
tylko
wiła
"=

jak zwykle, szkełach łotewsko.biełoruskich.
A więc coś się u nas robi i pcha
u siebie młych gości wileńskich i naprzód, choć powoli taczkę spodzielnych orgaaizatorów balu.
łeczną. Tylko inteligencja nasza nie
Daia 7 b. m. prawie cała inteli- jest jeszcze ze sobą zgrana, wciąż
gencja polska, a nawet najbiedniejsze się słyszy o jakich nieporozumiesfery rzemieślnicze i rebotnicze tiu- niach, dąsach i intrygach. A i stosue
mnie pośpieszyły ma prawdziwą ucztę nek niektórych jednostek do młodzie:
duchową, jaką zgotowało nam
pier- ży również pozostawia
jeszcze wiele
wsze przedstawienie
własnego
pol- do życzenia. . Przysłowiowy rozbrat i
skiego teatru na Łotwie. b,ł nim ze- niezrozumienie
pemiędzy starszym

konsul p.

gościnny,

Swierzb ński

podejmował

ze skromnego kółka amatorskiego
utworzonego w roku 1924 przy T-wie
„Oświata* w Rydze, przekształconego
w

studjum

dramatyczne,

społeczeństwem a młodzieżą ma czĘsto zastosowanie
właśnie
w życiu
Polaków dyneburskich, z czem
czas
byłby wreszcie
skończyć i iść naprzód ręka w rękę, wzajemnie się rozumiejąc i wspierając, z jedyną myślą

Dziś jest to poważna placówka prawe o Polsce i pracy nad rodakami. Ce
dziwego teatru, godna największego oby w nowym roku miało miejsce.
poparcia i uznania.
Trzaska
Pierwsze przedstawienie i otwarcie

Ę Adm
0d0d Administracji.

ojofo(
ol ol ol
ol olo!

Prosimy naszych Sz. 'Sz, Abonentów
o łaskawe
uregulowanie zaległych prenumerat
za rok 1927
oraz o wnoszenie przedpłat za m-c LUTY

Konto Czekowe

Słowa

PKO

Nr. 80259

kilku

afera została

sali,

uznaniem

ministra popie-

Order Legji Hanorowej dzieli się dze) 14 lipca, z okazji Święta naro- szowana. Nie znamy również nazwisk.
ści niema nigdzie i być nie może, to na piąć klas: kawalera, oficera, koman- dowego, i ma Nowy
Rok. Właśnie Dupont'ów czy Durand'ów noszących
też wśród państw cywilizowanych je- dora, wielkiego oficera i wielki krzyż. dzienniki ogłosiły listy świeżo
pro- tak „cenne“ krzyże na piersi...
dynie Czechosłowacja nie ma orderów Wielkim Mistrzem Orderu jest każdo” mowanych. Naogół opinja uznała, że
Tego rodzaju nadużycia
zdarzają

obywatelskiej. Ale absolutnej

za łaskawe

po- dziennikach, istnieje więc pewna kontrola opioji publicznej,
— „Nie mamy
żadnej możności rających, zacnej tej apółce udało się
Legja Honorowa jest zarazem 6rprzeprowadzenia ankiety.
Faktycznie udekorować kilkunastu
conajmniej derem cywilnym i wojskowym: otrzyczynią to odneśne ministerstwa,
na- przemysłowców lub kupców, których muje ją zarówno urzędnik, publicysta,
dsyłające nam swoje listy kandydatów. jedyną zasługą było, że zbogacili się przemysłowiec czy malarz
za talent
Ponieważ miaister bierze za nich od- na... mydle lub gorsetach. A tak go- lub zasługi cywilne, jak i oficer za
powiedzialność, z nielicznymi bardzo rąco pragnęli być kawalerami Legji, bohaterstwo w boju. Nieraz już to
wyjątkami dekorujemy tych wszystkich, tak wysoko ją cenili, że płacli po krytykowano, nieraz fuż proponowajakich nam ministrowie przedkładają... 100.000 franków za krzyżl Sumą
tą no jakieś wprowadzić rozróżnienie
W dwu porach roku spada na dzielili się oczywiście ci wszyscy, któ» pomiędzy orderem cywilnym a wojszczęśliwych wybrańców deszcz czer- rzy sprawę „popycheli*. Ich nazwisk skowym, alejdotychczas bezskutecznie,
wonych wstąžeczek
(pięcioramienny (poza Ruotteóm i Cimuset'emj“ nis Francuzów noszących odznaki Legji

29 w nominacjach:

Floreala X-go roku), Kiedy 18 Florea-

Kraszewskiego,
wtany
ewacylnie i
oklaskiwany serdecznie.
W Dyneburgu również wystawio-

następnie

Nowy sposób odmładzania.

Otrzymujemy list następujący:
P adoias Panis Redaktorze!
Wobec tego, że w Nr 19 «Dziennika
Wileńskiego» z dnia 25 bm. w artykule pod
tytułem: «Szkodliwą robota» umieszczona
zostałą wzmianka o tem, Że na walnem
zgromadzeniu Stowarzyszenia Techników w
ubiegły piątek powzięta została uchwała <a
komitetem sanacyjnym się nie wiązać», uwažamv za konieczne sprostować tę wiadomość, jako nieścisłą.
A mianowicie, ną wsp”mnianem zebra-

„Za-

Od te»

pozytorski
Karola
Szymanowskiego
przy udziale skrzypaczki p. Ireny Du-

spół teatru polskiego
pod
dvrekcją
p. Wł. Czengery, który rozwinął się

Nieprawdziwa wiadomość.

„ MEDJOLAN, 25 I PAT. Donoszą, że w mieszkaniu bratanicy Papieża
Ratti dokonano kradzieży. Jednocześnie komunikują, że wiadomość, jaka była
szechniona o zamordowanin Angeliki Ratti, jest nieprawdziwa.

Rydla.

6 b.m, w szczelnie wypełnionej

Nazajutrz

* państwach bałtyckich,

Zeelens=--przewodniczącym

dostrzec nie potrafiliśmy.

Rozłam w Wyzwoienia w Święciańskim.
terenie pow. "Święciańskiego Daugieliskiej, N. Święciańskiej,

antaod dłuższego czasu nurtujące
nia
ugrupowa
tego
gonizmy wawnątrz

że rumuński mini-

ster pełnomocny
Emandi
stwierdził, że transport broni wykryty na stacji w
St Gothard był już 10tym z rzędu trausportem sprowadzonym
do Węgier od
Czasu zniesienia kontroli wojskowej. Emandi z»uważył, iż Węgcy mogą uzbroić
obecnie około 10 ciu dywizył i zakończ:ł wywiad oświadczeniem, ze w łonie

nocy

Przemawiali

Za-

granicznych zamierza dokonać Odpowiedniege demarchu w związku z przekazaniem przemyslowcom niemieckim francuskich kopaini metalu w Makejewce w Rosji sow.

gielskim ministrem pełnomocnym

następu: dzielna postawa naszej mificji odebrała ;warzorgani-

spraw

Kola“ —

11-X

W powrotnej drodze z Rygi od- \ tem sporo 6sób przybyłych z okó*
był się w Dyneburgu koncert kom- lie, odegrano „M ód kasztelański" —

elity polskiej

denosi, iż francuskie miaisterstwo

RYGA, 25—I. PAT. Sir Tudor Vaughan, który od r. 1923

ich akcji wyborczej,

Według

Przez szkło powiększające.

Na

„Matm”

'10-ty transport broni.

obliczeń otrzymają oni jeden mandat.

ego

251

‚

wystawić samodziełaą
na okręg Swięciański.

wskutek

PARYŻ,

litewskiego skiego jest oburzona faktem wycofa- zostanie we właściwym czasie w Genewie.
postanowiła nia sig od wyberów i domaga się od
działaczy przystąpienia
do
lis'ę litewską swych

Komitetu
Wyborczego
od udziału w wyborach

dr. Dobrzański, Stążowski

Zatarg © kopalnie sowieckie,

PARYŻ, 25. PAT. Petit Parisien donosi z Białogrodu,

mależy
Część Litwinów z pow, Swięciań- Przy sposobności zaznaczyć
pow. Swięciań:
skiszo niezadowolona z wycofania się że ludność litewska

wo:W 'lejce.
<W RA kina <Helios>

niemieckiego wielkiego
konsula Bet.
kera, wice-prezesa izby handlowej w Królewcu Littena i prezesa izby handlowej we
Wrocławiu Granda. Z branży przemysłu drzewnego udaje się do Warszawy
Michalski
wice-prezes izby handlowej w Berlinie i radca komercjalny Francke.

D, Piast,

redaktor Lgon Marchlewsai, mec, JanNARUTRZEKIESER
Nowa lista litewska.

łące sprawozdanie

Pozatem w skład delegacji wchodzą liczni reprezentanci

odbyło handlu hurtowego w osobach radcy komercyjnego Simona, d.ra Zeitlina,

się zebranie tej organizacji, ma któkandydatura
przepadła, a na
kandydaturę
Póź siej jedaak okazało się, że dla p. lego miejsce wysunięto
Buli.
Bobka
może
być , zarezerwowane p.

rujących

cudownego

nych.

Jacych na 'elu skupienie i zjednocze*

ZOO OSC

się w Rydze da.

wykonawców
obdarzono
kwiatami,
Przed i po koncercie prasa łotewska

zdaje sebie sprawę z konieczności przyznania
obywatelom
narodowości
niemieckiej najszerszych praw w ramach konstytucji litewskiej. Rząd litewski nie żywi żadnych wrogich zamiarów wobec mniejszości niemieckiej na

się będzie z gubernatorem

Sikorski nie kandyduje.

odbyło

martwego czarowanego

ożywienie

licznie zgromadzonej

Z kół urzędowych dementują
wiade: w chwili obecnej bawi Dyrektor Demość jakoby w zwązku z rozbiciem partamentu Politycznego MSW p.Świ- Litwie. Woldemeras zapewnia dalej, że rząd [itewski dełoży w przyszłości
na- większych niż dotychczas starań, aby nie dopuścić do stosowania represyj
się bloku współpracy z rządem, który talski, który odbywa tam ważne
wobec żywiołu niemieckłego i przyrzeka, że osobiście
zajmie
się każdą
mis! powstać z inicjatywy Wojewody rady związane z sytuacją wyborczą,
sprawą
niem
ecką
oraz
w
każdym
poszczególnym
wygadku
porozumiewać
Dunin hr. Borkowskiego,
wojewoda

Gen.

s*zonu

podkreślić1927 r. odegraniem

i cichego dotychczas życia kultural: go czasu wystawiono już 7 sziuk,
nego i towarzyskiego wśród Polaków granvch w Rydze po «ilka razy,
Obecny objazd miast Latgalji roztak licznie zamieszkałych w b. Ioflantach Polskich, obecnie Latgalją nazwa* począł sią od m, Krasławia, gdzie

spotkał

silne.

problemem

należy znaczne

nie

Przechodząc następnie do omówienia stosunków nietniecko-litewskich

Woldemaras „oświadcza, żę kwesija

radością

wraz z przedstawicielami szeregu sto:
warzyszeń polskich złożył hołd muzyce polskiej w osobie powszechnie
znanego kompozytora i godziękowa-

Estonji zaś, jak przyznaje Voldemaras, sym-

patje dla Polski są dziś niezwykle

Dyneburg, w stycznia.

Ż prawdziwą

biskiej, Pedczas koncertu konsul polski w Dyneburgu p. Świerzbiński Do wspomianą sztukę.

bałtyckie z wyjątkem Fialandji. Łotwa, która
wkrótce
odczuć
musi —
zdaniem Voldemarasa — w większym stopn u n'ż Litwa nacisk ze strony
mocarstw zagranicznych, pewinna zrozumieć konieczność związku międ y

Sprawie wileńskiej najważniejszym

miał ustąpić.

prezy»

o stosunkach niemiecko-litewskich

państw nadbałtyckich, w którego skład weszłyby wszystkie

nie ustępuje,

Borkowski

Voldemarasa

BERLIN, 25. I. PAT

WARSZAWA, 25! (tel wł. Słowa). Wczoraj w ostatniej chwili
złożono w Państwowej Komisji Wyborczej juszcze jedną listę kandydatów
de Sejmu, Poznańskiego Klubu Pracy którą, oznaczono Nr. 35,į

Wojewoda

p

ma być

ku! premjera litewski:go V>ldemarasa o stosunkach
niemiecko-litewskich.
Na wstępie artykułu p. Voldemaras zaznacze, że najwłaściwszą koncepcją
trwałej pacyfikacji stosunków nad Bałtykiem
byłeby
utworzenie związku

Lista Nr. 35.

WARSZAWA,

przys

byt tu premjer Woldemaras wraz ze swą małżonką
W ciągu
przedpołudnia premjer litewski Woldemaras złożył oficjaną Wia
zytę w urzędzie spraw zagranicznych Rzeszy.
, Inauguracją narad politycznych będzie zapowiedziane na

Komisji Wyborczej.

25.1 (żel wł. Słowa).

Z życia Polaków w Dyneburgu.

w Berlinie,

BERLIN, 25—1. PAT. O godz. 8 mej min. 40 rano

Honorowej wszystkich stopni jest dziś

z górą 100.000, ale nie zapominajmy,
że... była wojna. Oto tabliczka, która

lerem aby mót dostać krzyż oficerski,
pięć lat oficerem — aby otrzymać

komandorję, trzy lata komandorem—

ra i tyleż —
więlki krzyż

aby potem otrzymać
(czyli wielką wstęgę).

przemysłowOóż tym razem trzech
ców pochodzenia żydowskiego
(a.p.

S:hwob, Ctroen i Resengari)

otrzy»

mali krzyže komandorskie zanim minął termin pięcioletni... Stąd eburze-

Franciszka

p.

raczej

mie Figara, a
Coty.

nie

rygorom

tym

Cudzoziemcy

podlegają. Ci otrzymują Legję na
każźdorazowy wniosek M S.Z., - które

nas poinformuje o tem, ile nowych
krzyżów przybyło w latach 10925i 1926: uprzednio
ju, którege
tym razem wybór jest dobry, alg Fi- się od czasu do czasu, a najglośniejwzględnie
garo eburza się na naruszenie świe- szą w tym względzie aferą była ta,
Stopnie
1925
1926
poselstwie,
żo uchealonej ustawy z 8 lipca 1927, w którą był wmieszany sam Grevy,
Cyw.
| Wojsk.Ą Cyw |Vojsk.

dzru jest w swej istocie takiem sa- oraz rada złożona z 10 członków.
mem odznaczeniem, jak nadanie tytu- Od roku 1802 było już dwudziestu ustalającej terminy
Republiki.
Ale procent
minimalne, po Prezydent
łu: stwarza formalne wyróżnienie, któ- wielkich kancierzy; dwudziestym pier- upływiegktórych można otrzymać wyż- krzyżów uzyskanych tą drogą jest |
3579 3,133]
3.506 teg]
re jest słusznem, o ile odpowiadają wszym jest obecnie gen. Dubail. Za szy stopień Legji. Ustawa ta wys ła w rezultacie znikomy. Więcej już mo- Kawalerów
Oficerów
576
566
637
572
wyjątkiem
pierwszego
kanclerza
(Lamu zasługi, niesłusznem, jeśli wynika
z inicjatywy rządowej jake rezultat że jest krzyżów zdobytych przez fa- Komandorów
92
110]
114
112
z faworytyzmu, a wartość orderu po- cćpede'a), wszyscy jego następcy byli NSZ” skandalu Ruotte, Camuset worytyzm, bo każdorazowy rząd czy
Wiels.. Oficer.
6
2%4
2121
4
7
3
5
miżającem, jeśli jest rezultatem prze- marszałkami lub generałami. Rada
ska.
minister dekoruje przedewszystkiem Wielk. Krzyży
Legji
Honorowej
wiewiele
decyduje
kupstwa...
Ruotte był urzędnikiem w Mini- swoich. Itu przecież nie należy podej”
Francuska Legja Honorowa jest przy nadawaniu orderu. jJzden z jej sterstwie Przemysłu i Handlu, a Ca- rzewać większych nadużyć, albowiem
Na podstawie ustawy z 8 lipca
jednym z najbardziej cenionych orde" członków powiedział mi w roku ze- muset sekretarzem redakcji dziennika każda promocja ogłaszana jest w 1927 roku, trzeba być ośm lat kawa-

wielkiego ofice-

aby uzyskać stopień

zasięga opinji u rządu krakandydat jest obywatelem,

w odnośnej ambasadzie czy
jeśli kandydat przebywa

że każdy członek obcej
glomatyczneł,

który

placówki dy-

urzędował

ryżu conajmniej dwa lata,

na odchodnem

zwyczaj,

panuje

zagranicą. Pozatem

Legję.

w

Pa:

otrzymuje

Kazimierz Smogorzewski,
=

ава
са оаа

Premjer Voldemaras

JZK

0 pracownię psycho-techniczną
© Wilnie.
Uderzającą jest rzeczą,
jak wielu

'

spotyka sę na każdym
którzy
mastu
wodzie
często
Wielu

kroku

ludzi,
po kilku, czy nawet po kilku:
latach pracy w obranym
zanie
są z niego
zadowoleni,
nawet myślą
o jego zmianie.
teź jest takich, którzy enie z

jednego pieca chleb jadali» — próbewali różnych zajęć, aż wreszcie po
i niepowodzenia

życiowe,
to marnowanie
energji na
długie próby i poszukiwania
spowoadowane są tem, że ludzie nie kierowali się właściwemi względami
przy
wyborze dla siebie zawodu.

Jakże często bowiem człowiek obiera sobie jakiś zawód
tylko dlatego,
że pracowali
w nim
jego
ojciec i
dziad. Jik często decyduje o tym wyborze przypadek lub namowa otoczemia. Jak często spodziewane
korzyści
materjaloe, a jak niestety rzadko zdečydowanie 86 ma dany
zawód jest
wynikiem zamiłowana i zainteresowania osobnika.
A przecież z głębokich różnic, tak
fizycznych, jak umysłuwych
spotykanych
u ludzi, wypływa,
że dla każdego osobnika istnieje zajęcie odpomoże

być przez jednych pracowników

wykonywane

lepiej niż przez

innych,

osobnik

nieodpowiedniego

powstaje stąd
miego

dła

podwójna

niegowodzenie

społeczeństwa zaś
Gukcyjnošci

trafi

strata: dla

w

życiu,

zmniejszenie

i wydajności

dla

pro-

wspomnieć,

że nia, przygotowywać materjał

Tadeusz Królikowski
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Polikarpa.
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Zach. sł. o g. 16 m, 05

jutro
Jana.

Spostrzeżenia meteorologiczne
Metecrologji U. S. B.
Giinienia
średnie

Zakład
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2 w d zam, do.

zostały

przez

Uwag is Pochmurno. śnieg:
Minimum ха dobę
Tendencja
barometryczna:
Wzrost
nienia.

cie

na

FKOŚCIELNA.

szej wagi, Komisja wobee
sp6žnionej pory nie
wyczerpało
porządku
dziennego
i odroczyła rozpatrzenia
szeregu spraw do następnego posie”

pod uwagę

skończeniu

reszta

dyskusji

szkoły

radnych

na

Stałe

niezadowolenie

żydów.

ostataiem

Informują

posiedzeniu

mas,

iż

miejskiej

komisji sanitarnej rozpatrywano między innemi
podanie
żydowskiege

prywatnego

czas sumy
Falkowski.

lem*

o udzielenie

mu

sydjow;
Z

powodu

pewnych

jednak,

že

stwo jest instytucją grywatną
wystarczalną,

sub-

towarzy-

i samo-

przeto większość człon-

wygłosi ks. prof. Czesław pozostali członkowie
Tegoż dnia e godz. 5-ej protestu opuścili salę

pracownie

lub poradnie

psychotechniczne

zawodowe.

Społeczeń-

stwa tych krajów zrozumiały,
wydatek nie jest wydatkiem

że ten
niepre-

dakcyjnym, ale przeciwnie —stokrotnie
się im zwraca

przez

zaoszczędzenie

maragwaneį energji ludzkiej, zwiększenie produkcyjności i wydajności

pracy.

żydzi, na znak
posiedzeń.

z następującym porządkiem dziennym;
1) wybór przewodniczącego, 2) wyłe-

wód, co do którego stwierdzono u Sprawy przez KS, prał. Olszańskiego
nich zupełnie wyreźae przeciwwska- ustalono termin i pregram akademii,
zania, w 43 proc. te przeciwwskaza: która ma się odbyć w da. 12-:go lumia miały charakter względny, a tylko tego b. r.
28 proc. dzieci wskazało
na zawód
Na program akademji złoży Się:
dła siebie odpowiedni (badania d-ra odczyt, arodukcje muzyczne i dekiaLaufera i Paul Bomcoura we Francji). macje. Bliższe szczegóły podane z0Według badań

Meyer
dzieci

i

innych

VWaney)

autorów

zaledwie

wybiera zawód

"/4 część

edpewiedni

siebie, 2/, czyni wybór zupełnie
właściwy, reszta wyraża się w

sób

n ezdecydowany.

W świetle tych danych

dla nas zadania

(dr.

jasne

dla

niespo-

są

pracowni psychotech-

micznej: 1) ustała ona przeciwwskazania do obranych przez młodzież
zawodów na podstawie stwierdzo-

Złożenie zwłok do grobu odbędzie

1928

Towarzystwa

r. w

maj

Rolniczego

Wielkie

— Ko-ferencja pr:edstawicieli

się dnia 27-ga stycznia 1928 r. o godz, i2-ej,

w

Oradnie

zalotach». Driś o godz, 20ej wznowienie
komedji Fr. Zabłockiego <Fircyk w zalotach»
7 udziałem: J. Osterwy, St Karbowskiej

przez lekarza braków

organicz-

dzieci najuboższych

żydowskiej m. Wilna.

skiego,

rzyszeń b. wojskowych

z

į

s yjeżdżają
K
S
delegaci

ki
skiego.

terenu

Kra
Z. O.

D.

‚ |=

wicza

ago
W;

_

Jak się dowiadujemy

ciele

innych

Nr:

m”

Augusta Kard, Hlonda, Prymasa Polski. Podają:

powyższe

Sądząc z argumentu,

którym Ko-

misja Kulturalna swoją decyzję moty-

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA

do wiadomo-

w

któ. PTAC.

Badania struktury psychicznej o- rym sprecyzowane "zostały wytyczne
sobnika metodami eksparymentalnemi dla wykonywania przepisów wykonaww pracowni.nie wystarczą jednak do
określenia zawedu
najwlašciwsz go

czych do rozporządzenia

wacji psycho/egicznej

osób

badanych

nie instrukcje

22

Prezyden'a

kwietnia
ćla jednostki. Muszą one byč uzup:!- 1927 r. W związku z tym okólnikiem
tione wynikami dlugoletnieį obser- P. Wojewoda wystosewał odpowied-

Błowadzonej

Rzeczypospolitej z dnia

przewodniczącym

wy-

systematycznie w szko- działów pewiatowych w Wilnie, Osz-

łach powszechnych
kiem) i średnch
a
zeszycie blograficznym,
dualnej lub arkuszu

radjoabonentów

1 ),

mi

nie možemy jeszcze podač statystyki

<Orbis> (Mickie-

przepióreczka»:.

psję zarzy

z |".

y — takieį

W

statystyki

kawą

nie

prowa!

Obecnie pomówimy o obrocie w

terenów

przedstawi:

radjo-
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się

;.

dziedzinie

konywać tylko sklepy II
równocześnie ' obowiązane
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ję
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ru Polskiego, która grana
pierwszy w piątek najbliższy.

Е

od

kilku tygodni

jest grana

Teat

Eno
Komedja

s

wleikiem

(przedewszyst- mianie, Święcianach, Głębokiem, Winotowanych w lejce i w Mołodecznie oraz do Prekarcie indywi- zydenta m. Wilna.
— W dniu wczorajszym uległ kone
obserwacyjnym

W

tygodnia

skierował do pracy 48

PU.P,P.

i zapośredni-

ta

o

wojskowych.

—

Niedzielna

pop:tudničwka.W

Powszechne

wykłady

We

uni-

czwartek,

dnia

Występy taneczne

Z
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M
ZEE
<podsłuchiwaczy».
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rewomictich. Pp, * poemat
dzielę o chłński
godz. 430Klabunda
po południa
grany będzie.
«Kredowe koło»,
UNIWERSYTECKA

wersyteckie.

—

„Sy ubiegłym roku (1928—1927)_sprowi:

Ūzllišmy z zagranicy radjosprzętu na o,
Stmę 6 i pół miljona złotych w złocie.

L. Winogradz.

kiejGregor
w Teatrze Polskimogr w sobo. ©'gu deóch ostatnich lat — na 35 miljo28 ! niedzielę 29 bm, budzą
. nów złotych, w tem zą 15 milionów było

tę

Śuredowkae, Gdy£ prog am

interesujący,

oraz

A. oska

utrzymany

na

półfabrykatów.

wysokim

Obecnie

przemysł

polski,

korzystając

o godzinie poziomie
artystycznym. Przed
kilku tygod- ZSZEŚĆ
własnych
doświadczeń
| obcych,
726-go žśtycznia 1928 5roku Śniadeckich
niami reprezentowała
p. Winogrądzka'Greradjosprzęta
produkuje
w kraju. większą
Przyej wieczorem
w

Uniwersytetu

ali

Prof.

aiadeckic

Dr.

Teefil

Emil

gor z dużem powodzeniem

neczną w Dynaburgu, wó6i

polską sztukę ta- znać trzeba, że przemysł krajowy nie

tamtejszej Po- Mie jest gorszy od

ŚAodaiski - wygłóćj paczyt 5e. l. „Gu. „ lut
oko udając
wa mia sięорейсй
Ma
Czas dłuższy,
zagranicę,Minocelem

wyrobów

tylko

zagranicznych,

Reason

angielskie

skiego” jako plewizy wykład z cy. zgggeraak onej un e" pi git Gra
dą d
ide
klu wykładów

p. t. «Polska
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Pia-

3160, odchodzący

godz. 1*iGte2G
20 minut =kursc
40,
dala
go

z

tegoż

zostanie

dnia

osobowego

W sobotnim i niedzistnym występie bio- a

i na

ь

udział uczenice p. Winogrodz dE 22 | pół ało
Gregor.

ej

w

cenie.

kosztują 32 zł, a pol-

Ww Trograiaje: Brahms, Debussy, Grieg;
<Polmety> znowu Śmiało konkurują z
Strauss,
perkusyjne:Schubert, Wagner, oraz iastrumenty 7 fraucuskiemi «Point-Bleu». Zarówno jedne
jak i drugie kosztują po 25

Bilety od 30 gr. jaż

kasie Tetra Polskiego.

_ — Recital skrzypcowy Bronisława
Gimpla w Teatrze
SE Bi Polskim, We wtorek
.
3! Pm. recital
odbędzie fortepianowy
ię w Teatrze znakomiiego
Polskim jedyny
skrzypka Bronisława

zł:,

są do nabycia w TŁ Przed lepiej wykonane.

Gimpla.

Wieczór

NE daj ML

ale

<Pol-

Е

"SE >

OStstnim czasie kondensatory i transformato.
|7+
ku które
podobnez powodzeniem
wyrob,
r wyplersją z ryn:
KM R Nad polskim
MA astwicka
materjałem
izolacyjnym

ten Prowadzone

uczt

nie

będą

rozkład

pociągu Nr.

odcinku

jazdy

Europie Bronisława Gimpla,

py

wywołują

ogólny

są

ostatnio

próby.

Dotąd

arty. wszechwładnie panował materjał zagraniczny

pubiiczności;

Co do drobniejszych

Program zapowiada perły muzyki skrzyp- |

SUziki, druty, które

wyrobów,

dotąd

jak ska-

sprowadzane

3157, od- cowej przy akemoanjamencie wybitnego pia. Pyły z zagranicy, to w ostatnim czasie rówe

°

P

min. 39, który będzie odchodzić z tej Polskiego, RP» rac wasi
stacji o godz. 19 min. 50 i przycho— Doroczna Reduta Artyst:

Nowegródka

stanowi

którego wysię. *"Ardość, wióra. utrudnia obróbię,

zachwyt

chodzącego z Nowojelai © godz. 20 e. Karola Gimpla.
do

>.

angielskim, chyba tylko

poczynając
Usłyszymy obecnie
mianowicie
jednegow t;WA 2%:SIę frolit,
Polski środek izolacyjay nazy.
Sui
dą od i stycznych.
z "aisłynniejszych
skrzypków
enperif Jego jedyną wadą

tymze

zmieniony

В

a sro

Nowogródka о należeć będzie do wyjątkowych

kursować

od

styce:

o

godz. 21 a. Teatru Polskiego

min. 28,

=
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ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Zebranie komitetu uczczenia pamięci godz.
K. Wimbora.
W dniusali28 Lario:
go stycznia
ю.'о
1730 w dużej

To
ty-

zołosku yk

z

.
ofiarowały

zo

tytoniowa Ni. 7, Bozkowaki, Bend
Ps
\
>

inne“
Ski ii Doinne
tsńca

z
„, Interesujące jest zagadnienie, jakie sfe!

sma

przygrywać będą cztery zespo-

=.
ysander

NĄ

w radjoprzęć

(opi —
nam p.
Skyacienko.
“aladajakkol
wiek

3% sy

inż,

Ale-

ор

radą, to jednak. niechętnie

" narążają się na wydatki,
związane z instalaя zato słuchają
cją radjoaparatów. Chętniej
na aparatach księży proboszczów i sołtysów.
Niemałą propagandę radjofonji szerzą

nej Urzędu '* ojewódzkiego (Magdzleny 2), ły orkiestrowe.
odbędzie się walne zebranie komitetu ucze
Osoby, które nie otrzymały jeszcze zaNiestety sawsiach nauczyciele wiejscy.
czenia pamięci Kazimierza Wimbora. Na po: Proszeń, zechcą podać swe nazwis:o telefo- po
mi zaajdują się w dość ciężkiem położeniu

rządku

dziennym:

i likwidacja komiietu.

spiawozdanie

wydziału qicznie (224), iub

zgłosić

się osobiście do materjalnem, co uniemożliwia im nabywanie

Teatru Polskiego w godz. 6—7.

— Zebranie T-wa miłośników Hiatorji __ Bilety za okazaniem zaproszeń nabywać

Reformacji. W sobotę,

o godzinie 7 i

pół w

28 stycznia 1928 r, Można

cukierni

Sztrala

w god, 12—2

al žaolasi RE1. tami o bł
członków «Towarzystwa miłośników Historji

rządek dzienny:

Czwartek 26 stycznia 1928 r.

ich

RADJO—WILNO.

im. Jana Łaskiego». Po-

I) Odczyt

tytułem <Pokaz

prz,

w

ж

Polskiej za

lokalu własnym,
z

zabytków

radjoaparatów.
Tak więc, głównymi odbiorcami
sprzętu są mieszczanie.

Hwengielic:

s

świadczących o roli Reformacji w kul-

1835—1700.
17.20—17
45;

Gazetka radjowa.

Coraz częściej ałyszy się

mały zasięg

:

odlegti cd

w języku żydow*

bec Sądu.

uwzględnienie „przy komspictowacia OE
programów audycji w języku żydowskim. Pan kierownik
oświadczył de-

legacji, że jest te inowacja z gruntu
polityczaa, wobec czege decydować
może jedynie Urząd
Wojewódzki.
Delegaci
oświadczyli,
że
będą inter.
byli
w pierwszym rzędzie bezrobotni
fiskacie Nr 7 białoruskiego czasepisucznia.
wenjowali
w
tej
sprawia
u p, Wojeposiadający
ra
uirzymaniu
większe wody.
wydawanego
Jak z tego wynika, dla prawidło- ma „Dumka Pracy*,
3
rodziny.
wego
i _ jaknajbardziej
celowego przez grupę b, hromadowców.
Uwzględnienie tej propozycji byłoWOJSKOWA.
SAMORZĄDOWA.
by pierwszym krokiem do stopniowe— Złazd b, wojskowych
— Budowa elewatorów. Stjmik
Z. go skracania audycji polskich, gdyż
przystąpił Kowieńskiej odroczony. Żapowie- i bez lego już audycji litewskie i biapow. Wileńsko-Trockiego
$ Mieczysław ŻEJMO ) ostatnio do budowy magazynów; zbo- dziany na dzień 12 lutego r. b. Zjazd łoruskie zabi=rają dużo czasu.
b. wojskowych, pochodzący
— (x) Obława na wilki. Infor.
żowych t. zw” elewatorów.
z Ziemi
| Wilno, ul; Mickiewicza 24, tel. 161:
Kowieńskiej zostaje odroczony. O dniu mują nas, iż z inicjatywy odnośnych
BGIRJSKA zwołani
a Zjazdu
Komisja
Organiza- p. p. Starostów w dniu 29 i 30b. mm:
Elektryczny materjał instalacyjny
—
(»)
Z
posiedzenia
miejskiej
cyjna
powiadomi
zainteresowanych odbędzie się na terenie powiatów MaŻarówki, Żyrandole.
Komisi Finansowej.
We wtorek, przez prasę lub pisemnie. Osoby, łodeczańskiego, Postawskiego i ŚwięLampy kwarcowe.
Žž
dmia 24 stycznia odbyło się posie- które miały zamiar przybyć na Zjazd ciańskiego większe polowaaie z naAparaty elektromedyczne.
dzenie miejskiej Komisji Finansowej. proszone są O podanie miejsca swe- ganką na wiłki. W polowania tem
Ogniwa galwaniczne.
Przewodniczył p. Ł. Kruk.
go zamieszkiwania pod adresem: Wil- między innemi wezmą udział przedNa prowincję wysyła się
Najdłuższą dyskusję wywołały pro- ne ul. Mickiewicza 30 m. 2 Si. Nie- stawiciele władz wojskowych, straży
koleją i pocztą.
1—cgye { jektowane przez Magistrat
zmiany krasz lub ul. Witoldowa
8 m.2
K. pogranicznej i miejscowege „ziemiaństatutów podatków miejskich na rok Błażewicz.
stwa.

| mes

Oskarżony

się een

jako . komendant

komgan

Wilna о 40 do

rozperządzenie

100 kim.

i

cej zmuszeni są nabywać wobec
gie aparaty

wiejolampowe,

gdyż

i ке
na

wię-

apara-

tach detektorowych słyszą zaledwie

tak nie.

zapłacenie 750 zł. za czierolampowy

aparat

ciekawe stacje jak Mińsk czy Kowno.
A praeciež nie každego 26 siać

POS
TURI

na

em.
- TTMERAG "WHEN

chowaniem

-KZZUARĘDKIA

©
się 6 wobec
e Sądu u

Śniejszej

Rzeczypospolitej

żony — aspirant

Naja”
Najja *

oskar”

Lipski zasłużył na

to, Że
przewodniczący
zmuszony
byt doprowadzić go do porządku
a następnie nakazać wniesienie do protokułu o zajściu. Wyciąg ztege pre»
tokułu, jak nas poinformowano, przesłany zestanie przez
Urząd Proku! rap

stwowej.

Głównej Pol. Pań-

Należy

przypuszczać,

że

Komenda Główna wyciągnie z tego
Odpowiednie konsskwencje i ukarze
»StrÓża ładu i porządku”

CEg9

skiego.

USZanować

nie umieją-

powagi

i

granicznej w marcu 1924 r. Šu

narzekania na

wileńskiej radjostacji. Ziemianie,

mał się w Wilnie u swych krewnych, Nietaktowne zachowanie się wo- torski Kom*ndzie
— O audycje

radjo-

+

Fala 435 mtr.

przezroczami

czył pracę 20-bezrobotnym
5 skim, Dowiadujemy się, że do kie« _ W/ dniu wczorajszym Sąd OkręRadjo-stacji gowy w Wilnie pod przewodnictwem
„ Z powyžszego wynika, iž w Ostat- rownika programowego
ży- Wice Prezesa Owsianke rozgoznawał
nim czasie bezrobocie
na terenie m. Wileńskiej zgłosiła się delegacja
dowskich
sfer
spolecznych,
prosząc
o Sprawę aspiranta policji—Lipskiego.
Wilna znacznie się wzmogło,

— Zatrudnienie bezrobotnych.
Dowiadujemy się, iż w związku z
rozszerzeniem cobót kanalizacyjnych
w Wilnie, Magistrat zatrudnił ostatnio około 400
bezrobotnych,
Przy
przyjmowaniu
uwzględniani
,

wozi

O OW
przysparzają nieuczciwych

po-

kowieńskiej. Profesor Birżyszka zatrzy-

czasie ub,

domorośli

państwowo myślący oficerowie i sze- wodzeniem
w. Teżirzę Letam w Warszawie.

Rakowa”
Hale
а

kategorji, które
są
dokonywać

— Piątkowa premjera. <Szkoła wdzię rejestracji. Tymczasem wiele aparatów mon-

reprezentować

s

grana będzie po raz ostatni doskonała groteska Molnara «Złodziej i jego mecenas».

powiadamie,

w sprawie rozbudowy miast,

w danym zawodzie,

Pisaliśmy już o szybklem tempie, w
jąkiem rozwija się radjofonja na Ziemiach
Wechodnich. Podaliśmy również dane sta-

й

biuro

— «Uciekła

będą jeszcze odrębne stowarzyszeniNea
a,
= ai jest „in Ars m, gdyž

warstw ludności dzić

wowała, (że wychowuje się dzieci w
duchu
nie świeckim lecz religjnym)
wnioskować
można albo nasuwa się
myśl,
że
wchodziły
tu w grę względy
staną niebawem
partyjae.
Decyzja
Komisji wywołała
— (c) Katolicki Związek "Ab.
szereg
protestów
wśród
ludności żystynentów.
Kurja Metropolitalna z
polecenia Księdza Arcybiskusa Metro. dowskiej m. Wilna. Podobna u pana
prezydenta miasta zostały złożone repolity, podaje do wiadomości,
że w
archidjecezjach gnieźaieńskiej i poz- zolucje z licznymi pretestami znanych
żydów m, Wilna, jak również pswnańskiej powstał Katolicki
Zwlązek nych poważnychzerganizacyj.
Abstynentów, mający statut, zatwierdzony przez Jego Eminencję ka. dr.

ści, Kurja Metropolitalna

radjowa.

konferencja
przedstawi:
Turewicza, K. Pągowskiego 1 J. Wasilew- w Wilnie i ną prowincji. Ubolewamy, że
Związków
i Stowa-

wszystkich

polskiej. 2) Sprawa wydania odezwy
— Wzrost bezrobocia. Według turze
książek». Transmisja z Warszawy
wyborczej w imieniu T-wa. -Po załatwieniu «Wśród
17.45—1
8.55, Transmisja z Warszawy.
nych lub zmian chorobowych; 2) iż |. E. ks. Arcybiskup Metropolita zestawienia cyfrowego na terenie Wo» porządku dziernego, zabawa towarzyska,
Audycja
[itóracka:
jewództwa
Wil.
zanotowano
ostatnio
19
Goście mile widziani:
10:
т
wskazuje każdej zgłaszającej się jed: najusilniej popiera cele Związku i
ZABAWY.
tości 00—19.10: Sygnał czasn i rozmai
zamostce najodpowiedaiejszy dla niej łeca je tak Przewielebnemu Duche- ogółem 4934 bezrobotnych.
Z lczby tej przypada na meta— IXty doroczny bal Akademicki
19.10—10.35: o
e aa: Wi
rodzaj pracy.
wieństwu, tak również
wiernym arpana wojewody
Włady"A»—odczyt
z cyklu
<Ziemia Limanowski.
Wileńska» wy.
Aby dokonać wyboru najwłaściwe chidjecezji. Siedziba Związku mieści lowców 284, robotników budewlanych pod pprotektoratem
|
zee
Oras
TM. RO
USK. głosi
prot.
USB.
Mieczysław
wyk alfikowanych 1125
nieszego dla esobnika, zawodu musi sią w Poznaniu, ul. Marcinkowskiego 500
wykwal fikowanych 1594 rolaych 92 Pa Ea R PA
pracownia psychotechniczna 1) prze” Nr. 26 W Wilnie informacyj udzielą
DANIE © WARS
LE „ aaSeminairjum
ans
go lutego rb. w salonachORLE:
Kasyna Garnizo- a
Famiowwwć
di
=—
i umysłowo pracujących 1.299,
nowego:
prowadzić szczegółową analizę pBy- ks. dr. Michał Sepoćko, ojciec Du.
AbraWilno
zaś przypada
chologiczną i psychofizyczną zawodu chowny Szminarjum Metropolitalnego 4828Na miasto
RÓŻNE. i O
„00: a Transmisja z Warszawy, '
bezrebotnych, z czego 3410
i 2) poddać analizie strukturę psy—
Prof.
B'ržyszka
w
Wilnie.
Konce
w
wykonaniu
orkiestry dętej pod
mężczyzn i 1.418 kobiet, Z zasiłków W dniu dzisiejszym przybył do Wil. dyr: Alekcaudrart
URZĘDOWA.
Sielskiego.
chczną i psychofizyczną badanego
— Okólnik w sprawie rozbu- wydawanych w państw. urzędzie Fuaosobnika. Wtedy dopiero można
się
i
korzysta obecnie na prof. Uniwersytetu Kowieńskiego,
dowy
miast.
Ministerstwo
Spraw duszu Bezreboria
przekonać, o ile ta struktura
odpo*
Birżyszka,
który
udaje
się
do
[Polski
996
osób
i
to
637
bezrobotnych
umywiada dyspozycjom psychicznym, któ- Wewnętrznych rozesłało ostatnio do
w charakterze przedstawiaiela prasy
те są niezbędne do owocnej
pracy wszystkich PP. Wojewodów okólnik słowo - pracujących i 359 fizycznie
£ SĄDÓW.
nych

i zięć.

1: RowickiejsKunickiej, J. Karbowskiego, St: tystyczne, dotyczące ilości

dstawi.

konf

górki

j(ronika

— «Reduta» na Pohulance: <Fircykw

łych wytycznych współudziału
Z O.W.
W pracy przysposobienia wsjskowego
w najbliższych dniach zwołana zostacieli

stycznia o godz. 7

nastąpi dnia 26-ро

Ewangelicko Reformowanym

TEATR I MUZYKA.

C lem nst-lenia form i ścis-

je w Grodnie

Panu

Soleczniki

źona,

Z.O.W.

zasnął w

obrzędach zawiadarmiają siroskane

i konkluzja.

się z prawdą. Jak bowiem przeważnie
nienie komisji, — 3) wolne głosy. słychać, nauki świeckie i język polski
by organizowania tych instytucyj. Po- Obecni byli przedstawiciele Ligi Ka- są w takim samym stopniu wykładapowyższych,
jak we
nieważ jednak w Polsce badania
ta- tolickiej,) Odrodzenia,
Koła
Polek, ne w szkołachszkołach
powszechnych,
kie nie były przeprowadzane, musimy Stow. św. NO Z”
a'Pauio,
Zw. wszystkich
według żądań władz szkolnych.
się zwrócić do opracowań obcych. A Kat. Polek, N O.
Element uczniów, który do szkół
Na przewodniczącego powołane p.
więc: z pośród znacznej liczby dzieci
uczęszcza, įrekrutuje się z
badanych 290 prec. wskazało ma za* bar. Weyssenhoffa.
Po zreferowaniu „Jawno*

Dane statystyczne są jeszcze jedmym argumentem na poparcie potrze-

Kowieńskiego

stycznia

szkołach
„Jawno*
Na stów».
Wstęp 50 gr.; е dla młodzieży 20 gr.
— (c) Rocznica koronacji Ojca dzisiejszem posiedzeniu Rady Miejświętego. Jak już donosiliśmy w dn. skiej m. Wilna będzie ro 'ważana spraKOLEJOWA
Zmi
kładzi
d
24 b, w. o godz, 19-ej w sali zebrań wą szkół, Jawno*, które, Komisja Kul—
Zmiany
w
rozkładzie
jazdy.
Chrześcijańskiago
Domu Ludowego turaino Oświatowa pozbawiła subsy- Рттп!шу się, że Ma
słabej
lat im przez Magi- rekwencji na odcinku kolejki wąskoodbyło się zebranie zainicjowane przez djów od szeregu
strat
udzielanych.
Ligę Katolicką, w celu
urządzenia
torowe | Nowojelnia—
Na g ródek, °
i
Pogłosk, jakoby w szkołach «Jaw:
ebchodu 6 tej rocznicy koronacji Oj5pociągi osobowe Nr. . 3159, '
odcheca św. Piusa XI. Zebraaie odbyło się no» uwzględniano przedmięty świeckie
zący z Nowojelni © R
23 1 Nr.
w zbyt uszczupionej
mierze, mijają

gólnie Niemiec istnieją instytucje zna- popoł. nieszpory
me jako

Prezes

zwłok do Kaplicy na Cmentarzu

O tych smutnych

tow. f„Miszmeres-Choj-

go jest dla społeczeństwa zagadnie- 29 b. m., © godz. 7ej rano — pry0 godz. 9ej — wotywa,
niem
pierwszorzędnego
znaczenia. marja,
o ków Komisji pozostawiła podanie bez
Wobec
powyższego
Dlatego też w każdem większem mie- godz. 11 ej — suma. Kazanie pod- uwzględnienia.

ście Stanów Zjednoczonych A. P., w
wielu miastach Anglji, Francji, a szcze”

Węciawowicz

ZY sobotę o godz 20.е} komedja St.
Żerom- radjosprzętu. Otóż: w Wilnie przybywa
dzisiejszem posiedzenu Rady
miej- będą reprezentowali poraz pierwszy skiego «Uziekła mi przepióreczka...» z J. dziennie około 70ciu radjoabonentów, oraz
skiej.
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nicznych zaparciach jest szczególnie skuteczny, jesli się go spożywa naczczo.
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