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Litod żąda otwarcia kolei Wilno - Libroa. 
Min. Bałodis rzecznikiem przyjaźni poisko-litewskiej 

Swego Czasu. pisząc o składzie 

nowego gabinetu łotewskiego, wspom- 

nieliśmy u nowym ministrze spraw za- 
granicznych, p. Bałodisie, iż dotych- 

czas nie miel.śmy sposobności bliż:j 

zapoznać się Z jego kierunkiem  po- 

litycznym. Wyraziliśmy jednak na: 

dzieję, że p. Bałodis, jako długoletni 

peseł łotewski w Kewaie, włsśaie w 

tej chwili przyniesie wiele korzyści 

swemu państwu na stanowisku mini- 

sira spraw zagranicznych. Chodzi o to, 

że p. Bałodis, z tytułu swej dotych- 

czasowej pracy dyplomatycznej w 

Kownie, obracał się nejbliżej, patrzył 

własnemi oczyma, i musiał zapoznać 

sią gruntownie z tem źródłem skąd 

ro chodziły się dotychczas nici, tak 

niezmiernie wikłojące stosunki poli- 

tyczne nad Bołtykiem. Właśnie za- 

wdzięczając kowieńskiej polityce w 

stosunku do Polski, pasował w pół« 
nocao-wschodniej Europie stan ciągie- 

go naprężenia, który nie dopuszczał de 

uprawiania polityki opariej na wzajem- 

nem zaufaniu i normalnym rozweju 

państw bałtyckich. Cierpiała też na 
tem, poza innemi sąsiadami Łotwa, 

której politykę znamienowały do paw- 

nege stopnia ciągłe lawirowanie i 

brak konkretnych wytycznych, w za- 

łeżności od zakulisowych intryg dy- 

tycznych. 

"DA, gdy przewidyvana jest za” 

sadnicza zmiana Sytuacji należy 

umieć ocemć ją rzeczewo i bezstron- 

nie, skorzystać Z tego momentu, 

ateby raz na zawsze usunąć to zło, 
które gnębiło dotychczas państwa 
bałtyckie. ża 

W wywiadzie udzielonym przez 

nowego ministra łotewskiego, widzi- 

my, że potrafi on właśnie współpra- 

cować z inicjatywą, zimierzającą do 

stab lizacjj pokoju i normalnego roz- 

woju gospodarczego we wschodniej 
Europie. O ile główną przeszkodą 
ku zrealizowaniu pierwszego, była 

dotychczasowa pclityka kowieńska, o 
tyle tak samo polityka ta hamowała 

rozwój gospodarczy przez nieutrzy- 

mywanie stosunków z Polską i brzk 

komunikacji. Otwarcie Niemna i drc- 

gi żelaznej z Wilna do Libawy—oto 

dwa warunki, których wymaga życie 

gospodarcze tych krajów, © ile nazy- 

wać się ma życiem a nie wegetacją. 
Dla zachodniej części Łotwy, uru- 

chomienie tej drogi kolejowej było 
sprawą życia i Śmierci. Jednakże po" 

przedni rząd p. Zeclensa, starannie 

Bomijał nawet (ak palącą dla swej O 
krajy kwestję, za cenę przystosowa- 

nia się do politycznych szacherek 
Berlina j Moskwy, którym zależało 

na utrzymaniu dotychczasowego sta- 

tus quo.— Wywiad wyżej przytoczony, 
utwierdza nas w przekonaniu, ŻE 0с- 

Wy łotewski minister spraw zagran.cz- 
mych nie zamierza kroczyć drogą w)- 
tkniętą przez p. Zeelensa. 

Jak widzimy zatem, taktyka na- 

8zej dyplomatycznej placówki w Ry- 
dze, która tak gorąco popierała rząd 

p. Skujeneka i Zeclensa, gdyż oba- 
wiała się jeszcze bardziej nieprzy- 
chylnej polityki ze strony partji bur- 
żuazyjnych, polegała jedynie na nie- 
znajomości stosurków politycznych 

nad Bałtykiem wogóle, a nastrojów 

panujących na Łotwie — w szczegól- 
ności, m. 

RIO НОЛЕНЕ СРАЖЕЛОСНИКСОЧЕ ВОИ 

Dekoracja metropolity Dyoni: 

zego orderem ŚW. Sawy. 

WARSZAWA, 1-11 PAT. W dniu 
dzisiejszym charge d'effsires Jugosla- 
Wii p, Rodanowicz wręczył metropoli- 
cie kcścioła prawosławnego w Pelsce 

8. Dyonizemu wielką wstęgę erderu 
W. Sawy f-ej klasy. Odznaczenie ta 

ZOstało nadane ks. metrepolicie Dyo- 
nizemu przez Jego Królewską Mość J 
króla Szrbów, Chorwatów i Słoweń- 
ców. 

Dzień imienin pana Prezy- 
denta w Trokach, 

Rz W daiu ZE pa am 
eczypospolitej, prof, Ignacego Mo- 

ściekiego, tl 1. II. r. b. odbyły się 
W Tio<ach uroczyste nabożeństwa w 
kościele paratjalnym, w synagodze i 

Enesie karaimskiej. W tej ostatniej 
Dabożeństwo celebrował pan Chazan 
Firkowicz w obecności licznych przed- 

wicieli kolonji karaimskiej i dele- 
£acji 22 Baonu K. O. P. na czele z 
Panem Kapitanem Sznukiem Kazimie- 
rzem 

Po ukończeniu nabożeństwa Cha- 
zam Firkowicz złożył na ręce pana 
kapitana Sznuka życzenia pomyślno- 
šci dla pana Prezydenta i rozwoju 
potęgi R.eczypospolitej Pojskiej. 

  

Z Kowna donoszą: Dotychczasowy pose! łotewski w Kownis, a e- 
bzcnie minister spraw zagranic'nych Łotwy, A Bałodis udzielił wywiadu 

przędstawicielowi „idisze Stimime*. Wywiad ten zapowiada niejake zupełną 

zmianę kursu polityki zagranicznej, uprawianej dotychczas przez Zcelensa 
zwłaszcza zaś w odnissieniu do stosunków bałtyckich związanych z kon- 

fliktem , polsko-litewskim. 
— Jestem—oświadczył minister—zdecydowanym stronnikiem 

pokoju pomiędzy Polską i Litwą. Wprawdzie staram się *nie zabierać 

stanowiska w meritum tego sporu, jednakże z radością witam decyzję 

Ligi Narodów, która dąży do ustanowienia normalnych stesunków pemię- 

czy powaśnionemi państwami. 

Następnie min. Bałodis poruszył aktualną,  łetewsko-litewsko-polską 

bolączkę a mianowicie kwesiję drogi Libawo-Romtńskiej. W  iej sprawie 
minister oświadczył: 

My шетозету się zgodzić z tymi, którzy krzyczą, że Libawa—Ro- 

mtūska droga pozbawiona jest znaczenia międzynaredowege. Nie wszy- 

scy wiedzą, że właśnie mędzynarodowy jej charakter przewidzia- 
ny jest przez szereg umow pom'ędzy Litwą i Łotwą. Droga 'ta jest 
włączona do spisu tych linji kolejowych, co do których pomiędzy oby- 
dwoma państwami doszłe do podpisania odnośnych umów. 

Jeżeli dotychczas Łotwa nie wysunęła konkreinych żądań w kierunku 
uruchomienia tej linji, te jedynie przez wzgląd na fakt istniejącego dotyche 
czas maprężenia stosunków pomiędzy Polską i Litwą. 

— Dzś sytuacja się zm enila. My ne możaty nadal pozosta- 
wiać tej sprawy w stanie jakim znajdowała aię dotychc.as, Lisja ta 
ma olbrzymie znaczenie mietyko dla Litwy, ale także Ł twy, zwłaszcza 
zależy od niej istnienie portu Libawskiego. : 

Ze swej strony Łotwajuczyniła wszystko co było w jej mocy, ażeby 
wypełnić międzynarodowe zobowiązania w stosunku do Litwy. C:ego przy- 
kładem jest udoskonalenie linji Griwa— Dyneburg. Obecn e, Łotwa, mo- 
że posi dać nadzieję, że i rząd Itewski ze swej strony zechc: po- 
czynić kroki przyjazne w kierunku uregulowania palącej kwestji 
uruchomienia drogi z Wilna do Libawy. 

Min, Bałodis wyjechał do Rygi 
KOWNO, 1II, PAT. Nowy minister spraw zagranicznych Łotwy 

B:łedis wyjechał dziś wieczorem ostatecznie dla objęcia stanowiska. — — 

Armja nadreńska ma być zredukowana 
e 10000 ludzi 

PARYŻ, 1.II PAT. W związku z poruszoną przez min. 
Stresemanna sprawą zniesienia okupacji Nadrenji, Echo 
de Paris pisze, że według niektórych źródeł Briand zamierza 
podobno zaproponować Niemcom porowne zimniejszenie stanu 
liczebnego wojsk okupacyjnych o 10,000 ludzi. 

Włoska armja obrony powietrznej, 
RZYM, 1—II. PAT. Rząd przeprowadził rekrutacj; 30000 

żołnierzy i odpowiedniej liczby oficerów do celów obrony kraju 
przed atakami flot: powietrznej Oddz ały te składać się mają 
ogólem ze 100000 ludzi i pozostawać będą pod dowództwem 
gen. Nobile. 

Niepowodzenia pożyczkowe Sowietów, 
PARYŻ, 1—I: PAT, Chicago Tribune donosi z Waszyngtonu, 

że departament stanu sprzeciwia się zamiarowi emitowania przez 
Rosję w Stanach Zjednoczonych pożyczki w wysokości 30 000.000 
dolarów przeznaczonej na uzupełnienie materjału kolejowego w 
Rosji sowieckiej. 

Tekst traktatu francusko-amerykańskiego, 
PARYŻ, 1 Il. PAT. La Matin potwierdza wiodomość, iż wetep do 

traktatu rozjemczego iraneusko-atnerykań skiego, którego podpisania spo- 

dziewać się należy w najbliższej przyszłości, stwierdzać będzie uroczyste 
wyrzeczenie się wojny jako iastrumentu polityki narodowej. W tekście 
traktatu Francja stosuje swe zastrzeżenia wynikające z zobowiązań nało- 
żenych na nią przez pakt Ligi Narodów, zaś Siany Zjednoczone—zastrze- 
żenia wyalikające z doktryny Monroego. 

Noty M. Ententy nadeszły dó Genewy. 
GENEWA, 1 Il. PAT. Noty rządów czechosłowackiego, jugosło- 

wiańskiego i rumuńskiego w sprawie zajócia w St. Gothard, nadeszły dz $ 
do G:newy| mają być w ciągu popołudnia wręczone genęralaemu sskretą- 
rzowi Ligi Narodów. Tizy noty są co do treści zupełnie zgodne. Wymie- 
nione rządy proszą e postawienie powyższej sprawy na porządku dzienaym 
nadchodzącej sesji Ligi Narodów. 

Bójka w parlamencie austrjackim. 
WIEDEŃ, 1. ll. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu austrjackićj rady narodo. 

wej przyszło do bójki między socjaldemokratami a członkiem związku chło skie- 
go. Bowodem zajścia była mowa wice-kanciersa Hartleba, A. zarzucił g8ce- 
lal demotratom, że obrazili żandarmerję, przeciw czemu socjal demokraci ostro 
protestowali; podczas bójki poturbowano wielu posłów. Stenogram posiedzenia 
został podarty przez socjalistów Przewodniczący przerwał posiedzenie. 

Piąta rocznica milicji faszystowskiej, 
RZYM, 1.11 PAT. (Agencja Stefan) Z okazji 5-ej rocznicy utworze- 

nia ochetniczej milicji, Mussoliai przyjął dziś rano raport generałów, ofį. 
„erów i starszyzny tmilicji, przyczem wygłosił dłuższe przemówienie Po 
skreśieniu kilku dat z dziejów milicji, Mussolini zaznaczył, że 5-Ietni 
Okres istnienia milicji wystarczy do wykazania, jż zachowując swój zpier- 
San charakter milcja stała się wielką siłą zbrojną państwa faszystow- 
skiego. 

Jest cna uzbrojoną strażą rewolucji faszystowskiej, czujnem j bacz- 
nem okiem obecnego ustroju. Zgodnie z mojemi instrukcjami — mówił 
Mussolini—sztab generalny armji grzestudjował problemai użycia milicji 
na wypadek wejny i rostrzygnął ten problemat w pełaem zrozumieniu no- 
wych stosunków i prawdopodobnych wydarzeń. Oznajmiam wam, że mili 
cja będzie walczyła łącznie z wielkiemi jednostkami mobilizowanej armji, 
Jestem pewny, że iegjony milicji okażą się godnemi tego najwyższego za- 
szczytu przygotowując się już ebzcnie do tego, aby steć się szturmowemi 
bat:Ijonami. Winny one ponieść w przyszłość przekazaną przez wojnę tra 
dycję, która kazała iść do walki z nożem w zębach, z bombami w rękach 
i najwyższą pogardą jviebezpieczeństwa w sercach. Wiecie to i czujecie, 
że wielu ludzi nienawidzi nas jako Włochy i jako ustrój. Należy być goto- 
wym po bronienia jednego i drugiego. 

W sprzedaży detaliaznej cena pojedyńczego —ra 10 groszy. 
Opłata posztowa uiszezenn ryszentem. 

rękopisów uie-amówionysh ne I-=rsae. 

BARAKOWIEZE — zh Śzosowa 172 
BRASŁAW — ml. $<go Maja 64 
DUKSETY — u! Ona, Barbeckiago 16 
BUNIŁOWICZE — ci. Wileńska I 
GLĘBOKIE — ul; Zamkowa 80 
8RODRO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Zlumian 
AIDA — al, Majora Maciiawieza 63 

CENY OGŁOSZEŃ: 

50 proc, drożej. 

Wiersz milim 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 

ODDZIAŁY" 

MIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa 
NOWOGRODEK -—- ul. Mickiewicza 29, 

Lista Nr. 1 u nas. 
Stoimy w przededniu składania 

list. W kemisarjatach wyborczych 

dziś i jutro zgłoszone zostanę setki 
nazwisk. Wszystkich nikt nie omówi, 
nikt nawet nie wymieni, Trzymajmy 
się swego podwórka. Niemało myśli 
politycznych piętrzyło się w Wilnie, 

nie mało stąd wyszło haseł i pomys- 
łów i programów politycznych. Czy 
znajdą one wyraz przy wyborach? 
Czy tryumf odniosą „chodziki* wy- 
borczo-agitacyjne? 

Zwykłą, tradycyjrą robotę dzienni- 

karza w takim dniu stanowi wylanie 

kubełka ma głowę kandydatowi 

względnie kandydatom przeciwnego 
obozu, Na tem polega nawet pewna 
odšwiginošė dnia jutrzejszego, to wy- 
lewanie kubełka na głowę przeciwnike- 

wi uważają niektórzy za perjodyczną 
uroczy: ść podobnie jak ustawianie 
pros ęcia na stół wielkanocny, Zrezy- 

gnujemy z tej uroczysteści. Przeciw- 
nicy nasi to p. p. Zwierzyński, Eogel 
i prof. Komarnicki z endecji, p. p. 
Plawski i Siąžowski od socjalistów. 
Przypomina się nam jak pan Są'0w- 
ski podczas wyborów do Rady Miej. 
skiej ubiegłego lata wołał o swoich 
przeciwnikach, że chcą wprowadzić 
(czy nawet „przywrócić”—jak się wy. 
rażał) ins primae noctis Gizie i kie- 
dy—nie precyzował. Niech mu więc 
mandat lekko przyjdzie. Człowieka o 
takiej imaginacji przyjemnie widzieć 
w Sejmie. 

Na listę Nr. 1 padają takie łatwe, 
takie banalne, argumenty, że łączy ona 
elementy sobie przeciwne, tak niemal 
przeciwne, jak ogień i weda. Są to 
strasznie łatwe i banalne argumenty. 
Nie przekonamy przecież nigdy tych, 
którzy mie widzą, czy widzieć nie chcą 
na czem polega istota listy Nr. 1, że 
jej właściwą iderlogię stanowi zcala- 
nie najróźnorodniejszych elementów 
i róźnych ludzi, praca których może 
być pożyteczną dla państwa. Nie 
jest to zresztą koalicja—o nit! Pier. 
wiastkiem koalicji jest  autenomja 
poszczególnych grup, które koalicję 
tworzą. Koalicja jest złą formą w 
każdej walce. Marszałek French 
odprowadzał 'przecież podczas wale 
nej bitwy swoich Anglików wtył, 
bo żołnierze «musieli się ogo- 
Нё», Gdy dwa miesiące temu 
przysiąpiona do układania listy «pro- 
rządowej» wyglądało ta właśnie ko. 
alicyjne. Lecz te momenty koalicyjne 
targów, nmiezgód, grupowej i koteryj. 
nej przesady ustąpić musiały przed 
wolą spokojną i dyskretną, idącą z 
góry. Im bliżej było do dnia 8 lute- 
go, tem mniej bylo momentu «koali- 
cji», tem więcej było tej ideologji 
zcalania elementów  państwowo-twór= 
czych, tem bliższą stawała się lista 
Nr. 1 swego plebiseytowego ideału. 
Powodzenie bowiem listy Nr. 1 tem 
będzie większe, im dokładniej przed- 
stawiać ona będzie formę plebiscytu 
<za rządem marsz. Piłsudskiege—czy 
przeciw temu rządowi». Dlatego tak 
niepotrzebne, tak zbyteczne, tak krę- 
pujące są te wszystkie hasła, żądania 
i dewizy, któremi niektórzy zwelenni. 
cy listy Nr. 1 chcą «dopomagać» na. 
szej akcji. Wszystko powinno sę 
streszczać w tem jednem pytaniu-wez* 
niu: „Chcesz rządów Marszałka—gło- 
suj na jedynkę“.—B:zprogramowotė! 
— wołają ludzie niemądrzy. Moi Pa- 
nowie! — Niema lepszego programu 
lik praca, praca realna, owocna, po- 
żyteczna, twórcza, zwycięska, praca 

rządu od półtora roku. Lecz nie po” 
trzeba dtfinjować na czem polegały 
właściwe walory pracy tego rządu — 
to zależy do historji politycznej, do 

historji gospodarczej naszego pań- 
stwa. | tak, ta praca realna roztoczo- 
na przed naszemi oczyma, to porów- 
manie czasów obecnych z czasami 
anarchji parlamentarnej, z epoką p. 
Grabskiego—to argument dla inteli- 
gentnego człowieka stekroć bardziej 
przekonywujący, niż pięknie napisana 
odezwa opozycji, która w swej prze- 
szłości może się powołać na pracę 
ministra Kucharskiego. Dlatego też 

wszystkie argumenty dodawane de 
prostego i wymown:go hasła współ- 

pracy z rządem rebią wrażenie takie, 
jak rebi piękny portret upstrzony 

przez muchy. Ślady much na każdym 
portrecie są niepotrzebne, 

Jutro zgłoszene zostaną nazwiska 

kandydatów listy Nr. 1 do lzby Po- 

selskiej, Ruch ideowy, który герге= 

zentuje  ziemiańsko - konserwatywny 

obóz snoleczny, będzie według kur- 
sujących pogłosek reprezentowany w 

naszych czterech okręgach wyborczych 

Wilno, Święciany, Lida, Nowogródek 
przez drugie miejsce w okręgu No- 
wogródek i drugie w grodzie Gzdy- 
mina, Z Nowegródka ma kandydo- 
wać podobno p. Konstanty Rdułtow- 
ski, nieposzlakowany obywatel, przy- 
kład gorącej ofiarnej pracy społecznej, 

Taksamo dobrze, taksamo  cfiarnie 
będzie w Sajmis bronił interesów 
ziemian nowogródzkich, jak włościan 
nowogródzkich, jak i całego państwa 
wreszcie. Z Polesia na liście senator- 
skiej kandyduje p. Roman Skirmunt, 
pierwszorzędna siła intelektualna, nie- 

gdyś jeden z najwybitniejszych twór- 
ców ideologji krajowej. 

Jako przedstawiciele mas włościań: 
skich wejść mają znowuż z czterech 

wyżej wymienionych okręgów przede« 
wszystkiem pp. Kościałkowski, Trze- 

ciak, Taurogiński. Dwaj ostatni zwią- 

zani są z pracą kółek relniczych. 

Nazwisko p. Trzeciaka specjalną cie- 

szy się popularnością w Święciań- 
skim okręgu wyborczym. Major Koś- 
ciałkowski pozostanie dla Wilna zaw: 

szę naszym obrońcą, dowódcą od- 
działu broniącego Wilna. Prócz wła- 
ścian powiatu Wileńskiego, którzy go 
fuż wybierali па posła i wśród któ» 
rych popularność jego- jest żywa ; 
szczera, nazwisko jego pociągnie licze 
ne rzesze byłych wojskowych. A któż 
u mas nie jest byłym wojskowym. 

Wyborca głosujący na listę Nr. 1 
nie dla nazwisk zresztą odda swój głos 
na „współpracę z rządem”. Nie wee 
dług takich czy innych mazwisk po- 
dzieli się masze społeczeństwo na 
dwa rbozy. Obóz pierwszy to ludzie Ch 
którzy pragną, aby marsz. Piłsudski 

kontynuował swe rządy i swą poli- 

tykę. Ludzie ci mówią czasami: niech 

że zostaną rządów tych wady, oby 
trwały tylko ich zalety. Obóz drugi 

to ci, którzy chcą wrócić do parla- 

mentarnej anarchji A do niej chcą 

wrócić endecy, chcą wrócić socjali- 

ści — zupelnie taksamo. Jesteśmy 
przekonani, że zwycięży obóz zwo» 

Jeuników Marszałka. Cat. ‚ 
ERRA ПОЛЕЧВННИНЧНЕНИ С0 ОМЛ 

Za i przeciw. 
Po dym sji amerykańskiego 

aomirała. 

Admirał P n:xett otrzymał dymisję, Jego 
mowa o możliwości wojny pomiędzy Stana: 
mi Zjednoczonemi a Anglją zbyt wiele эго- 
biła hałasu. Była; przedewszystkiem nie. 
taktem, a to dlatego, źe już nasza polską 
przekorność sformułowała praktyczną regułę, 
że „w domu powieszonego nie mówi się o 

stryczkū“, * 
Już nieraz wypowiadaliśmy zdanie, że 

historja najbliższych dziesięcioleci wypełnio* 
na będzie przez wzrastający antagonizm 
Ameryki i Europy. Nic dziwnego. Przyczy« 
ny tego antagonizmu tkwią w  psychologji, 
Jest to antagonizm cywilizowanego lecz 
sbiedniałego, znędzniałego szlachcica do 
zbogaconego motłochu-barbarzyńcy. Jakby 
się skończyła walka Buropy z Ameryką? 
Stara cywilizacja bywa krwiożerczą i krwio- 
ofiarną i zwycięską, że wspomnimy tylko 
ostatnie zwycięstwo starej Franoji. Cat, 

Umarł zdala od ojczyzny: Chciał aby 
trurana jego pozostała na obczyźnie, aby 
szczątki jego jeszcze protestowały przeciw 
dyktaturze Primo de Rivery. Zawsze był 
radykałem i opozycjonistą. Siedział w wię- 
zieniu. W 1903 był YA do Korte. 
zów. Zajmował się polityką bez powodzenia 
i wrócił do literatury. Jego „W cieniu ką. 
tedry* przypotnina styl i monotonię Emila 
Zoli. Jego „Krew i Piasek* miało być pro- 
testem przeciw walce byków, temu najbardziej 
pierwotnemu i najkolorowszemu widowisku 
jakie jeszcze ujrzeć można w Europle, Dobrze, 
że tem protest pozostał bez „skutków”. Jego 
„Czterej jeźdzcy Apokalipsy" Amerykanie 
Czytają z zajadłością. Pamtlet przeciw królo: 
wi Alfonsowi też jest czytany, 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją która roznieca oświatę 
pozaszkolną pomiędzy ludem wsi 
i miasteczek, oświecając ten lud 
utrwala granice Ziem Wschodnich 
Rzeczypospolitej, 

fednoszpaltowy na stronie groszy 
u-ch oazy oraz z S о 25 proc drożej, Zagraniczne 

roc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20g r 
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"== 1. (1.28. 
Imieniny Pana Prezydenta. 
WARSZAWA (fel. wi. Sł ową) 

Dziś w dniu imienin Pana Prezy- 
denta Mościckiego odbyło się na 
Zamku nabożeństwo, na którem był 
obecny Prezydent Mościcki wraz z 
rodziną eraz członkowie Damu Cy- 
wilnego. Z powodu żałoby Pan Pre- 
zydent nie przyjmował oficjalnych 
życzeń. przyjął tylko delegację lud- 
ności ze Spały oraz w południe człen- 
ków gabinetu. 

Powrót marszałka Piłsudskiego 
z Krynic 

WARSZAWA, (fel wł. Słowa) 
Dziś wieczór po blisko tygodmiowej 
nieobecności powrócił do Warszawy 
z Krynicy Marszałek Pirsudski witany 
ma dworcu przez członków rządu i 
generalicję. 

Kondolencje, 
WARSZAWA, LI, Pa. Z racji 

śmierci marszełka lorda Hlga, p. mi- 
nister Zaleski wysłał na ręce p. mis 
nistra Chamberlaina następującą de- 
peszę: Jego Exscelencja Austen 
Cbamb:rl.in — Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych w Londyaie. «W imie- 
niu „rządu polskiego, jak rówajeż i w 
swojem własnem mam zaszczyt prze- 
słać za pośrednictwem Waszej Eksce- 
lencji | jaknajserdeczniejsze wyrazy 
wspolczucia  rządowi Jego Królew- 
skiej Mości z powodu śmierci mar- 
szałka lorda Hiiga* 

(—) August Zaleski. 
w odpowiedzi na powyższą de- 

peszę p, minister August Zaleski 
otrzymał następujący telegram: Jego 
Ekscelencja August Zaleski, Minister 
S»raw Zagranicznych — Warszawa. <Spieszę wyrazić Waszej Ekscelencji 
swoje Szczere podziękowania za do- wód sympatji wyrażony w depeszy pod moim adresem skierowanej przez rząd polski do narodu brytyj- skiego z powodu Śmierci marszałka 
lorda Haiga. 

(—) Chamberlain, 
wkładów P.K.O. 

na emigracji : 
WARSZAWA 1-1! PAT, Dn. 1 ш- 

tego rb. wyjechali do ośrodków emi- gracji polskiej we Francji delegaci ocztowej Kasy Oszczędności pp: dr. Zakrzewski i Dziekoński celem poin- formowania naszych emigrantów o wprowadzeniu przez P.K.O. specjal 
nych wkładów oszczęinościowych dla nich i zorganizowanie w рогоги. mieniu z konsulatami naszemi odaa+ 
wiedniej propagandy tych wkłedów. 

edzi 0 umeżliwienie emigrantom 
składania ich oszczędności w instytu- 
cji krajowej i o zabezpieczenie bez- względnej pewności tych wkładów. 
azaaczyć należy, że polskie instytu- cje kredytowe, w '/ których emigranci składali swoje wkłady dotychczas, zlikwidowały swą działalneść, tak że obecnie emigranci polscy we Francji przbawieni są zupełnie możucści kc rzystania z usług instytucyj fimanso- wych polskich, celem lokowania oszczędności, a oszczędności te są znaczne. Konsulaty polskie we Fran- 

cji obliczają je na kilkad. >. nów RR wron 
Jak należy poszukiwać osób 

zaginionych zagranicą? 
Jak komunikują nam z M. З. 

często Zdarza się, że poszukujący 
osób zaginionych poza granicami 
kraju  skierowuje podania w tych 
sprawach bezpośrednio do M. S. Z. 

Ten tryb postępowania jest sprze- 
czny z obowiązującemi w tej mierze 
przepisami i wpływa jedynie na znacz- 
ne epóźcienie załatwienia próśb, za- 

z w ak 
odania winny być skierowyw. 

do władz administracyjnych | born 
eji (starostwo) miejsca zamieszkania, które z kolei prześlą je do kompe- tentnych konsulatów R. P, zagranicą zgednie z postanowieniami okólnika 
M. S. Wewn. z d. 1i Nr. BO 3850, 11 marca 1925 r. 

Zaopatrzenie państwowe dla 
więźniów politycznych. 
WARSZAWA, 1—II. W  najbliż- 

szym czasie Rady Ministrów ma za- 
twierdzić projekt dekretu przyznają- 
cego byłym więźciem politycznym 
Stałe zaopatrzenie ze skarbu państwa. 
Dekret dotyczyć będzie wszystkich 
więźajów mslitycznych z wszystkich 
zabsrów. Zaopatrzenie ma być udzie- 
lane w wysokości zasiłków przyzna- 
nych, uczęstnikom powstań. 
Zawajenie się tunelu kolejo- 

wego. 
E LONDYN, LIIL. Pat, Dzienniki do- 
noszą z Adelsidy, iż skutkiem zawa* 
lenia się tunelu kolejewego zostało 
tam zasypanych 9-ciu robotników 
Gciu z nich poniosło śmierć, 3-ch 
zdołano uratować,



cyzm stał sę. nowem narzędziem agi wolnie swych przywilejów I że czyn ten był i i i nackiej V ce-prezydent p. w. > ° 3 tacji ea cdwyddEczEj i Słowa A оке vy zaa i jaaa i > dh Toa = ze Sejmową listę Wyzwolenia otwie- Skorzystajcie 7 okazji otwarcia 

mentem partyjnictwa. Uływano go Polski. : guruje b. poseł па jm - ra mazwisko b. senatorki Karnickiej, 

coprawda do tych samych celów i w ок = A o we Nie wołóa > Jerzy Warski. Pełaomocnik listy senacka — b. senatora Kalinew- 

latach ubiegłych, ala migdy” wtakich wielkąsczaćć winy pezea to de за еа z 3 Žž akces do fpaństwowej listy skiego. 

rozmiarach i nigdy w tak wprost e- e się ka zań = A gad 2 
burzający i skandaliczny sposób jak шУ, 39 my, katolicy, jesteśmy „nieminni „co Listy A * : 

dzieje się to teraz. Czytając edezwy sc D Lė jedzik ant aiims sis Dswiadnjemy si ad Z. i ić li ' . с ak uje | ё y się, że Aguda wy- ma i Lidy, postanowions wystawić ii- na rzecz 

wyborcze i artykuły dziennikarskie su przeciw tej wielkiej krzywdzie, gdyŚmy gtawia w Wilnie swoją listę wybor- st tkich obwadach proc: 
odnosi się wrażenie, że mamy w Pol- kran potęgę? tę A i ezą. Na zįezdzie Agudy ką Watęza. Wołynia, gdzie "Aguila" idzie ga Sa. C t li 2 

sce do czynienia nie z fednym, lecz Atemieccy pat/zyli chętnie nat germanisację wie, ma którym byli delegaci z Wil- nacją. €ntrall Opiek Szkolnych, " 
z trzema, czy nawet pięcioma kaloli- Pojai6w w Poznańskiem i na Górnym Ślą- Kandydaci ist B : 

cyzmami ludowemi, gospodarczetmi, sku i nie przeciwdziałali temu. Czyż napra* - andydaci z list latoruskiej Rady Narodowej. który niewątpliwie odwiedzicie, a odwiedzając przejrzyjcie jednocześnie 

sevėtoeagė in edy reieas Saro e NSA IOS aigis, Picea pn a 9r ai eina Anos A > 
andar olicki i używa go do I ; „ZENUDĘ ranowiczach okręgowy zjazd d:lega- Słowa". Pozatem na liście figuruje ziały naszego magazy 

przykrycia swych celów, interesów ais penio Ta (S tów Białoruskiej Rady N .rodowej z b. senator p. Nazarewski. guru : ty E agazynų, 

czy potrzeb osobistych i partyjnych, uczyć się tego <przecież daleko lepszego ję. powiatów Nawogrodzkiego, Birano- Daia 2 lutego odbędzie się w Mo- gdzie pod jednym dachem znależć możecie niezbędne dla Was przedmioty 
myśląc jedynie o tem, jakby tym zyka niemieckiego», Już wtenczas starano wickiego, Słonimskiego, Nieświeskie- łodecznie zjazd delegatów okręgu " fartykuły w znacznej ilości I po cenach dla każdego przystępnych | 
sztandarem najboleśniej ugodzić prze. sle "e: ke ci monia alaków,. my 291 Stołpeckiego,, zwołany w celu Lidzkiego z. powiatów Mołodeczań: ; zemy | 
Qlwnika. Doszło już do tego, ŻE Na: zażyć do tego, by, zbadawszy przedewszy. Ustalenia z ramienia B. R. N. kandy- skiego,  Oszmiańskiego, Lidzkiego, jako najtańsze źródło zakupu | 

wet dwa klerykajne pisma okladač Się stkiem własne sumienie (Polący swoje; Niem- datur do Szjmu i Senatu. Wołożyńskiego i Wilejskiego, zwoła- | 

zwa bis si wymawiając S ip) sz ah sobie ii Z liczby = kandydatów = izby ny w celu wyboru. kandvdatów z o- s 
sobie jakieś „katoliekie“ nieprawo- pomaga ra, DY * poselskiej, czołowe miejsce zajmuje kr Lidzkiego. Na zjazd ten wyje- | 

myślności wyborcze. Nadużywanie w Pe ZE UL dr. A. Pawlukiewicz, resztę stanowią di. Nea, do Mao r A sp Alt 
zk = i Kaas Jeżelt: będziemy sobie wyrżądzal wia: eskocia saiko POD. Eimutė ai, Wernikowski i Drucki- - ; ° @ | 

narzędzia walki partyjaej doprowa- jemnie jakiekolwiek krzywdy, z pewn: ścią o Senatu wybrano andyda- Podbereski. o i 1 1 i 
dziło do tak okropnej nim poniewier- wysta siły Świata zk się p tów. Na pierwsze miejscu p. Wer. (o) Wilno, Miekiewieza 18. 

ki i takiego pohańbienia iż rZECZY- jego stronie Ši PG Do ze ca Я Obej RZE bowłówui | 
wiście patrzący mz t szystko 200: o sitoje sai Błzule  LŃ ы MOR: z Bundem : jrzenie nie obowiązuje do kupna. 
ku obcy, niezaający naszych stosun- ten naszemu małemu krótkowzrocznemu poj (L) Pomiędzy „Bundem” a PPS zo: ski i Wileński. Na pie miejscu : 

ków; człowiek, mógiby słusznie pó- mowania rzeczy „žole AS DA PASSA stał zawarty blok wyborczy. Blok ten bloku figurować UR ' сіі]%і’‹':г. 4 ААА ЙЬ ЗАЬА ЙЬ i a A aa, k Aa Aa as Aa | 
myśleć, że katolikami prawdziwymi w wj! ula tego sprawa ponownego powstania "ma objąć okręgi wyborcze Swlęciafi- > BOR = 

Polsce są chyba tylko ei, którzy 0 Pojski nie może być zjawiskiem niezrozu- Lista rzekomych b. wojskowych a prawdziwych warchołów p 9 > Prawdziwie czuły 

katolicyżmie... wcałe nie mówią! miałem: у „92 — y RR ;4 Radjo'aparaty budujcie sami, kupując Q; k 

© A jednak mówić o nim trzeba i _ Przyteczone ustępy odnoszą się Podobno grupa zawiedzionych w skowych”. Byłaby to oczywiście ro« radjosprzęt w nojtańszem źródie ф ryształ to „SYLWEREX* 
należy, jeno zupełnią inaczej jak sią coprawda do stosusków polsko-nie- ambicjach figur ma zamiar wystąpić z bota jawnie skierowana przeciw liście g ‚ A z o sile lampy i 

u nas praktykuje. pa zaś, s to mieckich. A jednak z łatwością spa» WłaSną listą, pod nazwą „byłych woj- Współpracy z rządem. : Ogniwo* 5 ( : 2 

okażemy, przytaczając w skr ceniu rafrazewać się dadzą na stosunki we- ‚ 33 ъ ВнозаФефФоросооосо 999 9909000 9644499999 

Pykuł dapiscny przez Niemca Dr. wnętrzne między Polakami. Jeśli Nie. Akces urzędników skarbowych do Bloku Wsp. z Rządem. $ $ г 4, Odra: 

Ehlen w wydawnictwie perjodycznem miec potrafi pisać o Palakach w du- * W związku z mającym się odbyć że tylko rząd «llny zapewnić może g Wilo, al, Sto аваа Э: и шч:тпшп s 

„Lotsenrufe", organie kat. młodzieży chu tak wzniosłego przejęcia się ide- w Warszawie w dniu 2 lutego r. b. trwałą, spokejną i owocną pracę w 0666 5666500 8 я myśliwskich a 

germańskiej (Grossdeutschs Jugend) alami katolickiemi — wytnagać chyba zjazdem delegatów Kół Osręgowych urzędowaniu oraz, że rząd silny i cią- DOKTORZY B ZO = 

tej Samej młodzieży, która zaraz można, ażeby katolicy polscy stoso: Stowarzyszenia Urzędników Skarbo- gly jest rękojm'ą potęgi państwa, da- ane =: 5 a Wlodzimierza Korsaka . 

pa wojnie zbierała się I4ć, własnemi wali podobną metodę choćby tylko wych, w dniu 31 stycznia r. b. odby. |ąć mu możność niezależnego ro. wo- Bujalski, Obiezierski i Waszkiewicz = Z asa w NO = 3 

rękami odbudowywać spalone przez między sobą, ażeby wznieśli się do ło się w tut. lzbie Skarbowej, pod ju, uznaje za taki rząd, rząd obecny lokują p łożnia i chore z cierpieniami = PRA EBC PWR] 

swych ojców wsie francuskie — tej takiej samej wyżyny w stosunkach przewodnictwem Prezesa lzby p. Jana Marszałka Piłsudskiego i dlatego, opiece w Pabiniajo: Pateko S эн * A. Mickiewicza Nr 23. 5 | 

samej młodzieży, która wydała przed swoich wzajemnych. Ale jeśli nawet Maleckiego, nadzwyczajae walne ze- pragnąc, by całe społeczeństwo sko- 21—0  ml.-.W,śSopyładka Nr JI. |... osecesctoszocdżeccZieówów | 

paru tygodniami list otwarty do bi- j tego nie potrafią, niech przynajmniej branie członków Wileńskiego Keła ordynowało swoją pracę z tym rzą- | 

skupów Niemiec i Francji, wzywając zamilkną. Nech przestaną używać а- 5. U. S., na którem, pa krótkich demuchwala: przystąsić do Ceutral- Listy okręgowe w Warszawie | 

ich, aby stanęli przed swymi wierny: tolicyzmu do szarpania się wzajemne- przemówieniach, uchwalonó jedno- tiego Bezpartyjnego Komitetu współ- ' Sin: 

mi i rzekli do nich słowa miłości, go j zwalczania. Jest dosyć—na nie- glošūis rezolucję treści następującej: pracy z rządem”. WARSZAWA, 1 Il. (tel wł. Słowa). Wojsk polskich Grzegorz Ciepliński, 

sitowa potępiające wojaę, a tworzące szczęście dziedzin, w których zna- „Walne zgromadzenie członków Na delegata wybrane również je- W Komisji Wyborczej ma Osręg następnie idą artyści warszawscy po” 

atmesierę pokoju i rozbrojenia moral- jęźć mogą wystarczający materjał do Koła  Okrggewego Stowarzyszenia dnogłośnie kolegę Adama  Dutkiewi- Warszawa miasto zgłoszono wczoraj dofcerowie, Stanisła  Grus:czyński 

NEGO... Da partyjej o. Urzędników Skarbowych stwierdzając, cza. Soja. Pier Z wana RAR: eat Ore la Kobi 

ie zdobędziemy się Cania się „podejrzeniami, oskarżeniam + я ILU, w a е „Di 

a o w wolmnienie sobie grze: i błotem, Używanie do tego celu ka- Akcja wyborcza w Baranowiczach. czego Komitetu Bezpartyjaego mie- Sion Nr. 5. 
1 których, naród, E dopušeil sis tolicyzmu kei tc go najświę- ы 2ощнпіц;шпу Polski Komitet m Kalolicc, lez jest dzieł, iż w Szkańców stolicy. Otwiera ją kapral | 

za н 3.3 — 10 tczemi i najwznioślejszemi uczuciami, borczy został przemianowany ma Ko- końcu połączenie nastąpi. — 2 | 

home śe png a jakie tylko istnieć mogą, bo frymar- mitet współpracy z R:ądem. Akce sdo P. P.S. wystawia własną listę, ale Odbudowa 8ki w Warszawia © 
tylko Jego obrazą. SARA, „|. czeniem uczuciami religijnemi. Czas komitetu zgłosili rzemieślaicy, ziemia- oprócz rozplakatowanej odezwy do- WARSZAWA, 1,I| (żel: wł. Słowa) Piasta w celu wystawienia w Warsza- 

0 Dotychczas ża bardzo odgrywaliśwy f0lę byłby wielki koniec temu zgorszeniu nie, urzędnicy, kolejarze i drobni wła- tychczas, żadnej akcji czynnej t.j. W kołach politycznych krątą pogła- wie wspólnej listy okręgowej па 

wod MA Nos zt Pols a Te położyć. * ścieiełe. wieców, ani posiedztń nie urządziło ski, że toczą się pertraktacje między wzór dawnej 8-ki. i 

PNE WZ о, ZZ ` № terenie Beranowicz. dotychczaa t nakaz, idzie zgóry. Białorasia po- blokiem endeskim a blekiem ch-d i + 
3 ы а ni rzyłączyło s luchowieństwo, dzielili się na dwie grupy, mi p 

Rozbijacze jednošci polskiej w Lidzie. które BD Dai WANE osobno, mał (okey się da Toy > Kandydatury Endecji : 

Odezwa Komiteta Zjedneczenia uporowi czołowych przywódców Ko“ (mam ua myśli tu t. zwany Komitet — Тет Гер!е}, to ktoś trzeci wygra. Jek się dowiadujemy na Iście en- jące nazwiska: b. pos. Zwierzyński: 

Polsko-Chrześcijańsko w Lidzie, któ- mitetu Ch -Dem., ponieważ to nie le- deckiej, która zostanie zgłoszona w mec. Eagiel i prof. Komarnicki, 

rą drukujemy poniżej dobitnie świad- żało w ich interesie esobistym. Zjazd Rzemieślników Okręga Nowogródzkiego nadchodzący piątek figurują tiastępu- 

czy o tem komu należy zawdzięczać Wobee odrzucenia wezwani do : 
! 

W dniu 20 stveznia r. b. odbył stwierdzając poprawę stosunków go- B. pos, Helmanowi nie powodzi się. 

5 ŁO w0 

  

IX-ty Doroczny Bal Akademicki odbędzie się dzis 
w Salonach Kasyna Garnizonowego. 
  

| 

| ВАГ, 
    

ROLN IK 0 W 
pod protektoratem Wileńskiego 

w 
Zaproszenia można otrzymać u 

„Klubu Kolejowcėw“ przy ul Dąbrowskiego 5. 
KERS ISTAT   

Na szachownicv wvborczej. 
ZGORSZENIE 

.  Endecja zawsze przywłaszczałą 
sobie monopol na katolickość, jak 
monopol na polskość zresztą i nie 
wahała się nigdy rzeczy świętych 
rzucać na fale agitacji wyborczej 
Rozwydrzenie endecji pod względem 
szarpania i wymachiwania święto: 
ściami jakie się obserwuje przy obec: 
nych wyborach nie miało jednak 
przykładu w przeszłości. Słusznie to 
wykroczenie przeciw drugiemu przy: 
kazaniu piętnuje ,Czas' krakowski. 

Wszyscy wiedzą aż nadto dobrze 
—więc przykładów przytaczać nie 
trzeba — co się obecnie dzieje na 
szpaltach przeważnej części orasy pole 
skiej z.. katolicyzmem. Od chwili 
wydania Listu pasterskiego ks. ks. 
biskupów na temat wyborów, katoli- 

powody do wzbudzenia w soble žalų, ale 
naszemr pierwszem zadaniem jest poznać i 
naprawić nasze własne grzechy, niezależnie 
od tego, czy inni to samo ucrynią. Musimy: 
nareszcie zacząć wierzyć przez czyny nasze 
w siłę prawa i miłości. Jeżeli tych czynów 
niema, wtedy «wiara» naszd, O której tak 
pięknemi mówimy słowy, jest niczem innem, 
jak ułudą, Niech to sobie zapamietają Pola- 
cy, by nie uzaležniaii swego stanowiska 
chrzešcijafiskiego od naszego. Kledyt to my, 
katolicy, przestaniemy z powodu žlė zrozu- 
nianego nacjonalizmu i pychy ubiegać si 
o uznanie wielmožnych pogan i zdradza 
nasze najiepsze zasady!... Kto z  katollków 
niemieckich wie, choćby to, że Polska jest 
prawie tak wielkim krajem jek Niemcy, i że 
w tej Pojsce jast według wszelkiego praw- 
dopodobieństwa daleko więcej szczerze wie- 
rzących katolików, niż w Niemcżech? Kto 
z nich ma choćby tylko przeczucie POR 
pobożności? Kto z nas wie, że jeszcze prz 
wielką rewolucją francuską duchowi: ńistwo 
polskie i szlachta polsza wyrzekli się dobro: 

łączności czołowi przywódcy Komite- 

Unieważnienie trzech list 
We wtórsk do późnej nocy obra- 

dowała państwowa komisja wyborcza 
pod przewodajctwem generalnego K6- 
misarza p Cara. 

Uaiewažniono listy Nr.. Nr. 16 (t, 
zw.P.P. S—lewica), 13 (związek siły 
chłopskiej) i 32 (zjednoczenie lewicy 
chłopskiej). Z-twierdzono zaś listy 
Nr. Nr. 21 (Narodowo-Państwowy 
Blok Pracy), 26 (Ludowo-Ukraiń- 
ska Partja Pracy), 29 (Komitet Wy- 
borczy inwalidów i zdemobił. woj- 
skowych), Oraz listy senackię czna: 

czene Nr. 6 (Ukraiński Związek Na- 
rodewy)..11 (Monarchistyczna Orga- 
nizacja Wszechstanowa M O. *.), 20 
(Ruska), 21 (Narodowo-Państwowy 
Ukr. Sc. WŁ Rob. P). 

Niezałatwiono dotychczas sejmo- 
wej i senackiej listy Nr. 13, (komu- 
niści), Uaieważniając podane wyżej 
listy, komisja kierowała się moty- 
wem, iż przedłożome spisy wybor: 
ców nie odpowiadały wymaganiom, 
PER WEAAYH w ordynacji wybor- 
czej. 

Pierwsze listy okręgowe: 
W dniu wezorajszym złożone zo- 

stały w urzędzie Komisarza Okręgu 
Wileńskiego następujące listy wy- 

borcze: i 
Jedności robotuiczo włościańskiej 

Ponadio złożone zostały listy PPS 
i Wyzwolenia, do Sejmu i Senatu. 

Na pierwszem miejscu sejmowej 

Związku Ziemian, 
sali przy ul. Dąbrowskiego 5. 
pp. gospodarzy Oraz od godz. 

odbędzie się - dn. 7 lutego 1928 r. 

6—8 wiecz. w kancełarji 

  

  

BAL ()oJEWóDZKI 
odbędzie się 

w salach Pałacu 
uł. Uniwersytecka 8 

w sobotę 4-90 lutego I. D. 
Bilety u pp. Gospodyń i pp. Gospodarzy, 

  

  

listy PPS figuruje inż. Pławski, se- SPYTA РУЕ И АА ЛА уА уА ) 
Czyż. 

       

  

  

  

  

  
rezbicie jednolitego frontu polskiego : dR d h sobei stwiedi ! 

w ek lidzkim. tu Ch.-D. wyrsžaie wykazali, że jed- się w gali Straży Ogniowej zjazd Rze- spodarczych obecni stwierdzają, iż Niedawno informowaliśmy naszych ny па wczoraj zjazd „delegatów* ze | 

s" wyborców Lidzian w dn. ność i zgoda, do których było we- mieślników w sprawie wyborów do będą głosowali za listą Rządową*. czytelników jakim brakiem aa ia Ara dł ską: » 5 

18 stycznia rb. na ogólnem, uprzed- 

nio. jak najszerzej opubiikowanem, 
zebraniu w sali „Ogniska* kolejowe- 
go wyłoniła Komitet Wyborczy w 
ilości 15 osób, przyjmując nazwę 
Polsko Chrztścijańskiego. 
"cdWybrany Komitet miał na celu 
ołączenie sę z Polsko-Katolickim 

zwane społeczeństwo listem Paster- 
skim, ich nie obowiążuje, — że oni 
mogą te zasady głosić słowem, byla- 
by nie czynem, a to w eelu narzuce- 
mia swych kandydatów ponelskich. 

Wobec powyższego a posiedze- 
niu plenarnem w dniu. 24 stycznia r. 
b.:Komitet Wyborczy . Zjednoczenia 

Sejmu. Zjazd był nadzwyczaj liczny, 
(około 

Związku 

gdvż sala była przepełniona 
300 osob delegatów), , 

Przewodniczył prezes 
Rzemieślników p. Kowalski. 

Po przemówieniach p. Starosty 
Kulwiecia, p.p. Osolińskiego, Londer- 
ka, Majewskiego i Pieniążka obecni 

burzliwą owacją па cześć 

A po dyskusji wyniesieno rezo- 
lucję z punktów których najważniej- 
sze należy zaznaczyć: iż 1) zgroma- 
dzeni przy wyborach 'peprą Blok 
Bszpartyjny. ;2) Prosić Rząd, by nie. 
uważał naszych Kresów za kolonję 
karną, a wysyłać tu najlepsze siły 
urzędnieze i t. p. 

Wreszcze wybrano . Komitet wy” 

cieszą się liczni agitatorzy b. posła 

H:lmana, który to urósłszy w ambi: 

cję — zapragnał iść do wyborów © 

własnych siłach, tworząc swój «blok 

wyborczys — i tym wybrykiem po- 
stradał sporą ilość swych nielicznych 
zwolenników. | 

Obecnie mamy do zanotowania 

Czy zabrakło poczęstunku: dla de- 
legatów, czy tu weszła w grę obawa 
skompromitowania się pustkami па 
sali — dość że zjazd się zamknął... 
przed rozpoczęciem. W związku z tem, 
podobno p. H:lman wybiera się ©- 
sobiście ma objazd powiału w celu 
gorliwszego  koopiowania  sympa- 

Polsko.Chrześcijańskiego, biorąc pod zgotowali е tyków. 

uwagę, że utworzenie odrębnej listy Rządu, w związku z czem wysłano 
kandydatów poselskich, mogłoby roz- depeszę do Pana Prezydenta Rzeczy. 
bić głosy ze szkodą dla spraw pol- pospolitej, Marszałka Piłsudskiege i 

sko-chrześcijańskich, a jednocześnie, Wejewody: Beczkowicza: „Solidzryzu- 

chcąc czynem a nie głosowaniem jąc się z pelityką obecnege Rządu i 
że niezlomnie stoi lat- : 

ЁЩЁе':п:п':;: A ans Pastikiaiao, P. Wędziagolski w opałach. 

nowe niepowodzenie «pechowego» 

b. posła. Oto, podobno zapowiedzia- 

Miasto Troki za współpracą z rządem Marszałka Piłsudskiego 

W dniu 20.J, r. b. w Trokach z pan Eugenjusz Kazimierowski — jako 
inicjatywy pana Rzeźnickiego Anto- przewodniczący oraz panowie Jan-Fe- 

niego ukonstytuował się Obywatelski liks Pawłowski, Michał Kam ński, Kon- 

Komitet Wyborczy, pod nazwą „Ko- stauty Kamiński, Jakubowski Amurat | 

mitetem w Lidzie, który nie utwo« 
rzył sią w łączności z szerokim ogó” 
łem, z -przedstawiciełamii = Organizacyj 
i ugrupowań ' społecznych, a w 

szczupłem gronie wzajemnej adoracji 
partyjnej, łącznie z sprzyjającymi so* 
big wzajemnie osobami i z tego po- 
wodu, jako narzucony i samozwań: 

borczy w składzie p.p. Kowalskiego, 
Zieleniewskiego, Szczygielskiego, Gro- 
choleskiego, Pieniążka peczem zjazd 
zakończono. 

p 
— 
i
 
i
i
i
 

i hyli - la iż chciał uzdrowić, a _ Na niedzielę 19b.m. został zwela- Pilsudskiego a rowuoczešnie W SpO- л); T : 

ie SO PER O G0) e powa „A kandydatów poselskich ny do Lidy przez opozycjonistów sób napastliwy atakował Sa Blok rd a ' ші‘‹'ошіш powyższy zgłosił” swoje į 

W razie zlania się w įeden Komi- Komiteiu Polsko-Katoliekiego, — nie Zjednoezenia Krajowege, a członków Wsp. z Rządem, w edpowiedzi na Bloku W/spółpracy z Rządem Mar- przystąpienie do Okregowego Bura 

co pesypaly Się protesty i okrzyki a 
1/3 zebranych zażądała głosu. 

Prezydjum wiecu widząc na ce 
się zanosi odmówiło głosu żądającym. 
skutkiem czego powstała bójka, tak 
że policja musiała ratować inicjatora 
rozwiązując wiec, Charakterystycznem 
jest, że ma wiec mimo ząpowiedzi, 
nie przybyli ani Dąbski ani Dubrow- 
nik, co oczywiście świadczy o bezna- 
dziejności tego ruchu. 

dawnego _ stronnictwa Chłopskiego b. 

poru i egoizmu czołowych przywód- posłów Wędziagolskiegu, Dubrewni- 

ców Ch. Dem., postanowił: ka i adw. Ostrowskiego z Warszawy 

rozwiązać się, podając przyczyny wiec, na który również miał przybyć 
rozwiązania do wia ti publicz b. poseł Dąbski. 
nej, oraz na Sąd Społeczeństwa, kto Na tydzień przed tem rozesłano 

w rzeczywistości jest rozbijaczem jed- zaproszenia do gmin — agitowano, 

ności Polsko-Katolickiej. pran SE sprężyny aby tyl- 

i edno i ko zebrać trochę zwolenników. 

= A ści cz Z Ё Na wiec przybyło z górą 100 osób 

olsko-Chrześcijańskiego: go których przemówił p. Wądzia- 
Lida, 27 stycznia 1028 r. golski podnosząc za! Marszałka 

szałka Piłsudskiego”, do którego we- Wyborczego Współpracy z Rządem 
szii: pref. Seminarjum Nauczycielskie" Marszałka Piłsudskiego w Wilnie. | 

o L S i E 

Podpalenie starožytnego dworu, | 
KRAKÓW, 31.1, PAT. Nadeszła tu wiadomość, że w nocy z soboty 

na nićdzielę spłonął w Porębiu Wielkiem koło Mszany Dolnej dwór Wo- 
dziekich o prastarej architekturze, Pożar miał powstać od koimina, nie ię | 
= wykluczone, że powstał skutkiem gedpalenia. Według ostattiich in- 

ormacyj pastwą płomieni padła tylko część drewniana dworu, a mianowi- 
cie stara oficyna z 1750 roku. 

tet zgodnie z listem Pasterskim, któ: dopiął zaś.celu tylko z przyczyn u- 

ry wszak głos: zgodę i jedność, o- 

| ma ideałach. chrześcijańskich, 
odpadłby zarzut Narzucenia, & wspól: 

nie ustalona lista kandydatów miała« 

by większe uznanie i powodzenie 

wśród wyborców. 4 
Niestety dwukroine pisemne wez* 

wania KomitetuZ: P.-Ch. do Kotmi« 

fetu Polsko-Katolickiego o połączenie, 
okazały się głosem wolającego Па 

puszczy, zawdzięczając rozmyŚlneiu 

 



  

   
  

  
        Zi NR PERRNS 

odbędzie si 

Bazar czynny od 2 

  = TI TEO 

eto _Вогоги Kornnootowego 
Opi<k +zkoinych 

    

Gtoonrcie Gielh 
Centra: 

Społeczeństwo a wy-chowanie, 
najbardzie] znamiennych wychowuje ogromna większość każ- 

zowanego społeczeństwa dego społeczeństwa. | jeżeli poziom 

o wychowanie mło- tych środowisk jest wysoki pod każ- 
110 jest zupełnie na: dym względem, te ich wpływ wycho« 

s wawczy będzie nmiewątpliwie bardzo 

ilizacja póza statystyką swych znaczny. Za mało zastanaw amy ię 

boś? Soój taływiduatnej ada mad tem, że poza rodziną, Ro 

ej budowy wewnętrznej, kościołem i najbiższem otoczeniem, С ‹ ; 

е:;':::::'::;"рпп wieki historji, po- poważay dom handlowy, wzorowy czynników i wpływów wychowawczych. 

siada pierwiastki dynamiczne, rozwo- folwark, dobrze prewadzona fabryka, Andrzej Jasiński, 

jowe. Zadaniem tych pierwiastków 

typów, DAS 
IIS III 

krystali nowych : Е с 
ce i poi Aresztowania białoruskich komunistów. wzbogacanie i pogłębianie sei! 

warzanie na kręcosłup: * т 2 

ca żywego Goła narodowego Rewizja u radnego Kruka: 

materjalnego i duchowego życia”. Przedwczoraj i wczoraj policja na terenie m. Wilna dokonała całego sze* 

Tem się włeśnie tłumaczy froska O regu aresztowań i rewizyj wśród działaczy białoruskich. Między innemi aresz- 

przyszłego człowieka — spadkebiercę. towano przedwczoraj: sekretarz Głównego Zarządu T-wa Szkoły Białoruskiej 

Dzięki tej trosce, Świadomy Swego swego czasu przez „Hromadę" założonego — Sawicki; b. członek „Hromady* L. 

bytu naród sięga w swą przyszłaść, Menke; nauczyciel gimnazjum białorustiego W. Hryszkiewiez oraz kierownik 

urabia samego Siebie, przerabia mię w księgarni Centralnej Białoruskiej Jan Karp. 

każdem pokoleniu i odnawia się. Tyl: Pozatem przeprowadzono rewizję w mieszkaniach nauczyciela gimnazjum 

ko w  marodach moralnie słabych i białoruskiego M, Pietkiewicza i radnego magistratu Wileńskiego K. Kruka. Ро- 

  

to dobry warsztat rzemieślnika — 
pierwszorzędne instytucje wychewa- 
wcze. Cła społeczność winna o tem 
pamiętać i czuwać przynajmniej tyle, 
€o nad szkołą właściwą. 2 

Zadanie wychowawcze społeczeń: 
stwa nie ogranicza się jedynie ua 
eposyłsniu dzieci do Szkoły», lecz 
wyrazić się musi w rozciągnięciu 
świadomej opieki mad całokształtem 

jedną z 
cech cywil! 
są jego zabiegi 
dego pokolenia. 
turalne. 

    „przyszłość, nie troszcząc się © swych 

śnie przez wychowanie. K E 
ARTEK! — (x) Konfiskata „Siły pracy*. 

chylących się do upadku, epołeczeń: zatem została przeprowadzona rewizja u inspektora gimnazjum białoruskiego 

stwo zamyka się w Sferze iadywidual- Marcińczyka. Wszystkie areszty i rewizje znajdują się w związku z działalnością 

mych interesów, mie dbając © SWĄ komunistyczną”,Hromady". 

spadkobierców. ` 2 

Musimy sobie uprzytomnić, że 

społeczeństwo staja się świadomym 

swych celów i zadań marodem wła- 

eśli tak jest, to mie dorywczo i |CZWARTEK : : 

о\‹оіисшоісіс!ю' winuo zajmować się > ы Wscbód ał. g. 7 m. 16 W dniu wczor: jszym Urząd Komisa- 

społeczeństwo sprawą swej przyszłe- 2 Dziś rza Rządu zarządził konf'skatę bialo- 

ści, xtórej nie symbolem już, ale isto- |NMP Grom] Zach. sł. o g. 16 m.32 ruskiego czasopisma Nr 1 cSiła pra- 

  t est młodzież — lecz stale, w jutro Cv» z umieszczenie artykułów p. t. 

a iełocwości i środków sobie Błażeja «Głos z wioski» i «Zdrajcy» W tre- 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład Ści tych artykułów dopatrzono się 
Meteorologji U. S. B. cech przestępstwa przewidziaaego w 

z dalis 1 —1l 1628 r. parzgr. 1 rozgorządzenia Prezydenta 
1 Rzplitej. 

dostępnych — powinno raz na za- 

wsze zrozumieć, że ma ciągły obe- 

wiązek wychowawczy do spełnienia. Е : 

A obowiązku tege nie mogą spełniać ien 

skutecznie aał rodzice decydujący dO* śreówie wmin, 704 — Wzrost kosztów utrzyma- 

reźcie o wyborze tej lub innej szkoły, , 4 A nia Według statystycznych danych 

ami szkoła sama będąca zawsze CZEMŚ gregij, |" j —2C. drożyzna wzrosła w przeciągu stycz. 
nieruchomem — lecz tylko społeczna nia e 08 proc. 

powszechność, czuwałąca nad samą Opad ma A = SAMORZĄDOWA. 

sobą, świadoma swych celów, potrze , bę w mia. | — Z posiedzenia wydziała po- 
wiatowego W daiu wczorajszym 
odbyło się kolejne posiedzenie _wy= 
działu powiatowego,  Wileńske. Trac- 

ciśolenia. kiego. Dzbaty poświęcone zostały 
sprawom budżetowym. Rozdzielono 
pomiędzy członków wydziału powia- 

„swych sił i środków. Oaa tylko mo* gat: * Połudn-Wsckodni 
że utrzymeć a zasadę a priewatający | 3е 
kiego systemu wychowawczego, jaką Uwagi murno. 

i j Minimum za @ —30C. 2 a wzajemności szkoły i M calkaca Sau aėi spadsk 

Pad grozą rozprzęgnięcia się tege K-ŚCIELNA. 

związku, który jest przecież rękojmią _ — Adoracja Przenajświętsze- towego poszczególne działy budźelu, 
przyszłości, pod grozą "zjałowienia go Sakramentu. Zarząd Katolickie- | Obsenie referanci ci zapoznają się 
wychowawczej sf:ry aż do Śm ertelnej go Związku Polek przypomina, ż w z budżetem, aby na następnem zee 
niemocy wobtc życia — społeczeń- dniu 3 go lutege jako w pierwszy bragu—w piąteak—zreferować wydzia- 
stwo nad sprawami wychowania czu- piątek miesiąca odbędzie sią adoracja łowi. W piątek dopiero odbędą się 
wać powinne, Przena świętszego Sikramentu w ka- „ ięc rzeczowe debaty nad budże: 

Teraz właśnie, gdy w związku z plicy S*rea Eucharystycznego, Miekie- tem, : 
projektem refermy szkolnictwa uwaga wicza 19 -2 od godz, 430 do 7,30 Ponadto uchwalono wydzielić 
<ałego ogółu zwrócona jest na kwe- — Nabożeństwo na intencję ha ziemi w Bukitzkach, przy” szkole 
stję wychowania młodych pokoleń, Pana Prezydenta Rzeczypospo rolniczej. Plac tem przeznaczony z0- 
należy sprawę tę usunąć z terenu litej. W bazylice Wileńskie| © godz. gtaje na boisko soortowe dla uczni. 
aktualaości partyjno - politycznej, a 9 m. 30 j. E. Ks. Arcybiskup Metra. = — Kursy rolniczo-hodowlane. 
przenieść przed forum rzetelnej myśli polita Wileński Romuald Jałbrzy- ty najbliższym czasie odbędą się w 
powszechnej. Bo na sprawę wycho- kowski odprawił w obecności przed- całym szeregu miejscowości kursy 
wania naszych spadkobierców należy stawicieli władz i urzędów państwe- rzjniczo - hodowlane organizowane 
tak patrzeć, jak na wszelką żywetcą wych z p. Wojewodą Raczkiewiczem przez Wil. T-wo Rolnicze. w dniach 
'maprawę Rzeczypospolitej — a więc na czele oraz przedstawicieli "władz 5 ; 6 bm. kursy te odbędą się w 

Gczyma miłości i zrozumienia tego, wojskowych, samorządowych iinnych Podbrzeziu, 8 i 9 go w Rukojniach, 
CO w niej dla naradu ma doniosłość uroczyste nabożeństwo ma intencję 12 ; 13 go w Korwi, 19 i 20-ga w 
nieprzemijającą. Pana Prezydenta. S unsku. Pozatem na terenie pow. 

Wiele kwestyj wychowawczych, da — (c) Przesunięcia personalne. Wjlejskiezo w sześciu punktach, do- 
dzisiej w wolnej Rzeczypospolitej nie Na mocy zarządzenia | E. Ksigdza tychczas jeszcze nieustalonych 
załatwionych jeszcze, lub załatwienych Arcybiskupa Metropolity w składzie — „Sulkowski“ na rzecz Pa- 
orywczo, musi szeroki ogół społe- osobistym duchewieństwa Zaszly na- tronatu wieziennego. W dniu 6 czeństwa rozwiązać, lub żądać ich stępujące zmaiany: ks. Franciszek Czer- lutego o godz. 20 zespół Reduty о- 

tozwiązania. niawski został mianowany wikarym degra w teatrze na Pohalance sztukę 
<Qdzie duch tych tysięcy szkół, do kościoła św. Jakóba w Wilnie z Ż :romskiego „Sulkowski“ na rzecz 

które tworzymy, — zapytuje jeden z dn. 18 stycznia r. b., ks. Wiktorowi P.tronatu więziennego. Bilety naby- 
największych pedagogów naszych, Kochańskiemu póleceno wykład Feli- wać możaa do 4 lutego włącznie u 

» Zarzecki — gdzie udzisł w tem gli na kursie dokształcającym cechów 
* wszystkiem zbiorowej duszy? Dokąd od dn, 24 stycznia rob. oo w godz, 3—5 po pół, po tym termi- 

ziemy, czego chcemy? Jakim ma (e) Z Koła Ks. Ks. Prefe- nie jak zwykle w Oubisie i kasie te- 
być przyszly Polak, w jakim kierunku któw. Na ostatnich posiedzeniach try, 
©a się rozwijać cywilizacja narodu?» Koła Prefektów omawiane były spra- Nie wątpimy, że sztuka i koniecz- 

Nie są to pytania próżne, teore- wy Sydalicji Marjsńskiej, UTOczysto. ność poparcia tak ważnej dła sp0- 
tyczne — owszem, to są zasadnicze ści koronacyjnych Ojca Św. (w dn. 6 łeczeństwa instytucji ściągnie w dniu 
kwestje bytu społecznego. b. m.) i zbliżających się rekolekcyj G jutego całe Wilao do Reduty. 

Zdajemy sobie dokładnie sprawę Szkolnych. W sgrawie sekcji prefe- 
z tego, a odpowiedź na te pytania oe szkół Voraienanis r pł SZKOLNA 
„zależy od warunków nmaszego życia w dn. 27 stycznia posiedzenie spe- T i 
zbiorowego. System wychowawczy i: ejalne, poświęcone emówieniu  odrę- «a O a o nien warunki (e brać pod uwagę i bnych zadań i cejów szkolnictwa BO“ niedzialek dnia 6 b--m, odbgdzie się 

w Jerozolimce pod Wilnem uroczyste oddziaływać na wytworzenie człowie- aaa + : 
ka najbardziej dotych warunków od- _ — (<) Sprawozdania o s:kolach. 
wowiedniego. «Wychowaniu naszemu Kurja Metropolitalna wileńska przy- 
Potrzeba «słowa», które stawałoby się pomina W. W. Ke. Ks. Proboszczóm 

<iałemn», Na te pytania nietylko <urzę- zarządzenie z dn. 5 dnia ub. ro- 

dowi pedagogowie» winni odpowia: ku i prósi o rychiejsze nadesłanie 
dać, lecz jęgt obowiązkiem każdego Sprawozdań o szkołach powazech- 
obywate'a zastanowić się nad mieni. nych i średnich na terenie Ich parafji. 

społeczeństwie wolnych — pi- 4 URZĘDOWA. 
Szczepanowski — pedagogiem _ — Gratulacje z okazji imienin 

wychu+ dy ojciec rodziny, dbający o Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
ychowanis gwoich synów i'córek— litej. W dniu wczorajszym jako w 

woli gogle jest nawet mimo swej dniu lata Pana PSY e e 
a mąż, sto ma świeczni- czypespolitej na ręce ©. ewody t 

Ku społecznym, ewiecący zwoje ży. W/ikńiklego. wplysął szereg depesz Saperów. Z inicjatywy odnośnych 
<lem | przykłademina złe, czy na do- gratulacyjnych od instytucyj państwo: władz wojskowych z dniem 31 stycz- 
bre — pedagogiem wreszcie jest ka- wych, komunalnych, spsłecznych i mia r. b. otwarty został w 3 pułku 
2dy obywatej, poczuwający się do przedatawicjeli ludności Województwa Szperów w Wjilaie 4 tygodniowy kurs 
odpowiedzialności obywatelskiej. Wileńskiego, W tymże dniu P. Wo- narciarski dla eficerów, podof. i sape- 

Faktem jest, że żadna, choćby jewoda Wileński wystosował do Pa. rów tegoż pułku. Kierownictwo kur- 
majwzorowsza szkoła kwestji wycho- ma Prezydenta dęprszę następującej SU te zy por. Wejtce, 
wania nie rozwiązuje. Szkoła jest tyl- treści: ы x) Ppulk. Bobiatyński 

© jednym z czynników, ale nie jedy« „W dniu imieniń Pana Prezydenta ze =. w stan spoczynku. 
ym i kto wie, czy najważniejszym, mam zauzczyt przeslaė Mu w imieniu 5 we | Stycznia r. b. ppułk. 
eza szkołą istnieją jeszcze iune in- ludności Województwa Wileńskiego tan 6 d obiatyński, będący dotych= 

stytucję wychowawcze  niezmiernej Oraz własnem wyrazy czci i hołdu, €zas do dyskozycii D. O. K. III prze» 
nopiosłości. W pierwszym rzędzie dołączając zarazem gorące życzenie, MiESiony został w stan spoczytiku. 
zy postawić: rolnictwo, tzemiosło, «by w swych prącach i обаей 202° UNIWERSYTECKA 

El i przemysł. Tutaj bowiem w lazł Pan Prezydent pociechą i ukoje* 
Postacj praktykantów kształci się i nie po dóznanym belėsnym ciosie“. — Powszechne wykłady uniwer- 

ewody. syteckie. We czwartek, dnia 2-g0 | Taire kamcanłoce | — Audjencje u p Woj 

wszechnej. W uroczystości tej wezmą 
udział przedstawiciele władz rządo- 
wych, szkolnych, samorządowych i 
poszczególnych warstw społeczny 

— Egzaminy dla nanuczyciei- 
stwa. Dowiadujemy się, 2: egzami- 
ny dla nauczycieli szkół średnich od. 
będą się w końcu b. m, ! 

"WOJ$ „OWA, 
— (x) Kurs narciaręki w 3 

326 St. 
jest każ 

© dniu wczorajszym p, Wojewoda lutego. 1928 roku o godzinie 7-ej 
Raczkiewiez przyjął perucznika Lu- wieczorem w Sali Sniadeckich 

   

  

       

  

: ai- 
aok Bottom, Blues, Charlestou, Tan- | bicz-Nycza. który w zastępstwie kis- wersytetu prof. dr. Tecfl Modėlski 

> wozy Pera Paw. s rownika ośrodka W. F, przybył za- wygłosi odczyt pt: „Twórcy Państwa 
ul. Mi kiewicza 22 m. 45. Kurs rozpo: prosić p. Wojewodą na zawody nar- Z . 3 
Czyna się w niedzielę 5-go lutego o.| ciarskie urządzane dnia 5 lutego r.b. stęp 50 gr; dla młodzieży odz. 5-ej wiecz. Opłata za kursa 10 zł. | gą Belmoncie. 20 gr. 

ęw lokalu BRACI 

Szczegóły w kronice, afiszach, ulotkach i radjo. 

prof. Wróbiewskiej, Wielka 17 m. 5 9reiestry smyczcowe. Obowiąsują stroje bą- owieńskiej» 4-ty odczyt z działu «Nasi 6; 

otwarcie i przekazanie odnośnym wła- Fo, 
dzom nowo-zbudowanej (Szkoły po- w 

swawolnego humoru komedja amerykańska, orki 

ch. uości, bawić będźie 

wchi 
© wila Hennequin'a pt. <Pierwsz nat» wych i K 
w pierwszorzędnej obsadzie ról ias > 
pp. Jasińską, Frenklówną, Snia: 
wicz Wichrowskim, Dobrowolskim i 
nowskim (który „sztukę wyreżyserował) : na 

p. czele. 

  
RODZ 

  

JABŁKOWSKICH «ulica Mickiewicza 18, dnia 2.g0 lutego o godz. *12-ej. 

'go do 6 go lutego c:dziennie do godziny 10 wieczór. 

KOMITET BAZAROWY 
LADA Tui TRUST RIDE TATTO ET TN KS SIT EI IIS 

Notatki muzyczne. 

Recital skrzypcowy 

ZEBRANIA 1:0DCZYTY. 

— Wileńskie Koło Związku 
Bibljotekarzy Polskich odbędzie 
V roczae zebranie dnia 3 lutego b, r, 
D godz. 6 20 resp. 7. 30 w Uniwer- 

Podziękowanie, 
Wszystkim którzy przyczynili się 

Gimpel do utworzenia daru w postaci zabu- 
REA dowanej działki ziemskiej na rzecz 

Nasza publiczność, żądua „SEl- zojbliższej rodziny męża mego $ р 
syteckiej Bibljotece Pubiiczaej. sacji“, uległa działaaiu hypnotvzują- Kazimierza Wimbora a zwłaszcza 

cemu <bębna reklamowego», bardze Komitetowi Obywatelskiemu, który 

RÓŻNE. usilnie postukiwanego w ciągu ostal- z p Wojewodą Raczkiemiczem na 
— Od redakcji. W związku Z niego tygodnia i zapełniła szczelnie czeje, akcję tę. zorganizował —skta 

przedawnioną s,rawą polemik i listów salę „Lutni“, o co tež przedsigbior- damy niniejszem wyrazy najgorętsze - 
obracających się koło Betlejek p. Ło- com głównie chedziło. . go podziękowania 
palewskiego zaznaczamy, iż p. Cz. Wobec takich szumnych obietnic ŻONĄ i DZIECI. 
Jenkowski pisąc swój list z dn. AL pyypimy przystępować do oceny z na: 

1928 nie zaznaczył, iż p. Romer'-O eżytą miarą i tutaj już się zaraz ności pz 
chenkowska podnisała żylko 213 niemiłosiernie nadużycie przechwałek. ; ODWOŁANIE. 
punkt enunejacji Zarządu Zw. Litera- Oczekiwało się jakiegoś «fenomenus, 

Z przyczyn od rodziny niezależnych 

nabożeństwo za dnszę 

tów, ześ 1-go nie podpisała; w tej а tuiaj go niema.. Ładnie brzmiący 

st. 2 WĘUHAGOWICZA 

formie podana wiadomość mogla w ton, bardzo duża sprawność technicz- 

w piątek dn. 3 b. m: nie odbędzie się 

Bronistąwa 

    

bląd wprawadzić czytelników Słowa na. pozwalałąca artyście pokazywać 
© co nam bynałmnie| nie chodzi. prawie zawsze bez zarzutu trudności 

— Redakcja „Słowa* zaznacza, akrobatyki skczypcowej są niezagrze- 
iż kolejno drukowane oświadczenia czenie glusami w bilansie artystycz- 
członków Okr. Koła Zw. law. Woj. nym młodego sktzygka. Wszystko 
Rzp' Pol. p.p. Stanisława Rudewicza zaś, co idzie po za tem i stanowi naj: 
oraz Witolda Litwinowicza ukazały główniejsze wartości artyzmu wyko- 
się jako ogł»szenia platūs w dziale na czego, nie doc aga —niestety- do 'Z SĄDÓW. - 
pozaredakcyjnym. sokości stawianych wymagań, Spo- : 

— Nowe prezydjum — Тутс:. ęgowatych ausies aa zapowis- Defraudacja w urzędzie poczto- 
Komitetu Lte»skiego Jak nas in- dziami. wym. 
formują, dokonane zostały wybory _ Jeżeli wykocanie części pierwszej 
nowego prezydjum Kotmnitetu Lstew- programu—Chaconne Vitah'ego i kon- 
skiego, spowodowane ustąpieniem pp. cert Goldmarka —mogło zadowolić i 
dr. Olsejki i Weleckiego. Wybrano: wzbudzić nadzieje ma dalsze produk- 
Prezes — Staszys, który reprezentuja cje, te wystarczyło do całkowitego 
kierunek prawicowy, na gruncie -Wi- jch rozwiązania — zupełńe zniekształ- 
leńskim coś pośredniego pomiędzy cenie przez dowelne, niczem nie umo- 
Ch. D. i Tautiainkami. Vice-prezes— tywowane, zmiany tempa i charakie- getr 
gu z E RA R. pac ru muzyki „Szrenady* Czajkews HARE a w Oi 
iewicz, dziennikarz litewski i zupeł< ; «Romanza  andaluza» Sarasatego, zbicie wina Zotowa, a próc 

nie bezbarwny szowin'sta. Skarbnik— одертаце) zami.st utworów Pugnani: E ao ai 
W, Budrewicz (Ch N). Kreislera. Było to niezbltym dowedEm poczcie, lecz w innej sgencji. Sąd skazał 

— Odezwa. Wśród najbiedniej- niedojrzałości muzycznej utalentowa Zotowa na osiem miesięcy więżienia / unie- 
szej ludności dzielnicy Antokclskiej nego, lecz ma drogę niebezpieczną winniając całkowicie Lecha: 

dziatwa cierpi wielki głód, nędzę, zmanierowanego efekciarstwa wkra- Aidas 2 aaa ka ia 
brak odzieży i lekarstw. III eia/Kon- czającego koncertanta. Prokaratorstie wdrožyly sprawę o nadu- 
z. ęwgić |" = Wincente- W grze Gimpela brawurowe i r6- žydo, osz 20 precelesiapia fo 
go a Paulo, która jestjedyną opieką fleksyine cechy przeważają nad liryz- innej miejscowości — otrzym:ć kierow 

s: b zę mieszczę aż się PAL) zaznaczals kiss pob rar амт ‹ РИ о цовной 
wych istot, nie mogąc .zaspokoi wodzenia jego u pu- i 5 
wielkich. potrzeb, Mu się de ofi wego powodz ieg PV Nieuc:ciwi pm ego amę 

ności społeczeństwa z gorącą prośbą Wybornia  akompanjował Karol ry a. 
© poparcie i łaskawa składanie ofiar Gimpel, który sią też w trudnych „ Jsn Szwed i Kazimierz jonis młodzieńcy 
pieniężaych, odzieży i. lekarstw w S2- «tutti» -orkiestrowych koncertu G.ld- 

powo gotówki ale z wicl- 

kretarjacie Domu Ludowege przy ul. marka Ko BK TT M 
Antokolskiej 44 od g. 12 — 1-ej, 

przedstawił, jake niepośledni pełnie elycznym ale najwygodniejszym za- 
fortepianista, a kele wąż (b. S ešas » dos a $. JO, — ZABAWA. Mićkat Józefowicz  owócił z Am-rykii posiadał sporo dla. 

— Otwarcie Wielkiego Bazaru 
Karnaw:łowego nastąpi w dniu E 
2 go lutego o gadz. 12-tej w lokalu p 

sów, ukradli osiemdzies'ąt dolarów Rozp - 
M rządzając tak znaczną su ną, obiecujący mło- 

Braci Jabłkowskich (ul. M'ckiewicza M 
Nr. 18) przy cźwiękach orkiestr gi- 8 

Ka 

Deiraudacje w urzędach i agencjach 
pocztowych stały się ostatnio tak Częste, że 
sprawy sądowe powstałe na tem tle przesta- 
ją interesować nawet stałych bywalców sal 
sądowych. W dniu wczorajczym na ławie 
Sądu Okręgowego zasiedli: Leon Zotow, 
kierownik urzędu pocztow”go w „Lyngmia- 
nach i jego pomocnik Tadeusz Lech, 

Urząd prokuratorski zarzucał pierwszemu 
audację 104 zł. 34 gr. drugiemu —45 zl. 

kiggo W toku sprawy udowodniona została nie- 

  

m Superfilm Polsxi 

Mogiła Nieznanego Żołnierza 
Dziś w kinie „Helios“ 

Seansy od g. 2-ej. 
Nadzwyczajne powodzenie. 

Każdy musi zobaczyć. 

№ gdzie zakupili nowe buciki, iane—nie mniej 
[E konieczne części , garderoby, a nagiędnie 

znaczny zapas wódki. Ooładowani zakupami 
JA aresztowani zostali w drodze powrotaej. 
E Sąd Okręgowy rozpoznawszy wozoraj w 
M trybie uproszczonym tę sprawę uznał winę 

obydwóch za udowodnioną i skazał ich na 

M dzieńcy udali się do pobliskiego miasteczka 

mnazjalnych. O godzinie 1-ei koncert 
„artystów Opery, o godz. Jet] zaba» 
wy. dla dzięci (korowody), go gedz. 
4ej 30 balet w wykonaniu szkół karę więzienia zamieniająrego dom poprawy 
Przemysłowo - Handlowej żeńskiej i RADJO—WILXNO. na rok V „miesiące waitajęc ŻA nóż sd 
gimnazjum im. Czackiego. Fala 435 ttr. jej cztery miesięcy aresztu prewencyjnego. 

ten sposób—uczta projektowaną przez 
Czwartek 2 lutego 1928 r. Szweda I Jonisa nie odbyła się, a wódka 

10.15—11.45. Transmisja nabożeństwa fgurująca na sprawie jnku dowód rzeczowy 
z Katedry Poznańskiej. w. pits zostanie przez kogoś innego. 

.00— : Transmisja z Warszawy. UUNUNWWWNWWNWW 27 IIS 
Sygnał czasu I komunikaty. 

gimnazjum im. Lelewela organizęwa- kara uli Wareódakiejej "0 NY IE Kronika radjowa. 
ny przez szkołą „Dziecko Polskia“. | 14:00—1500: Transmisja 3 odczytów rol- wileńska wystawa radjowa. 
Eoceajek o g. 4 pp. Blety od 50 gr. niczych z ska sakė Manai d W dniu „sczorajszym "wa się zaba 
mabyw m) a Y- „nie. m Stowarzyszenia -. oamatorėw 

ze moża wa arkols 1 ag'elloń wile skich, na którem postanowiono urzą sa M. Komunikaty i nadprogram. ska 3—2,. pozostałe zaś w dzień 1515—1720: Transmisja koncertu z Fił- dzić w. Wilnie radjową wystawę pokazową” 
Zarząd-wyłonił komitet techniczny ;yystawy* 

O godz: 6 tej Koncert i Balet. 
— Karnawał Dziecięcy — wiel: 

ka zabawa dzieci I młodzieży—z ko- 
mędylką, tańcami i innemi atrakcjami 
odbędzie się 12 lutego r. b. w sali 

po wienia przy wejściu ma za ae EP dj 
awę od .g. 3 pp. 17.50 — . Oszetka radjowa. w skład którego weszli pp. Eriel, Ławryno + 

„— IXty doroczny bal Akademicki.  _„1815—1840. <Wiino w walkach O wól- wicz i Glatman, Dziś w Kasynie Garnizonowem odbędzie się ność» 4ty odczyt (Konarski, Dolewscy, rok Wystawa bęjzie miała za zadanie przed: 
IX-ty doroczay bal Akademicki pod pro: 1863) wygłosi Helena Romer. || stawienie całovszt:łtu spraw związanych z 
tektoratem -pana wojewody Władysława 18,40—19 00. Pierwszy komunikat har. rądjofonją na Ziem:ach Wschodnich. Repre- 
Raczkiewicza oraz JM, Rektora Stanisława Cerski. zentowane będą na wystawie trsy działy: 
Pigonia. Na balu przygrywać będzie „ork 85 19 00—19.10: Sygu к przemysłowy, radjoamatorów (oryginalne, 
Pp. pod batutą ppor, Wołoszczuka oraz 3 1910—1935. «Bilans handlowy Litwy nowe” projekty): tudzież dział radjoprasy. 

si $ą: Dowiadujemy glę, że wszystkie poważniej. 
siedzi» wygłosi prof. Szkoły Nauk Politycz- sze-firmy radjowe wileńskie zgłosiły już do 
nych w Warszawie Stanisław Gorzuchowski. komitetu swój akces do udziału w wystawie. 

1935—2000. «Współczesne piśmiennic- Dalsze zgłoszenia przyjmuje p. insp. 
two białoruskie» 4-ty odczyt z działu <Kul- Ławrynowicz (Aleja Róż Qa m. 5). 
tura białoruska» wygłosi prof. Semin, Państ. Na wystawie reprezentowane „NA* 
w Wilnie Zygmunt Abramowicz: stępujące instytucje: radjosmatorzy, Polskie 

20.30— Transmisja z Warszawy. Kon: Rądjo (w porozumieniu z którem organizuje 
cert wieczorny w wykonaniu orkiestry dętej się wystawę), przemysłowcy i handjowcy, 
pod dyrekcją Aleksandra Siejskiego. prasa, wreszcie poczta i telegraf. 

Na zakoficzenie: Komunikaty PAT-a. Ustalona termin wystawy, która odbę- 
dzie się od; 1 ka r. B. 

Pigtek, dn. 3 Intego' 1928 r. S a 
marca dQ. 

Niezależnie od wystawy zarząd Stowa- 
16.35—1700: Gazetka radjowa. | płci radjoamatorów postanowił wydać 
17.00—18.10: Koncert orkiestry pod dy- niówkę, poświęconą radjofonji kreso ‹ 
Ją prof. Aleksandra Kontorowiczą. Soli. wej. W tym celu wyłoniony został, komitet 
giwester wski (klarnet): kcyjay. Przystąpiono już do wstępnych 

ał czasu i rozmaitości, 

lowe. Wejście 7 zł. 

TEATR i MUZYKA. 
— «Reduta» na Робшапсе: «№е- 

wierny Tomek». Dziś o godz. 16 е} ko- 
medja stylową Ignacego Grabowskiego— 
«Niewierny Tomek» po cenach zniżonych. 

— «Uciekła mi przepióreczka»:.. Dziś 
o godz. 20ej komedja St. Żeromskiego— 
Uciekła mi przepióreczka»,.. 

— <Fircyk w zalotach». W sobotę o 
godz. 16 ej przedstawienie szkolne. 

— W niedzielę o godz. lóej po ce- 
nach zniżonych przedstawienie popularne. 

— «Sułkowski». Przedstawienie <Suł. Il 
kowskiego> St, Żeromskiego odbędzie się Sta 

raz pierwszy dnia 5 go lutego br. w nie- G. Leoncavailo. Faatazja z op. <Pajace». Pe organizacyjnych, do sp: zenia ko- 
elę, 0 godz. 20:ej. Bilety już do nabycia Į; Strauss, «Miłość kios sic, sztorysów wystawy i jednodniówki, która 
biurze Orbis ; Czajkowski, <Elegja». Mickiewicza 11). 
— Teatr Polski / (sala  <Lótnia>). 

«Szkoła wdzięku», tą pełna beztroskliwego 

będzie organem stowarz. radjoamatorów. 
Wystawa zapowiada się niezwykle cie- 

kawie. Podobne i D odbyły 
się już w Pozuaniu, w wie, wę Lwo- le 1 = > — Również w 
muiiejszych miastach cab zowano takie 
"e Wszędzie cieszyły się one zrozu- miałem zainteresowaniem. Niebawem napi- 
Sszemy o dalszych szczegółach tej nowej wi- g ńskiej imprezy radjowej. - ema. 
Lialia WDR AE 
Weutland, przy którym znaleziono broszur 
treści komunistycznej. Podczas picia 
Weutland zeznał, iż broszury te otrzymał 
od swego brata Edmunda, który zamieszku- 

Je w Warszawie. Przeprowadzona rewizją u dmunda Wentlanda dała możnyść wykrycia 
większej ilości odezw komunistycznych oraz 
specjalnych bloczków >Mopru»  przezna- 
czonych do zbierania ofiar na rzecz uwięzie- 
nych komunistów. 

Ofiary. 

E, Tavan. <ideale>—melodįja: || 
PEB «Pieśń marynarzy» —wykona 

estra. 
Fantazję z op. „Rigoletto“—wykona na 

kiarnęcie Sylwester Czosnowski, póz forte“ 
pianie S. Srabsaj. ё 

18,10—19 00: „Radjo ж domach ludo- 
ach Rolniczych“ — pokaz Rady 

Opiekuńczej Kresowej 2 odczyty, połączone 
z obraząmi świetinemi, wyświetlsnymi w 

Mali- lokalu z Opiekuńczej Kresowej, nl 
Zygmuntowska 22. ю 

1. „Wędrówki po. rodzimym kraju“— 
odczyt pióra Cz: Jankowskiego, wygłosi 
Wacław Mslinowski. 

2 «O rasach bydła, spotykanych na Wi- 
leńszczyź"ie» — odczyt, wygłosi instr. Wil. 
Tow: Roln. Edward Żywiecki. 

19 00—19,10. Sygnał czasu i rozmaitości: 
19.10—19.35. «Poczja Bożego Narodze- 

mia» — odczyt z działu «Literatura», wygł. 
J. M. Rektor USB Stanisław Pigoń. 

1935—20.00. <Q słońcu» — odczyt z 

bawiona jednocześnie wszelkiej drastycz* 
widzów po raz ostatni. 

— «Pierwszy syguał»., jutro w piątek 
na afisz Świetna francuska  kroto- 

Kaa z 
еска, Wyr- 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
popołudniu grany będzie «Lekarz miłości» 
poraz pierwszy po cenach zniżonych t. zn. 
od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. Będzie to ostatnie 
przedstawienie tej sztuki po zejściu z re 
pertuaru ną czas dłuższy, 

— «Złodziej i jego mecenas» wobec 
wielkiego załnteresowania grany będzie: jesz- 
cze raz w najbliższy poniedziałek. Będzie to 
nieodwołalnie ostatnie przedstawienie tej 
świetnej komedji. działu «Przyroda», syst asystent USB, Mie- — Ku uczczeniu pamięci śp. Julji Druet 

— Towarzystwo Filharmoniczne w czysław Kowaiczewski składają Adamostwo Wołańscy na Żłobek 
Reducie na Pohułance. W  sobsłę 4go 20 15—22 00. Tra: a koncertu sym. im. Maryi zł. 1500 
tatego koncert fortepianowy Pawła Tiszlera, 
znakomitego pianisty wiedeńskiego. 

Początek o godz. 8.15 wiecz. 
Bilety do nabycia w biurze «Orbis»: 
— Koncert poświęcony twórczości 

fonicznego z Filkarmonji Warszawskiej. Na zakończenie komunikaty PAT'a. ORRORERRUODŁORHOSUPRZUGCZUDEOGOG 

u Uwadze P.P. Wojskowychl 
Nowootworzona pierwsza w Wilnie /WYPADKI | KRADZIEZE 

Saitawa Moniuszki w pasa Rrogran bs z ak R, e z Litwy. chrześcijańska pracownia ubiorów 
niedzieliego koncertu, poświęconego twór- Ostatni onie izan władze pogra- sko р 

czości Sta Islawą Moninszki mola będzie niczne KOP P wopzowych p. . u w Crasie patrol-wania te, 
odcinku zauważyły 3 ch podejrzanych Ossa: 
ków gdy nielegalnie przekraczali granicę. 
Na okrzyk <stój> pomienieni po porzuceniu 

przemytu składającego się z 50 itr. spirytu* 
su uciekli na stronę (litewską. Szonfiskowa- 
ny towar odesłano do dyspozycji odnośnych 

celniejsze utwory naszego kompozytorz, jak 
«Sonety Krymskie», fragment z <Widm>, 
arje z <Halki», <Hrabiny» i pieści na chór 
mj Udział w koncercie biorą wielce ce- 
o! 

żyń 

„ODZIEŻ 
Niemiecka I (hotel Sokołowski). 

Po niskich cenach, pod kierownictwem 
pierwszorzędnego specjalisty krojczego & 
wykonywuje wszelkie roboty wojskowe x 

4EAROREFOROLOEONORSEERORENEROSEEŁ 

ne iły gpiewacze: pp. Bortkiswicz: Wyle: 
ska i S. Benoni, oraz chór mieszany То- 

warzystwą «Lutnia» i orkiestra pod dyrekcją władz. 
p. Łeśniewskiego. Przy fortepianie dyr. W, — Żołnierz komunista. W Lidzie 50. 
Szczepański, Początek o %odz. 6-ej wiecz. stał aresztowany sreregowiec 77 pp.



  

|  Kosmetyczny Gabinet 
| ebsolwentkł 
į Institut de Besutė Keva Paris. 

Pielęgnowanie i koaserwowanie 
| cery. Szecjalne jednorazowe za» 
| biegi na bale i zabawy. 

C-nv niskie. 
Portowa 28—5, 

  

godz. 10—2-2j 
cd 4—7>j 

wyaz. Zdrowia Nr. 1480 
a 

443—U 

A0A405660055585354865600A8 NERA 

+8
I 

В     5р. 
Akc, 

WŁOCŁAWEK 

poleca burtowo i detalicznie wszelkie 
wyborowych 

NASIONA * gatunkach. 

Cenniki i specjalne oferty wzsyłamy 

na żądanie bezpłatnie, 

Firma (0. NoGICKi 
Wilno, ul Wielka 30, tel 908 
ma żądanie Sz. Klijenteli pr-edłaża 
wydawanie bezpłatnych podarunków 

do dnia 1 marca r. b 
POLECA NAJWIĘKSZY WYBÓR 

й i terji, 
Szała iai E 

Ceny niskie i stałe. 
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SGRcczACAASCZNONONH 

3 CENNIK NASION 

2 firmy S. WILPISZEWSKI 
Hodowla i Svład Nasion, Wilno, 

kie” mady, "down ie 

na 1928 rok i 

Wielka 15, wyszedł z druku i na 

Rolniczym» Szwaroowy 1 (Wielka 15). 4 

  

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie nafcpesa 1. naj: 

i datniejs: o 

B t malarskich. 
bł Odznaczona na wystawach w Brukeel!, со 

| Medjolanie i Paryżu złotemi medalami. 

į 

bielizny 

Wszędzie do nabycia. 

Nowootworzona chrześcijańska 
pracownia krawiecka p. f. 

ODZIEŻ 
Niemiecka 1 (hotel Sokołowski). ® 
Prsyjmuje wszelkie roboty pod kie- 
rownictwem specjalnych  krojczych, 
za gotówkę | na raty z własnych @ 

powierzonych materjałów. 

Przy pracowni specjalny 
kurs nauki kroju 

| šį 

          

316—1 

— Кю 2biera MARK: POCZTO* Ę DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, za 
wybrane marki daję kilkakrotnie 
wiekszą ich ilość, za ciekawsze Okazy 
100 i więcej sztuk za jedną. Mickie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i Święta 
między 11 a 1 orsz telefonicznie 794 

0970079995 
Bon. „Bławat Wileński" $ 
Ф Firma chrześcijańska. ® 

$ Vilno, ul. Wileńska 31. Tel. 382, $ 

o Wyprzedajemy towary posezonowe; 
$ tinele, barchany, baje, kamgarny i 
+ wełny na garnitury męskie o 

%PO BARDZO NISKICH CENACH“? 
+4+4+04440060000 

| —— i A UTESO TEN ИГ СОВСТООННОЕЛУМСЧУНЛЕТАПСЛЕАСЕ С | 

ADWIGA WOKULSKA 

* Żółty pokój. 
Jakże niefrasobliwie rozpoczynał 

się beztroski słoneczny dzień. Życie 
przelewało sie po brzegi w pobrzęku 

rojaych ow:dów, w zapachu kvicėia, 

świegotan u ptaków, falowariu drzew. 

Wescły i ciepły dzieńźwychylił się 

z objęć świtu niby świeży kwiat z 

pakowia. Nie zdołał jednak podźwi- 

gnąć z upadku zwarzonych uśmie- 

chów mieszkańców anbilowieckiego do* 

mu, zatrutych zdradliwą posoką księ- 

życowego światła. Nie ujrzano już 

Rudolfa, który wczesnym renkiem od- 

jechał do miasta. Przebąkiwano, iż 

nocy ubiegłej jeden tylko gość ostat- 

nio przybyły, spał bez troski. 

Teolil poszedł samotnie do lasu. 
Pozrątony w swoich inyślach, obser- 

wował jednak bacznie piękno przyro- 

dy i często... przystawał zaabsotbo- 

wany jakimś widokiem, jakgdyby no- 

wym. ю 
Za młynem i łąką skręcił w lewo, 

ma szereką drogę ogromnego mroca- 
nego lasu _Wiodła ona stopniowo 
pod górę. Teofl szedł zasłuchany w 

Szumie drzew i bieg własnych myśli. 

Droga szeroka i piasczysta otwierała 

się wciąż mroczną tajemniczą | dalą, 

W pewnej chwili przez środek drogi 

przebiegły z błyskawiczną szybkością 

dwie młode sarny. Dalej droga nieco 
się zwężała. Konary przeciwległych 

drzew nachyleły się ku sobie. Las 

ciemnia!, Terąz droga rozbijała się na 

dwa ramiena. Tzofl podążył w lewa. 

Tuż za zakrętem jasność uderzyła w 

gczy i las nabrał szerokiego oddechu. 

„HELIOS“ 

SCŁ=O>Ww=O 

D'łśl Najwiekszy Triumf Priskieį Kinematografįil 
Atrakcja Seas „MOGIŁA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA” Test egzaltacii 

nieśmiert. epopei walk o FOLSKĘ NIE-ODLEGLĄ /+ aowirdci A. STRUGA 

KINO 

J. LESZCZYNSKI, JUSTJAN 1 iani. 

Film ten demenstr. w Warszawie równocześnie w 3 kimach „Van“, „Corso“ 
„Capitol*. Szansy o godz. 2, 4, 6, 8 i 10 wiecz, Dla młodzieży dozw: lone. 0

0
0
0
0
4
 miłości i 

ma tle 

W  relach głównych MARJA MaLCKA M. GORCZYNSKA; JERZY MARR; 

Akcja rozgrywa sie w Krakowie, Warszawie, w głębi Rosji, na Krymie i na 
froncie oraz w roku 1927. Wielotysięczne zastępy wojsk wolskich i armji czerwonej. 

NSS IYRST TS TSRS TEST IKS TS TTT 

Kto pragnie mieć tanie 

własne 

światłoelektryezne 
na wst 

bez maszyn 
aiech żąda prospektu fabryki wiecznych ogniw „Kupro” 

  

O LON CHANEY. Eleanor Boardman, i Wiliam Натев. Rzecz dzieje się w Hankau, Shanghaju i na 

O god: 3.30, ostątni seans o g, 10.25. bilety honorowe i jednorazowe na premierę nieważne. 

Od dnia 30-go stycznia do *?-go lutego r. b, 2 е 
"osie BA wy widine filmy О „Przez dźung 8 į DUSZCZE 

obliczu śmierci) bohaterska wyprawa 
Miejski Kinematograł 

  

ul. A. Mickiewicza 22: (> wyspach Filipińskich, Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, Początek e 
e 

(& aparatem 
filmowym w 

Dziś Dawno oczeki film, орн ‘ 6 
Kino- Polonia“ 9 który podziwiać będzie cal: Wino „W DAŃSIWIE ZiBlONEgO SMOKA” Gore © ) 
Teatr 39 |] O NIEBEZPIECZENSTWO) dramat monumentalny osnuty na tjo wojay w Coinach. W rolach gł e 452—4 

  

LEKARZE. | 
Ч DOKTOR 

L. Ginsberg 
«choroby weneryczne 

syfilis i skórne. 
Wilno, ul. Wileńska 3, 

telefon 567. 
Przyjmuje od 8 :o 1 

{ ой 4 do 8, 
=S£ 

Dr K. Sokolowski 
chor skórne 

  

Lwów, 
agiellońska 20. 

i weneryczne, 
ul. Wileńska 30 m, 14, 

  

  

  

      
  

  

  

      

  

an 
&. 9 — 12 г. 

od g. 5 — 7 wiecz,, 
Ponadto we wtorki, 

o 
i 

    

  

  

  

  

Sch al „we w 
Ka lturałno-Oświatowy program: «Dzień marynarza Piakięce. iai A deca Moniek (e sk SRA e da o = 0-1 0 

| (6 dlicsewać 5 ” O e Kasa prz sa ds 3 m. 30. WORD SZA. ECA pa о 
° 'czepafiskiego. atni seans o godz. astępnv program: « w >» ul arbarska 3. 

: Miść przeciw  odmrożeniom WT a 
- pieodwołalni i N i Fr : а ооаеи ЕИ 2 gee kę | pie siap Rs pita opla ŚM Bien: „Dama Kameljowa" LECZY E 

rojo: a я 

a” Kok (ueuaeł ima Gibai, o aga E AIO =0 SAT, a świeże | zastarzałe A. Blumowicz 
odmrożenia choroby: : 

Pre S OG S zapobiega odmroženiom Berkas 8-15 

80 lat i ienia fi = RZ Wilno, el. WIELKA 21. 
el, . 

nz at istnienia firmy NN NNEANNABUNNNNANANH UNNZSSUBONANE SE _ — 
a © je 1046 66 |19288) CZYSTA AUDYCJĘ fi S ola р 5 zapewniają E o ag, > 

CRRESDSTOREYCĄ GRZOWKSEWACI jj 0 ARA? Е 

WT 9 Ee gm jjy WIECZNE. CE WE y 
T ) Е m u A. CYMBLE 

ul. Niemieeka 26. а ее побанан е В sektai 
== „Kupro“ a , słońce górskie WIELKA JUBILEUSZOWA =— s Lwów, JB KS 

e Žadač prospektu! Jagiellońska 20 ża ZNA a 

l 2 p ū 2 [ p 6 2 | P S anuuuo AnANES znznawuzuuusasznnś = ae 
2 INN kor edycyn: 

NASIONA | LOKUJEMY LEKCYJ ŁUKIEWIĆ 
wyborowe, warzywne, | każdą zam francuskiego any eneryczne, 

ii wysortowanego towaru ewa a wane © |na oprocentowanie | ZNZIEJSKIEZO w Mickiewicza 0 
wielkim wyborze po pod pewne udziela doświadczona wejście z ul. Śnią- - 

damskie i męskie 
zimowe i letnie. 

WEŁNA 

owo 

Maferjały 
KAMGARNY, SZEWIOTY. 

CENY WYJĄTK 

[а яа ВЕ ее оАЫ : 

JEDWAB. 

NISKIE. 
GET) . 

  

   
kucharka do majątku, 
zgłaszać się od li-ej 

  

  

WILEŃSKA POMOC SZKOLNA 
Wilno, ul. Wileńska 38, tel. 941. O) 

Wytwornia i składnica urządzeń 
szkolnych i laboratoryjnych przyrzą- 
dów fizycznych, aparatów i części 
radjotechnicznych poleca wagi aptecz: 
ne laboratoryjne i osobowe, Dostawa 
lamp kwarcowych Dera Bacha i 

Jesicnka, 

Zamiana strzykawek «Record», 

BANK ZIEMIAŃSKI 
0-LIE uw Warszawie. 

Wydział Agrarno-Parcelacyjny   

  

PSN EPE PARZE | 
Przedstawicięlstwo w Wilnie 

ul, Wileńska 30, tel, 4—45. Ogłoszenie. 
Nabywa majątki do parcelacji. 

Przyjmuje majątki do parcelacji komisowej z 

wydaniem awansu. 

8 

E serwituty. 

Zarząd Nowo Święclańskiego Stowarzyszenia Spożywców 
podaje do wiadomości, że w dniu 12 lutego 1928 r. o godz. 2 
pp. w lokalu Chrześcijańskiego Banku Ludowego w Nowo 
Święcianach odbędzie się Walne Zebranie wszystkich członków 
tegoż Siowarzyszenia z nas'ępującym porządkiem dziennym: 

1. Wybór przewodniczącego Zebraniem; 
2. Sprawozdanie Zarządu z czynności dokonanych od 

dnia objęcia Spółdzielni do dnia 1 stycznia r. b. 
! 3. Ustalenie najwyższej sumy zadłużenia Spółdzielni. 

4. Zatwierdzenie planu 
na r; 1928, 

Sporządza pomiary. 

Wyjednywa przy parcelacji pożyczki długo 

terminowe. 

EEBEEEEEEEEE 
FORTERIĄNY, PIANINA i FISHARMONJE 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 0. 

Przedstawicielstwo pierwszorzędnych  Zagranicz- 
nych i Krajowych fabryk. 

SPRZEDAŻ i WYNAJEM. 

działań Zarządu i budżeu 

  

  zyjnego. 
6. Wolne wnioski. 

Z poważaniem 

LEP Zarząd. 

58— 2—1 
  

  

Urywała się z jednej strony ścia- peteku źłobiąc z trudem złom skal- 

na lasu obszerną gęsto podszytą po- ny. | natrefiło na wielką kamienną 

leną, którą Teofil mazwał „doliną zaperę, nie dającą mu dalej rozwinąć 

wrzosów”. To miejsce lubił najbar- biegu i rozpłynąć się szeroko na rów- 

dziej, wiązały się z niem najmilsze ninie. 
wspotmnienia. Przykląkł prawie na: Dolina wzgórz  przygasła, gdyż 

bożnie na wysokiej złotawej trawie, słońce przysłoniy obłoki: 
pochylił się i pozos'ał w bezruchu. Myśli Teof.la pobiegly dregą po- 

Płocha wyobraźnia ludzka. |akie- wrotuą, 
miž to chadzasz drogami? db 

Omijasz zawsze tere gniazdo ro- _ Od południa już zaczęły ma za: 
dzinne i długi niski dem, jakby wro. chodzie zgęszczać się chmury, Roz- 
śni ty w ziemię. Omijasz niechętnie palone powietrze rozhuśtał magle 

własną spuściznę, gdzie niewykefńczo- wiatr, dyszący i grožiy. Stopniowo 
ne ściany dworu ranią ci wzrok pu- przyćmiewało się światło i na dro- 
stemi oczodołami okien. Omijasz sta: gach zrywały słę tumany piasku. Ja« 
rannie myśl o rzeczach z tamtego skółki krzycząc przereźliwie, latały 
brzegu, zapychając tę pustkę bezrad« nisko nad ziemią. Ceraz silniejszy 
ną obojętnością. 

dachu zwartą ławą, 
wnęki w piasku. 

liwości. 

niebezpieczeństwem, panuo Anno! 

Tecf! uwaža! sią za poetę i każ: ryzontem. Czerwono-granatowa wy- stępowaniu? 

de przeżycie swej wycbra ni sądził dęta chmura nadpełzała ciężko i — A więc, 

nader pobłażliwie. Wiedział, iż każdy szybko. 
następny dzień jego życia przejdzie 
równie bezezynnie, jak wiele poprzed- 
nich. Wyobraźnia zacieśniła swe dro- 
gi między doliną wrzosów a szarym ciu pełnego zadowolenia, Ostatni ol- niej 
domem w Anbilowcach. Wiedział, że brzymi wóz zniknął we wrotach od- 

go krótkich dniach łata, nastąsią dłu- ryny, gdy upadło parą ciężkich kro- 
gie jesienne i zimowe wyczekiwania. pel deszczu, 
ł jedne i drugie były cierpieniem, 
bliśszej i dalszej tęsknoty, 

Przesuwał się wciąż koło miego cieniu wysokiego kantorka. Odezwała tmiłegra 
wielki świat, niedotknięty niemal nie- się noc źle przespana i gorączkowa Byłó jednak zapóźno. 

zauważony, Ale pod powłoką wyo- przeca na łące: 
braźni biernej, nieczułej, kryło się A pan Starlicki miał już odjechać, ustawało. Nie słyszano w 
źródło niewyczerpanej debroci. Biło tylko przeszkodziła mu burza, 
6no w Sobie niby zaklęta fantanna, 
z której nie może zaczerpnąć spra- zaginał ku 
gniony podróżny. sadzie i płaszczył i 

A jeduak pędziło w pewnym kie- delikatne kwiaty. 
runku niby wąska nitka górskiego 

Na łące ładowano z pośpiechem należy się nam nagreda. 

ostatnie koski siana. Panno, 

czerwoną, mięsistą twarz. 
Wyraz jego eczy smętnł 

śloną droge Anczynej wyobrzźni. 

Zmęczenie odczuły dopiero stru. kierunku nowej możliwości, 

Ściemniło się zupełnie i nareszcie się aby otworzyć drzwł 

5. Decyzja w sprawie przynajeżenia do Zwiąsku Rewi- |7 

  

— Zdaje mi się, że posiadłam 
sztukę życia — mówiła Anka do 
Starlickiego, — nie uznając wyłącz-. 
mości w uczuciu, ani beznadziejnych uciekały w popłochu, gnane wiatrem. 
sytuacji. Drega w pewnym tyłko kie- Rzadkie promienie słońca przemykały 
runku nuży mniej i najchętniej ro- się już gdzienie-dzie, złocąc mokre, 
bię wtedy niespodziewany zwrot ioto lśniące liście. Trawniki, przygniecione 
otwiera się cały szereg nowych moż- deszczem razprostowywały się po- 

okre- 

Chciała uczynić nagły zwrot w 

rozpanoszyła się gwałtownie. Wicher się z potoków ulewy. Wprawne „ucho 

zabezpieczenie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we ul. Mickiewicza 

cenach najniższych 
poleca F. SZYK 
Wilno, Zawaloa 58. 
Cenniki na żądanie 

  

uł. Rzeczna 11-a—11, 
(róg Zakretowej, vis-a- 
vis Uuiwersytetu). —0 

  

nauczycielka, deckich 1, przyj. 4—7. 
cw 

Lekarze-Dantyści. 

  

  
  

  

gratis. —15 I 21, tel. 152. 

Przepisywania / Letar:-Dentysta — 
п na maszynie kosztor. ik 

Potrzebna IPOŻYCZEK |m mir » sąd. Gh Kras.iosielski 
udzielamy na róż- 

do 2ej Wilno, Mickie. ; ne terminy i w 

  

  

      

Dzierżaw | wynajęcia. Zygmun- 

majątków .iemskich się ET Sz 
poszukujemy 0—80+ 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio-     
  

we_ Ad, Mickiewi- | | Listwy | Ram cza 21, tel. 152, Z. i na az 
lunek, oprawa 

obrazów ifotogrefjl 
oraz odnawianie 

       

    
   

  

    

    

ELEFON ram solidnie i tanio 
12-29 wykonuje 

Utica DOBRA O. Księgarn'a 
KOPJOWANIEJ| | Ostrobramska 

J. JURKIEWICZA 
i K. Szalkiewicza 

Wilno, 
ul. Ostrobramsva 23 | 

3A—v—15 

PLANOW . 
ŚwiA 4 

Ina KAUPóWwiE! 
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lunął deszcz potoczystemi strumienia- ko!u. Stał tam Włodzimierz w pod- 
mi. Walł mocno i zawzięcie w cien- różnym płaszczu, Ociekający wodą. 
kie szyby ekien i ześlizgiwał się po 

drążył rowy i 
Wesoło podbiegła ku niemu. 
Towarzysz dotychczasowy poze- 

stał w osłupieniu. 

XI. 

Ostatnie Deszez ustał. chmury 

weli. Kielichy kwiatów ociekające ro- 
— A Jednak wczoraj igraliśmy z wą, otwierały się ostrożnie. Nad bo- 

ciaaiem gniazdem rozpiął Się tryum- 
— Jeśli niebezpieczeństwo mawet falnie łuk tęczy. Rozświergotały się 

było, — nie mogę uznać żadnej mo- ptaki radosnym chórem. Biało-żółte 
wiatr obrywał nawet liście. Odezwały jej winy. Czyż nie jestera wolna, nie- 
się pierwsze grzmoty za dalskim ho- zależna, nieskrępowana w życiu i po- kwiatami. 

motyle jęły znów unosić się nad 
Z donośnem brzęczeniem 

nadłatywały pszczoły, Przed gankiem 
skore wybrnęliśmy zasjygła w bszruchu czarna lśniąca 

szczęśliwie z opresyj ubiegłej nocy— maszyna. 
Jej wygląd cichy i niemy miał w 

panno Anno! — mówił sobie coś wymownego. Coś z nie 
Anka wracała do domu w poczu- ceraz szybciej i ciszej, nachylając ku uchwytuego smutku, kryjącego się w 

każdym odjeździe. 
Tecfil, wsparty о drewnianą ko- 

lumnę ganku pomyślał: 
— Jakże smutae są odjazdy. — 

gdyż Przypomniała mu się samotność w 

dzone członki w zacisznym fotelu w przypomniało je] sie coś niesłychanie krótkie dni jesienne. Przychodzą dłu- 
gie samotne spatery po alejach parku. 

. Oczy wzniesione ku niebu gonią ga- 
Bębnienie deszczu 0 szyby nię snące promienie słośca: Nogi brodzą 

obrębie w niezmierzonem morzu opadłych 
która domu turkotu bryczki wyłaniającej liści... 

Na ganku jest i pianista, którege 
ziemi drzewa owocowe w Anki wyróżniło jednak wśród masy osoba dziś się nie liczy. 

lama! wiotkie, dźwięków napełniających dom, jakiś 
szmer u dtzwi wejściowych. Porwała wciągają świeży podeszczowy iaromat 

de przedpo- wgłąb domu. 

Drzwi wejściowe otwarte szerako, 

dok, i t. d. Wykonanie 

  

Wilno, ul. Wieika 21. 
staranne i punkt, Przyjmuje: od g.10—2 

  
  

  

  

    

„ wicza 8, Biuro Raą- | różnych sumach Orzeszkosej 3, i od g. 4—7. 
chunkowe $. Gąsio- | Wileńskie Biuro |(w podwórzu z lewej zgz— 

rowskiej. 447—2 | Komisowo-Handlo | strony). 405—2 
we, Ad. Mickiewi- W Pa ntysta | 

Korepetycji cza 21, tel. 152. M.Wilenkin „ Pasiński 

poszukuje uczefi Se. ———— 2 ul. Mostowa 9 m. 25 
minarjum Nauczyciel- L A $ Ų i S-ka przyjmuje: od g. 10—2 
sklego. Zgłoszenia do Spółka z ogr. odp. 1 о4 в 3—7. 
«+Slowa> pod «:оге- Lupojemy ilno,ul.Tatarska | —— — 

petycje». 442—0 za gotówkę z. dj ony 1 Wilkomirski 
OO A En Wileńskie Biuro a! je 1843 r. Е. omirs 

NAJTANIEJ Komisowo-Handio- || Fabryka i skład Wieika 19. 
piszemy podania | | we Ad. Mickiewi- a= ia ' Imuje: od g. 10—2 
fachowo  przepi- cza 21, tel. 152. jadalne, sypialne. i od g. 4—7. 

ннр а оы TAI nach 1 tłomaczymy L t an 
iki angieiskie, kreden- "pasėjo | API UMEN? |szy"si; "sai, || AKUSZERK. | 

omisowo Handlo- | salon i sypialny ume. | "urka, S 
we Ad. Mickiewi- blowadk zc z dkótaćmi dębowe it, d. M LAKNEROWA я 
cza 2, tel. 162: | wejściem — dla so-| Dogodne waranki I | оуе ой к 9 40 
ais lidnego lokatora do na raty, uj z 7 w., Kasztanowa 7 m 5 

W. Z. P. 69 
. PE—£96 

Udzielam lekcyj a Ran OZ 
francuskiego 1 nie W, Smiałowska 
mieckiego jęz. dzie- przyjmuje od go. 
ciom i dorosłym po 2 
dostępnej cenie. Łu- so, EK 
ko ul. Fiisowa 1m.2 W. Z. P. Nr 63 

= AL Mar B 
agubioną książkę AKUSZERKA 

Ycjskową „wy. ŚWIDERSKA 
н inas ul. Mickiewicza 4 m.12 

Wincentego, ze wsi PI э &"610.:„ 
Dunaj, gm. Iwje, rocz- 
nik 1896, wyd. przez 
P. K. U. Lida, unie- 
ważnia się. 421—0 

  

    

Wykonywa — wszelkie 
zabiegi lecznicze 
połecenia lekarzy: 
37. Wydz. Hi 

87— 

  

Nareszcie wyszła Anka, pogląda- 
jąc smętnie na zgasła latarnie samoe 
chodu. 

Wprost dla sportu. Aby przekonać 
się jak dalece sięgała nowa i nie no” 
wa możliwość Anki zauważona w 
chwili przyjazdu Włodzimierza. 

— Zróbmy małą przejażdżkę do 
miasta — zapreponował niemal obce- 
зото — wróci pani wieczornym po- 
ciągiem. 

Oczy Anki z radością pobi w 
ak > 
kwapliwie przyjęła propozycję. 
—A Włodzimierz?- pytała. Marta 

z lekkiem zdziwieniem. 
Trumfa tor pomagał Ance usado- 

wić się w aucie. 
Uśmiechał się chełpliwie i odzye 

skał całą pewność siebie. Rozpaliło go 
CIE O pzwne poczucie jakby SUKCESU 

Motor zawarczal. Auka nie obej- 
rzała się ani razu, Przedtem  atoli 
zdążyła szepnąć Marcie: 4 

— Nie dla Starlickiego jadę do 
miasta. 

Włodzimierz wyszedł na ganek o- 
statni, w chwili, gdy auto skręćało w 
aleje. 

Spojrzenie jego nacechowane było 
smutkiem i wyrzutem, 

Errata. W odcinku, pierwszym szpalta I 
wiersz 3 zamiast <Aubltlowce: ska 
być <Anbilowce», 

W odeiniu drugim — w szpalcie II 
wiersz 16 zamiast «nie wyróżniały» — ma 
być <nie wyraźniały»; w szpalcie IV wiersz 
14 zamiast «Staś jedzie» ma być «ktoś je- 
dzie»; wreszcie w szpalcie V wiersz 25 287 
miast <na ciemuemi»—ma być «na ciemni»* 

  

Wydawca, Stanisiaw Mackiowicx Raslaktey ędpowiedzialny, Czesław karwowski Drukarnia «Wydawni ciwe Wileńskt> Kw: szelrz 

« 
Starlicki odważył się rancić karty. | 
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