ь ROK

e

ŁOWO

VII.

Nr 28 (1639)

ODDEIALY:
BARANOWIGZE — mi, Szosowa 172
BRASŁAW— ml. 8-ge Maja 64
DUKSZTY — u! (em, Barbeckiego 10
BYUNIŁOWICZE — ał. Wileńska I

Wilno. Sobota 4 lutego 1928 r.
Msdateja

miezlączna z cduiesieniem do domu jub z przesyłką gedtowę 4 zł. | w

sagranicę 7 zł. Kanto czekowe

Jak

Voldemaras

wró-

cił z Berlina.

„Rigasche Rundschau“.
Gtosy „Ber
liner Tageblatt*, żółć wylewana przez
„Lietuvisa“,
w jednym
z ostatnich
jego numerów—donrszą, że tam
w
Berlinie pomiędzy
Stresemanńem
į
Voldemarassm do
takiego porozumienia, jakiego się spodziewano nie

doszło.
Nie witało go na

stra— pisze

3 II PAT, Centrowa „Germania*

kowieński

z

Niemcami.—Tak

Sukces.

Należy

oczekiwać,

że niemieckie czynniki

Niemcy ze swej

strony

gulowanie ckgortu mięsa i bydła również nie nastąpiło. Niemcy w dalszym

postawią
w
rokowaniach traktatowych takie warunki „polityczne i
darcze, które zabezpieczyłyby csłokształt niemieckich interesów w

gospoPolsce,

Dodać należy, że spodziewane ure- zbagatelizują tych oświadczeń kół gospodarczych.

ciągu
towarów.nie przepuszczają tranzytu tych
o

ак28

dA

ogi

o

7

Ча

<Г

rządowe

Pogodzenie

3

Watykanu

ski, który przyjął

ga. Jednakże

mawet

imię Mindo-

„

pnie wysłany przez emigrantów litewskich zpowrotem

wyraża

ż0—«Lietuvis»_

stosunki

te

się

nadzieje, że te.

W związku z tem aresztówano jeszcze dwuch

mianowicie Pawłowskiego i Szaławiejas,
lezionego u tych ostatnich, aresztowano
Całą

prawić.
Narazie „Lietuvos Aidas", które ukazało się zamiast urzędowych pism
„Lietuvy“ i „Lietuvisa“
zajęte jest

przekazano

prokuratorowi

Posiedzenie Państwowej
WARSZAWA, 3 II. PAT. W

podczas ostatniej podróży prof, Wola
do Berlina, piszą: „Spodemarasa
dziewano się wiele po układzie, jaki

peru dniami listy zaopatrzonej 500 podpisami wyborców
przed
p. Woldemaras
jechał do Berlina, oczekiwališmy, iz stawił wulosek unieważnienia tych list.

zostanie tam

dogod-

na

podpisany

dia Litwy układ
warunkach
mych
handlowy lub chociażby zostanie uzyRzeszy
skane pozwolenie od rządu

p. Woldemaras

Pafństwewa Komisja Wyborcza pomimo papai

rokowania z Palau, L

Krótki

8

prowadz

S

a

e

waka:

3

aa
Pius
e
ieża Pl
Pap
Sadi

Za dni kilka uroczyście ebchadzo-

as Lo Uvė! i "Polakami, Ze
względu zaś na interesy ekonomiczne na będzie przez

EZ

sskich. Gezety

y a
u p su
SS)

Ko!

a

>

cały świąt katelicki
6:ta roczaica koronacji Ojca św. W
związku z tem zamieszczamy życiorys

p

owców:

„Nie

w

tem

niema

zapatrywań

konstytucyj-

monarchiści znaleźliśmy się

i

tutaj

+

wspaniałym

stylu.

Tak

ną temat

(ež

zro-

czy wolno,

Eustachy Sapieha, Prezes

elest nie uciekł z więzienia,

;

ziemiaństwa

kandyduje

lecz

wać walizki. Dyrektor więzienia

kre-

coprawda na skutek

został z

działał

Ten Seįm

to Sejm

reformy

Zwolennicy

łącznej pom!

a

kamelotami,
którzy nadali ten mistyfikacyjny rozkaz ich
zwolnienia. Daudei i Deiest nie uciekli więc.
Prawda, władze potem ich poszukiwały, а1е
Daudet i Delest odpowiadają: nie dostai/śmy

strony.

Wieniec

od Marszałka
sudskiego

kon-

LONDYN,

reformy będą z

Pił-

3 II, PAT. Wśrod wief-

Obrońcy sejmowładz- ców złożonych ma trumnie marszałka
polne
i socjaliści z drugiej wieni go lorda Haig'a, znajduje się
ec od p. marszałka Piłsudskiego

U mas.
Tak się zdarzyło, że czytałem wczo-

po: go kraju naszego

jest

i zt aż
gach
„ramięci
żołnierza”,

grzywigzany-

z KA
na wstę:
wielkiego brytyjskiego
NAREW

z

Dołhinów»

iej
ua th w sprawie refornstytucji
indyjskiej, przyb:

walki © władzę przechedzi przez całą a Troki Stare,a Kajęcienięta Oszmiań- oe
= drodze a Dolly
m
|"
ona
te: ZWYCIG' skie, a nazw -i nazwisk tyle z któremi
a mole przybyła demonsiracyi
na procesja

papierach,
ptaki

350 ciu nacjonalistów be.
ze duskich w biał
ych szatach, niosąc wi
ręku

5a

Ea

oram

Taa

tersburg,

agoWICy:

Charbin;

czasu nie degeneruje się, _ PY PÓŹNIEJ czytałem listy zgłaszane w Święcianach
ny
w

miaj.i wiele grozy w jsłowie
wies» lecz ten bój © władzę

ski i bezsiiność i niemoc

czył sią

zawsze

jemy do boju z

tencji

parlamentarnej,

«Targo- nie tutejszości w całej realności, Ależ
dla Pol: ruszyli nasi ziomkowie ku mandatom

Polski tg. ZgOła tłumnie. A ile to ambicji

z

wstą. SMalnych edezwało

omtipe- kątach—ho

ho.

sią po

Nawet

Targowicą imiennik p. Bolesław

współczesną, (ujawniająca

Z Kowna

flota

zamknięe

wezwanie do

handlowa;

donoszą: Według infor-

macji ze sfer kompetentnych,
niez
dlugo rozpocząć się ma budowa a*
— #tewskiej floty handlowej,
Na ten cel

uzbierano

zaledwie

120000

litów

.
Wobec tego rząd cofnął rozporzą
dzenie, iż w zarządzie T-wa floty litew
-

skiej zasiadać mają tylke Litwini. Po
, w Lidzie, w cefa
i wielkoślęciu tego
wjrazie 3 Wilnie to znów miałem
takie wraże. mano wiadomoś rozporządzenia ofrzy-

u mas i dziś

obrońcami

- Litewska

"szej martyrologji, naszych kajdan (226

>

Policja za.
która przegdzie więk=

szość szkółi sklepów była

Wladywostiok—pamiatki na ё

A

sztandary z nadpisami:

komisji — precz z im-

ta w odpowiedzi
na
24-godzinnego strajku,

Pe-

a.

chcemy

perjalizmem
angielskim,
grodziła drogę procesji,
ciągała ulicami mfasta,

ilustrować w myśli. A tu w

z kanarka (kaio- tom spłcie, jako origo
socjali-

czarne

Nis

(Bioku Bez- spis nazwisk studenckich z miejscami
jestsómy su- urodzenia—dla kogeś kto lubi sobie
konstytucji 3-g0 wszystko

ć,
że pewni
kapitaR.
są
finapso-

zz

różnych ТЕОЛИВННОЯНЛСЕТЕ
О ППЛЕЧИЕНТИРОТКОЛИНИЕ

jakiś

Mackiewicz

się w tym mandat się wybrał aż z

=

udowę
floty, w wysokości
300.000 funtów szterlingów. ”
per-

mój

po Bioku Bezpartyjnego głosów

Brasłąwskie-

nie wiele,

kim w

Gsrzej

bardzo

jest z p. Kownac-

cianach, | Jest to człowiek
jegomości energiczŚwię
ny
i jakkolwiek jego energja
sam jeden na niej figuruje i
nie
zdoła
wyro
bić ze Święciańskiego
używając terminu Targowica mamy na POdPiSÓw niewiele. Ale poczciwa najednego mandatu

zespole emdecko-zocjalistycznym, _ _ Ro. Unlewažnią zapewno
Musimy się jednak
zastrzec,

że

listę, bo

to

myśli nie politykę: zsgraniczną konfę. 572 tutejszość.
To że tych list jest dużo to
deracji targowickiej, polegającej na

zda
takou
=
Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie.
E Piusa XI.
pa
KA
esi Til
że
jest
dobre
dla
Bezpar
tyjneg
To też niema się czege dziwić,
Ks.
Prałat
Ratti
był
świadkiem
piero
blosię
urodził
Ratt)
(Achilles
współdziała
z
obcem
państwem,
XI
Pius
niu
jeżeli dziś już czytamy
w „Beri. Ta- dn. 31 nic 1857 r. w Desio. Ojciec wszych naszych
samodzielnych
kro lecz tylko Targowicę — jako organie ku. Występują ebok siebie stronnicgebl.", jż celem wizyty p. Woldemas tgo, Franciszek Ratti, był właścieie" kom. o
Potywów, ezej Boyd zacją zwalczającą ideę silnej władzy w twa chłopskie, Wyzwolenie, p. Mirasa było nie podpisanie układu Бап- lem zakładu tkackiego. Studjował w Wal a naszyce_płęj si
z @
cekiewicz idzie osobno, p. Helman cZOE:
dlowego, lecz tylko znalezienie pod. Medjolanie i Rzymie, był prefesorem podniesiony został do godności Nun- Polsce.
sobno, W Święciański
m jeszcze więe
stawy do rokowań. To znaczy, iż ed
seminarjum duchownem w Medje* cjusza Apostolskiego i Arcybiskusa.

SłOSÓW polskich może
zuży
tecznie

gdzie właśnie

w okręgu

jednak

przepaść be-

Swięciańskim,

solidarność

wo-pelska jest tak potrzebną.

Kandydaci Bloku

dużo

państwo-

Bezpartyjnego.

podpisania
układu handlowego z lanie, Od r. 1888 począł. się coraz Konsekracji biskupiej dokonał Ks, Poniewieranie listem pastersk'm. cej jest tych drobnych list właściań- pularny wśród włośczłowiek specjalnie po.
cian okręgu ŚwięciańZa strony kilku księży zwrócone sko-radykalnych.
Niemcami jesteśmy jeszcze tak dalecy, intensywniej oddawać pracom nauko- Kardynał Kakowski dn. 28 psździerskiego, ustąpił miejsca dwum
politycznym
mika
1919
r.
w
katedrze
podwarszawskiej,
tych
nam
uwagę,
mawet
że pedobno na * wiecach
Białorusini
iż miema jeszcze
rozbili sią ma blok pandydaturom. Z Lidy kand
wym w bibljotece watykańskiej „Amyduj
e p. Okuł
porozu
Giy
podczas
napadu
bolszewickiego
a
y
brosiana*.
W
r.
1907
został
piefekpomoc
endeckich (nadspodziewaniej zresztą mniejszości, Hromadę
staw, przy
prawicę, Hrc- licz Do ostatniej chwili nie wiedziano czy
opuiczni
zagran
aci
niey
dyplom
wszysc
gracował
1
tem tejże bibljotek:
bsziudnych) rozdaje się list pasterski, madę lewicę, jakąś białoruską partję otworzy tam listę p: Okulicz czy prof. Kaiż Polacy nas wy- zmiernie wiels. W 1911 r. został zatylko Nuncju
S)sz i
w

zestał
Widać stąd,
„Warszawę,
a
ścili a
i jąPol to i ostrożne
Miuse
Potwierdza
jerdzają
Przedz
bibijoteki waty- z ludem warszawskim.
prefektem
rzedzjli ili,e,
mianowany
ckiej w

Oświądczenia

prasy

niemie

który nasze urzędówki

X lakgdyby

ksńskiej Pod koniec wojny Benedykt
XV wydebył tego nadzwyczajnego Polsce ks. Arcybiskup Ratii zamiano-9
wyelbrzymiły męża z ukrycia świątyni nauki i użył wany został arcybiskupem medjolań-

sprawie układu rozjemcztga

z Litwą,

do ukłądu przyjaźni. Co do tego np. go do wielkiej misji w ebliczu całego skim i Kardynałem. Po śmierci Bene„Betlin. Tagebl." zaznacze, iż tym* świata, Wysłał wtedy prałata Ratti'ego dykta XV ks. Kardynał Ratti dnia 6

zano
| nie e zamier
CZASEM
i. 2nawet
przyjaźa
wić _0 układzi

mó-2 jako swego stałego przedstawiciela do lutego 1922 r. został obrany Papieże em.
Warszawy.
Przedstawiciela Papieża Rządy Jego wyrzźnie nacechowan są

episkopat polecił
opiece wiernych.
Słuchy te okazały się

niestety

prawdziwe:

Jest to metoda obrzydliwa.
Raz, że list pasterski wyzyskiwany jest tu ebłudnie, bo biskupi

wzy-

iaj

można

powie-

Pan Trzeciak,

mieniecki. Ze strony
nas, że kandydatura

endeeję pracy i jeszcze inne listy.

pokochali Polacy odrazu, ale i on siłą charskteru. Program swój ujął w wali do szerokiego bloku katolickiedzieć, że podróż p. Woldemarasa do pokschał ich całem sercem i całą hasło: „Pokój Chrystusowy
w Kró- go który nie powstał a współautorowie
i
p.
Berlina nig podró
przyniosła
tych wyników,
duszą zajął się odbudową Kościoła. lestwie Chrystusowem*,
listu pastarskiego, jak przewielebny ks.
kona się po niej spodziewano. Nie zamknął się w biurze, lecz chcąc
Szczególną
epieką otacza akcją biskup podlaski,
wyjaśnili, iż w najai
ż sama anemja poznać Polskę, objeżdżał diecezje, ba katolicką (Ligę katolicką). Dla Polski
mniejszej
mierze
list pasterski nie
w
jak
ma,
konferencje
polityczna,
która
przyllacza
obecnie
którą zawarł konkordat,
i dając stesunki I miewając
prz
która
peliczna,
h miesią- zWatykanie
zwracał
się
przeciw
czterech
liście rządowej.
mówią,
„pewną
słapo
Już
całe nasze życie naństwewe".
z biskupami.
cach dokonano wskrzeszenia biskupstw bość”.
Powtėre, 28 pociewieranie na wieot

tak

mistyfikacji, lecz šledz+

z two nie ustaliło żadnej nici
dzy Daudetem i Delestem,

Pisano tam stale, mimo na-

równań. A jednak prawdą jest, że nić 1165 razy tu się powtarza

ecz właśnie nabiera
i Wiele jest

Zad eż say yte aid:

we

о- raj spis studentów i studentek
wy: Antyangieiskie demonstac
je
działu humanistycznego uniwersytetu
w Indjach
wiłeńskiego. jaki kalejdoskop krajo- BOMBAY, 31I, PAT. Sir John Siwy, jakże przyjemnie dla kogoś kio mon
oraz inni członkowie brytyjsk

4 zbyt (patetycznych

z biegiem

2

elegancko,

bok radykałów, chcących
rozszerzyć
władzę prezydenta na sposów amery-

Teraźniejszość urasta zawsze w przeszłości. Karta historji świeżo zapisana

podlaskiego, kamienieckiego, a:
go, a rowneczešnie nastąpiła nomi-

nadzwyczajnie

skusja jurydyczna

Łuce

Nie trzeba się ztażać tem, że na. rdzewiałych łączących nas z imperjum,
zwy są takie jak br - be i kanarek,
, -

Rh
XI.

ie-

niego wypuszczcny przez dyrektora wiezienia, który sam dla.swoich
więźniów posłał
po dorożzi,i omal że nie dopomagał spako-

łedoej strony.
jest obrona par- twa endecy

lamentu przed rządem. "Blok bezpartyjny to są ludzie chcący
wzmocnić
"siłę władzy wykonawczej, Dlatego my

6

po

także

biono iz aresztowaniem
Delesta, Delest
stał u łoża chorej matki, ale aresztować go
przyjechał sam prefekt departamentu i ujął
go sobie kompiementami i kurtuazją, Tak że
nawet Acfion Frangaise nie pisze że areszto*
wanie było <bszecne> ani że <nikczemne».
Zagorzała się jednak we Francji dy-

Trzeba zrezumieć, że przy ebecnych cząsem na Łomżyńskiej liście, na
"wyborach społeczeństwo podzieliło pieryszem miejscu której stoi ks. Sasię nie według zapatrywań socjalnych, pieha, są sami prawicowcy,

Maja, a pp. endecy

)

znają

Kiedy Francuz bol
komicznej, zaczyna

szego dementi, że ks: Sapicha będzie nakazu powrotu do więzienia, jurydycznie
nic nawet nie wiemy o tem, że władze z
«dziwnego. ma fednej liściez Polakiewiczem. Tym- powrotem
chcą nas zamknąć.

dicke'marodowy komite!) i pp.
ści
Plaka

šv

Bi

kcją

senacką z województwa

sie- Warszawskiego.

sowego

Francuzi

et-

ks, Zdzisław Lubomirski

Książe

słowem

siebie uwa=

nie wolno p. Dejest z powrotem
2
53 sobie nasi czytelnicy przypominają p.

wyłączaie więra listę

emdecke-chadeckie stale

kcesorami obrońców

niem posiedzeniu list Nr. 16, 23, 32 ma mocy przedł: z. > a Roko
„echo
m.
dokumentów uznała listy Nr. 13 do sejmu i TS 2 p
zw.
t
.
listą
jest
Nr.
zgłoszsne.
ważnie
za
neralnego Komisarza

z

p Lipy

Okazało

okręgu.
e

endecy kiego,

z okręgu

w_ Wilnie, widać w gazetach warszaw- Org. Zach, Pr. Państw, i leader

zwolennicy tego bebe
partyjnego rządowegc)

z Litwy mięsa RobotniczejjChłopskiej, kemun. Przyp. Red.)

na wwóz de Niemiec

i bydła,

danego

że

i

jednem

szarmancko, kuriuazyjnie z gestami i dystyn-

| żadna
webec zajazdach,
tu znów imiona takie
przeciwnika nie «może kurtuazja
zmienić faktu, jsk Orażute, A Łajm
Wincenitje. Mały)
е w perspektywie historycznej my ty Pal, „Pieśń
ia kaśceji ten

aż

Kiedy Komisarz Wyborczy uważa, że Ordynacja daje możność zg bizonų a on,

miał być zawarty z Niemcami,

faktem jest,

z listy państwowej

policję. Ale

się zachowywać

drugiego

do upadku

7 z rzędu

których wynika, że pod zgłoszeniem listy sejmowej podsleco gr
osoby, zapisane w spisach wyborczych okręgu 21, zaś po! ь zg
.
listy do Stnatu z tegoż okręgu sodpisanych jest 409 8

niepotrzebna,

braci,

karstwo na Śmieszność,
się znajeść w sytuacji

należałoby

treści

ała silna władza | Polska zwycięża zje

:

i Nr. 21 t

szyła

sentymentów

zpotyka w starych
«ła. Nie na to nie poradzę, że wszech. starych
iż
władza Sejmów deprewadziła Polskę Sj žiai

Komisji Wyborczej

litewsko-niemnieckich Wyborczej Okręgu Wyborczego Nr. 1 (Warszaw2)

o

Przykazania.

bie nawzajem, Widać to ma wiecach

A Nie

Wyborczy w wykonani
Komisarz
eneralny
.
i
iaGidzasie szczegółowych badań
1 wielkiej chmury mały deszcz. Komisji Wyborczej polecającej mu L
Liet. Żyn.*, nawiązując
do wy. tych list przedłożył urzędowe zaświadczenia
przewodniczących
Komisji

oi

nawet

prowokacyjnie, odwiedzał groby

poległych

gę republikańskiej policji.
We Francji strasznie się boją śmieszności. Ta znana ucieczka dwuch rojalistów
więzienia Sante przedewszystkiem cŚmie-

Konserwatyści w bloku rządowym

rządowców i nie zwałczają

;kański.

gii 1 mało poświęca miejsca polityce posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej pod przewodnictwem general.
zagranicznej. Należy się jednak вро- пево Komisarza Wyborczego wiceministra Cara w następującym składzie:
Kazimierz Pużak (PPS), adi
dziewać,że w najbliżczym czasie do ady, Sawicki (ZLN), Urbanowicz (Plas),
Stanisław Wrona ( Ir.
© się coś o cfejalnej a. TZĄ+ Kuczyński (Ch. D), adw. Hartglass (Koło Żyd).
Po załatw. eniu
N.),
(Ch.
Wyrębowski
(Wyzw.,
Szumański
adw,
Ch;),
rokrachu
wobec
u kowienskizgo,
13 sejnową i
Nr.
listy
rozważaniu
poddała
komisja
formalnych
zaraw
mówią
których
o
berlińskich,
kowańw Kownie wszyscy.
dziś
m,
senacką,
sk
a
dk
dośc

ników

Natomiast

tarnych. Ich hasłem

\

dniu dzisiejszym odbyło się

_ Bloku

«dążą do utrzymania rządów parlamen-

emigracji, a

wojennego.

lecz

dla im przypemnizć

nych. Zarówno socjaliści jaki endzcy stylucji,

są Kazłauskas i Kiimak.
sądu

przeciw.

zrobił wszystko, aby zwrócić ua

Wiadomości tej nie uwierzyliśmy. | Około 30 ziemian konsttwatystów

ilecz według

stwo»

z:

swej genealo-

bardzo wypominanicm

sprawę

wysłanników

Bezpartyjnego

dblok
socjaliści atakują prawie

|

obciążzjącego, zna-Naskutek materjału
socjal- demo" szereg działaczy
jeszcie

kratycznych, z pośród których najwybitniejsi

jakoś na-

celem

biskupów,

e. atakują akcję wyborczą rzą: deków,

wśród socjal-demo..

do Kowna,

swoich

cyłują z zachwytem rózne ustępy Z Łomty. Tutaj znów musimy się usocjalistycznego
Roboźnika, które skartać na dokućzliwą złośliwość en-

Kownie.

tu licznych aresztowań

zachowywać

sobie, nie rozbijać wieców i t. religijaych, że dawno już

socjalistom i endekom

nie

zpiegł do Rygi, gdzie się skomunikowai z Pleczkajiisem. — Wasajtis zostat nastę“

a zajęły je wojsva pol-

zasadniczych błądach
Po tych
skie.
jeszcze bardzo du:
Niemcy popełaiły
powinny

Dokonano

nie-

Nie uwierzyliśmy jej dlatego, że taka kandyduje do Sejmu z list okręgawspolūa
konfereneja
jest wych. Ks. Janusz Radziwiłł kandyduje

kratów: Jąkoby przyczyną bezpośrednią było ujawnienie konspiracyjnego spisku
przeciwko obecnemu rządowi. Bezpośrednim
powodem
do tego posłużyło |
aresztowanie niejakiego Wasajtisa, który służył w armji litewskiej, a następnie

wojska niemieckie OpU- „zenia odnośnej organizacji w wojsku litewskiem

Šcily Wilno,

raz

Z Kowna donoszą:

w

mie występować specjalnie prze-

"Współpracy z Rządem».

Z Pragą.

soc-dem.

dziwnie

- Już to jednak nasze władze keścielne uzbrojone są w zaiste anielską

zwalczania

"PRAGA, 311 PAT. Narodni Listy podkreślają szczególną wagę posta-

Aresztowania

24

Delest, towarzysz przygód Leona Daudet znudził się w Beloji. Matka jego zachorowała, więc wrócił by ją odwiedzić Jak
się zdaje chcąc wyjaśnić sytuację, począł się

obietnica-

<W Wilnie edbyła się konfsrencja
pomiędzy PPS
2 Katolicko-Narodo.

d. zachowując całą siłę agitacji

oO
AT uowień medus vivendi Watykanu z Czechosłowacją, dotyczących uzgod“ ora
nie inną,
Oskarża Niemcy ry
o «szereg
nienia granic djecezyj z granicami państwa. Przez przyjęcie bowiem tych
blędów». Wypomina całą polityką od
postanowień Watykan stwierdza tem samem, że uważa granice państwa
zarania powstania niepodległej republiki litewskiej. Czego tam niema?!— czechosłowackiego za dostatecznie ustalone, azeby można było dostosowaćdo nich terytorjalną organizację kościelną,
O ile niema wojen krzyżackich — to
jedynie przez wzgląd na «stosunki z
Polską»,
Natomiast wspomina się o
tem, że Taryba litewska przystzć mu.
siała na stworzenie W. Ks. Litewskiego złączonego z Niemcami w jeden
organizm. Na czele tego księstwa stauąć miał książe Urach MW iirtemberg-

kątach razem z wiecowemi
smaczne wrażenie,

ciwku

polskich. Alarmy niemieckich kół rolniczych oduiosły—zdaniem dziennika—
pewien

cach listem episkopatu, rzucanie'go po

domość następującej treści:

jem,

narady

piszą Niemcy.

Mickiewicza

Za i

wym komitetem. Na konferencji tej cierpliwość. Endecy w swojej akcji
postanowiono eSzczędzeć się mawza- tak .madużywają nietylko autorytetu

przedstawicieli kół gospodarczych Polski i Niemiec „w Warszawie w każe
dym razie Pai
się do znacznego wyjaśnienia stosunków polskoniemieckich.
Pod tym względem uważać należy zjazd przedstawicieli niemieckich
w
Warszawie
za korzystny.
Niemieccy uczestnicy narad w
Warszawie mieli—jak twierdzi dziennik—eświadczyć, że wykluczonem jest,
ażeby przemysł niemiecki w dalszym ciągu miał wywierać
macisk na rząd
niemiecki
w kierunku zawarcia traktatu z Polską na podstawia żądań:

handlowego

endeków z socja-

Przyniesiono nam do redakcji wia. mi i kłamstwami, robi

steły —Podobnc, e0 ze specjalnym
podkreśleniem zaznacza organ dyplomacji niemieckiej nad Bałtykiem—nie
zostałe zastrzeżone
niemieckie
stanowisko w rokowaniach polsko-litewskich, 1..: © zgrozol rokowania te odbyć się mają przed zawercjem tr.kta-

że

wyborcze-

listami.

darczej obu krajów. Trudneści, jakis w
rokowaniach
dotychczasowych
spowodował dekret rządu polskiego o strefie granicznej, „Germania* OCEnia w ten sposób, że Niemcy
traktują kwestję osiedleńczą
nietylko z
punktu widzeuia politycznego lecz głównie'gospodarczego. Najważniejszym
punktem do tej pory niezałatwionym jest sprawa waleryzacji ceł polskich,
Rokowania szczegółowe nad taryfą celną ne będą możliwe
dopóty,
dopóki sprawa powyższa nie zostanie wyjaśnisną. Wątpić jednak należy, czy
wyłaśnienia tego można eczekiwać jeszcze przed wyborami do
Sejmu w

podkreśla,

POWIATOWA—=i

Wiersz sn
jednuszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy
Kronika reklamowa Inb nadesiane 40 gr.
m-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne
50 prac. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełowe o
proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 207 r

Keoperacja

stojące na drodze do zawarcia traktatu są tylko wyrazem siruktury gosgo-

Tageszeitung

WIŁEJKA

Piłzudskiego

Powrót i areszt p. Delesta.

i niemiecko-naredowy organ

agrarjuszy Deutsche Tageszeiiung zamieszczają obszerae artykuły O rokowaniach handlowych poisko-niemieckich oraz © ostatnich naradach gospodarczych w Warszawie. „Gzrmania” stwierdza, że przygotewania traktatu
handlowego z Polską coraz bardziej wysuwają się na czoło całej dyskusji
gospodarczo-pelityczneį. Dziśnniki niemieckie
wyrażają
przekonanie,
że
Uda się łatwo wyrównać przeciwieństwo interssów między paszczególnemi
grupami gospodarczemi Zarówno w Pelsce jak w Niemczech czołowe ko:

ten wywrzeć mogły traktaty handlewy Polsce,
|
i przyjaźni, ale... te zawarte nie zoNiemiecko-narodowa Dzutsche

— ul

CENY OGŁOSZEŃ:

Drzazgi

„Rigasche Rundschau*—nie krzycza«
no „Valio*1—W sferach politycznych
Kowna raczej panuje przekonanie, że
podróż Voldemarasa zaliczyć należy
do nieudanych.
Podpisany traktat
rozjemczy,
fak twierdzą, nie może
mi:ć żadnego wpływu na dalszy bizg
polityki zagranicznej Litwy.
Wpływ

u

ST. SWIĘCIANY — ш! Rynek 8
ŚWIR — uł *-go Maja 5

łzwraee.

ła gospodarcze dokładają wszelkich starań, ażeby umożliwić wyrównanie
orkie- sprzecznych interesów. Dalej „Gzrmania” wskazuje, że główne
trudności

dworcu

korespondent

BERLIN,

19

STOŁPCE

BIDA — sl. Majora Mackiawicza 63

Rokowania polsko-niemieckie,

O tem pisze obszernie i zjadliwie

POSTAWY — Rynek

8RODNO — Plse Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związeż Ziewian

aprzedazy ńetaliesnej cena pejadyńczego - -ra 39 grastp.
Opłata
poeriowa
ulózczena ryśzw
Redakcja
rękopiaśw
miezamówicnych
nie niam.

w P. K. O. Mr

— ul; Ratuszowa

NOWOGRÓDEK
-— ul. Miekiewicz: 2:
NOWOŚWIĘCIANY — ui, Wileńska 25

SLĘBOKIE — ul: Zamkewa 80

I Administracja ul. Ad. Miekiewiecza 4, eiwarta od 9 do 3 Telefony: reśskeji 243, admiutirzeji 220, drukarni 262

PRENSKŻRATA

BIEŚWIEŻ

kościelnej zapewniano
pi Okulicza powitana

Żydzi rozbili się na. blok mniej- będzie przez
księży bardzo sympatycznie,
szości, żydów poważniejszych z blo- gdyż jakkolwiek episk
opat nie zawsze zgaku ogólno-narodowego i na Socjalis dzał się z polityką p. Okulicza jako dyrektora departamentu, to jednak wyrobiono sobie
styczny Bund.
Wogóle

wśtód

naszych

©bywa-

teli nie-Polaków rozbicie stosunkowo

przekonanie, żesp, Ozulicz

sa

będzie

pierwazo.

członkiem parlamentu. Na

jednej

list lokalnych i bez znaczenia w Lidzie ti.

jest większe,j aniżeli
Oto
stwie pelskiem.

w społeczeń- guruje nazwisko p. Świder
skiego
jeszczs jedna być skutek jakiegoś nieporozumie,nia,Musi to
gdyż
strzała, która wypadła z endeckiego P+ Świderskiego znamy jako niestrudzonego
kolczana argumentów. Rolą rozbiją: S<kretarza Pani Pracy, a więc współpracowczy bezsprzecznie przypadła pp. gn. pika Bloku Bezpartyjnego, gdzie jego praca
pożądana.
dekom w Lidzie i w Święcianach. P. e nader
Lista wileństą Bezpartyjnego

Harniewicz

odciągnie

w

Lidzie

Bloku

Od składa się z samych ludzi miejscowych: Caf

cc

2

Zglaszanie okręgowych

lisi wyborczych.

WILNÓ
; to okazeł

Krukowski,

4 Tadeusz Mśkiewicz,

Katolicko narodowego

3. Michał

5. Ewa Gulbinowa-Makowska.

(endeckiego)

komitetu

wyborczego.

1. Aleksander Zwierzyński, 2, Mieczysław Engiel
nicki, 4 Dubicki.

3. Wacław

Kemar-

Polskiej Partji Socjal stycznej.
1. Stanistaw Plawski, 2. Stefan Siążewski, 3: Witold Czyż.
Prócz wyżej wymienionych zgłoszono wczoraj do wileńskiej okręgowej komisji wyborczej nastepułące listy:
Jerzy
Jedność robotniczo chłopska (otwarci komuniści)
A, Warski,

Sochacki, Leon Gryszun (zgł. akces da Nr. 13).
Wyzwolenie Aleksandra Karnicka, A. Jurkojė, J. Wyganowski.

Prawosławny

:

mniejszości

narodowych,

Ogólno:żydowski blok

Dr. Wygodzki,

Dydziut.

"Lista ruska.

kich prawosławnych aby

B: Groliński, radny

zgłosiła akces

Narodowego

Zjednoczenia

Buiurlia.

(Jest

de Nr. 20).

to

Biatorusko -włośćiańsko robotnicze zjednoczenie (Firamada)

ruk, Piekacz.

F. Naza-

Kruk.

Odrodzenie Stefan Mickiewicz.
Białoruscy Włościanie i Robotnicy janko
nina, Ostrowska.

Stankiewicz, do Sen. Antoi

Biatoruski lud pracujący de Sznatu Aleksander Własew.
Prėcz list do Izby Poselskieį nisktore ugtupowania zglosily
również
listy do Senatu. Tak Wyzwolenie zgłosiło p. Karnicką i prof. Kalinowskiego, P. P. S. prawica wysunęła wiceprezydenta Czyża i prof Stanisława
Ehrenkreuza, lista p. Helmąna tegoż p. Helmana oczywiście, P. P. S. le:
blok narodowy p. Kirszbrauna.
wica K. Wožaiewicza, Ogolno-žydowski
Hramada prawica
Rosjanie B. Lelawski, Hromada lewica M. Kiepiela,
Aotoninę Ostrowską, Odrodzenie ,p. Stefana Mickiewicza
i wreszcie jest
mie wysuwając odpowiednika do
lista, która pretenduje tylko da Senatu

Izby Poselskiej pod nazwą Blałoruski lud pratujący, kandyduja do Sznatu
p; Aleksander Własow.

być podóbnym

Jak to źłe

do poszukiwanego

Robotniczo-Włościańskiej

kryminalisty...

Hromady*,

akcja komunistów białoruskich staje
się z każdym dniem coraz bardziej
aktywną i prowokacyjną w stosunku

mie wierzyli

żadnym agitatorom a głosy swe
oddali
na listę Bezpartyjnego
Bloku
Wspólgracy
z Rządem
Marszałka
Piłsudskiego. — «Pamiętajcie prawosławni — głosi odezwa
Prawosław=

do Polski. —
mości,

Według

które udało

tych

się nam

wiado=

mmady*, gdyż
utrzymywany

kobiet za listą Nr, 1,

Dnia

lios* odbył sig

wiec

Bezpartyjnego

Komitetu

Wybor-

czego Kobiet Polskich pod przewodnictwema

p. Kirtiklisowej,

okoła 400 osób.
W wygłoszenych

przez

swego najbliższego otoczenia,
uchwalonej

rezolucji

postano:

wiono przyłączyć się do B. B. W. z
Rządem oraz wysłano de P. Prezydenta Rzpte] oraz p. Marszałka Piłsudskieęgo dapsszę

z

wyrazami czci

Samodzielnej listy

b. wojsko.

i hołdu.

wych
Za sfer

nie będzie

zbliżonych

b. Wojskowych,

do

przed

Mopru,

biało-

przedewszystkiem

kuje za pomoc. Ceutr.

dniami Sa

TA

TIT

K

TIE

DRT

a

Komitet

Ke-

jednocześwyborczej.

kiewiczewi.

Znowuż

powodem

owe do godziny

12tej w południe.

szony był opuścić redakcją Dziennika

jasna,

że wybory

„mężów

rolnik.

zaufania”

Lista Zmagań za interesy robotników i włościan do Sejmu
tu: Steganowicz Aleksander, rolnik. Szwoń Konstanty, Dworczanin

Wileńskiego, gdyż
tam uznano za w tak szczupłem gronie były niemoniemożliwe tolerowanie wspolpracew- źliwe. To ież pan prelegent
i prze”
mika stojącego wobzc poważnych za- wedniczący w jednej osobieps skonChłopskiego. Jeden z funkcjonarju- rzutów matury kryminalnej. Przytuliła statowaniu tego przykrego stanu rzeszów policji, który miał zlęcone prze: opuszczonego radomianina na bruku czy zebranie zamknął,
omyłkowo wziął wileńskim pokrewna Dziennikowi dutrzeganie porządku
Nieudane wiece P, P. 5.
b. pana posła za poszukiwanego od- chem „Rzeczpospolita“;

otrzymał pW dniu 2 b. m. P. P. S. organii po- zowała szereg zebrań wyborczych, z
dzeniu i wyjaśnieniu fatalnej pomyłki wrócił do łask, otrzymując ekspono- których jednak nieznaczna tylko część
p. Adamowicz został zwolniony. Pędzi wane stanowisko na czas wyborów mieszkańców zechciała skorzystać, W
Jaszunach pomimo energicznej akcji
nd górę ale tu znowu głównego mówcę wiecowego.
czemprędzej
Więc te p. Lesiewski rozrzuca li- organizatora p. Gorlicza zebrało się
spotyka go pech. jest już po dwusty pasterskie i ma być 1
przy- tak mało osób, że zebranie zapowiemastej i drzwi są zamknięte.
nieroztrop- kładem katolicyzmu polskiego. Wine dziane jako
Jak się dowiadujemy
<pod gełym niebem»,
trwało zaledwie dziesięć minut w manego policjanta odpowiednie władze szujemy.
leńkiej izbie.

dawna przestępcę krym'aalnego i w celu

Obecnie jak

nauczyciel
rolnik.

sław Raczkiewicz adwokat, Brokowski — lekarz, Józef Trzeciak — kooperatysta.
Bloku Katolicko Narodowego:
Kownacki Piotr, Stoma Antoni Gudaniec Franciszek.
P. P. S. Pławski, Sążowski, Załęski.
Oprócz
wyżej wymienionych list w okręgowej
kemisji
wyborczej

w Święcianach zgłoszono listy mastępujące: Sźronnićctwa Chopskiego:
Hoimckl-Ostrowski, Hałko. Grupy wyborców, dążących do poprawy by»
łu Kresów wschodnich: ks. Borodzicz, Obrompalski Zygmunt. Odrodze.

nia; Stefan Mackiewicz. Związku Siły Chłopskiej. Okułak, Dołubowski,
. Wełoszyn. Związku Ziem Litewsko
- Białoruskich Zjednoczenie: jan;Kowalczuk.
Białoruskiego Ludu Pracy: |Jewsiewicz,
Pawełkowicz,
Siwko.
Bloku Mniejszości Narodowych:
Karuze, Stepowicz.
Bundu: Erlich, Ro-

Polsko.Litewskiego

Wyzwolenia:

Demokratycznego

Rudnicki,

Żukowski,

Komitetų

Białoruskich

włościan i robotników: Justyn Muraszko, Aleksander Kolada, Michał Stan:
kiewicz, Justyn Łukjanowicz.
Rosyjska (RN O) Pimonow Borys, Sawko.

Bezpartyjnego Porozumienia Polsko Litewskiego; Kiewlicz.
Pezatem zgłoszono kilka list

sko Robotniczej* zawierającą
niedopełnienia
przepisanych

ważności list wyłuszczonych

bez nazwy oraz listę „Obrony Chłop-

sem

wyżej trwa i nie jest

zgłoszono

szczońo

listy

okręgowe
`

J

5

P. P. S. Pławski, Stążowski, Czyże
Polskiego Bloku Katolicko Ludowego

:

>
(25): Harniewicz, Zmitro-

wicz, Moczulski.
Oprócz tych list wpłynęły jeszcze listy następujące: Wyzwolenia: Karwęcki mauczyciel z Garwolina, Banaszewski, Oziewicz Marek. Białoruskiej
Sielanskiej Partji Pracy: Dr. Hiebowicz Stefana. Bloku Mniejszości Narodowych: Bildziukiewicz, Pozniak, Czernihow. Rolników popierających wła:

dzę rządową z Wilejki:
Radomia. Białoruskich
Michał Szakun.

Dr. Wincenty Leszczewski —
Włościan

i Robotników.

lekarz

kolejowy z

Jan Stankiewicz, Wołyniec,

Bund: Ehtlich, Alter, Stronnictwo Chłopskie: Adam Dubrowkin, Nikodzem Matecki i Jan Makarczuk, Jedność Robotniczo Chłopska: Warszawski,
Krukowski, Hryc, Rosyjska (R. N. O) Jemitjanow, Goriaczko, Odrodzenie:

Mickiewicz, Rybarczyk. Miejscowe zrzeszenie obrony interesów włościań«
sko robotniczych: Swiderski Franciszek, Dzwil Adam, Biatorusko-polsklego
robotniczo chtopsk. zjednoczenia, Ogólno biąłoruski
blok ludowy: Iwan-

kiewiez Michał, Drucki-Podbereski.

nieco

podpis

„Zarząd

Rzem. Polskich" powinno

rząd

Związku

skich* podpisy

F.

i Senatu:

Jarosz

Jan,

rolnik,

Żydowski Blok Narodowy. Da Sejmu Wisłicki, Kirszbraun.
Klimek, Lechowicz,
Demokratyczne

Wołodkowicz,

Objedinienje

darczy Sojuz Włościan
St fin,

do

Kuros

Senatu

Malinowski.

i Robotników

Siuszko

umie-

Związku

być

„Za=

iuż, Borek

inż.

W,

Pole

Borecki

Woje-

kid

Opiekuńcza

Ar:

Sączyk

Gospo-

powiat do Ssjmu:

į

najtańszem

„Ogniwo“
®

żanowski,
błonowski.

.

France,

in-89,

str,

niewątpliwie

naje

tendencje

autora,

np. „posiępową

asymi-

Pa'quet ogiosił n. t.

Etrangers

(Delagrave 51028,

cudzoziemców

dwuch
na

i

pół

miljsna

terytorjum

fran-

cuskiem. Przesadza zwartość ich organizacji. Popełnia wiele „błędów faktycznych;
twierdzi mp., że Polacy
«mają w Lens swego biskupa» (str.

64).

jednym

z

głównych

przyśpieszających asymulację

środków

jest, we-

dług p. Lambert'a, naturalizacja, czyli

nadawanie obcokrajowcom obywatelstwa francuskiego. Newa ustawa fran:
cuska O narodowości z 10 siergnia
1927 roku—w której upracowaniu p.
Lambert czynny brał udział=to wła:
śnie ma na celu. Uprościła ona znacznie formalności towarzysząca uzyska-

niu

narodowości

ustaliła
dzonych

automatycznie
18-ym

francuskiej,

oraz

szereg kategorji dzięci urawe Francji, które staną się

Francuzami,

jeśli

roku życia nis dokonają

nagrzecz innej narodowości.
Tyle o książkach natury

w

opcji

zasadni-

Aleksander Dzier- _ Poznań miasto

do Senatn Władysław Ja- Dr. Miklaszewski,
W okregu
lubelskim b. Marjan,

zucenych

prof. Paszkowski,

do

Senatu Szyda

„ Dwu

Poznań Biboud,

adwokatów,

wydali

po przeglą«

p. p. Monteux

peżyteczny

bardzo

i

Lista Nr. 1 w Małopolsce

uwag

Zachodniej:

rozprawkę p. t. L'immigration

en France au point de vue du droit
WARSZAWA, 3.1. (żel wł, Słowa). wym Targu Galica, w Nowym Sączu inżernalional (Pedone, 1927),
Francuski Kemitet Studjów SpoW okręgach wyborczych w Małopol- pułk. Pieracki, w Jaśle Bojko, w Kra-

5;
Z

sce Zachodniej listę

nają nazwiska

00566600 © szalek Bojko,

Nr. 1 rozpoczy- kowie prof, Krzyżanowski,

w Tarnowie vice-mar: bowski, b. pos. Janowski.

b.

pos. Byrka, w No-

Absoloent Instytutu Pedagogiki Specjalnej,
rutynowany pedagog podejmie się
ul. Chocimska 31 m.

3
че

napisał ciekawą i pelną interesujących

Wilno, ul, Š to Jaiska 9.

6:60:

Kopalń

Gaiezno Trąmpczyń ski,
„| wojewoda Dębski, Rostworowski, do
Senatu b. pos, Kozicki.
powiat Pluciński, Lwów Jan Pieracki, zbiorek przepisów prawnych do cuW województwie Krakowskim
— ks. Czartoryski, powiat Posacki do dzoziemców sią odnoszących p. t.
w Krakowie St. Rymar, Michał Nycz, Sznatu ks. Witold Czartoryski, Toruń L,Etranger en France (Hachette),
P. ]. P. Palewski, również adwo— St. Szurzycki, do Sznatu—St. Rymar, st. Michalak Brzeziński.
kat
francuski pochodzeńia polskiego,
›ч ® Adam Łobaczewski, Kraków powiat
:

źródle

66

de

Jest to

go obecność

Mitkiewicz

4

radjosprzęt w

Komitet

czej; trzeba je przeczytać jeśli się chce
zapo
znać z myślami, z których poWARSZAWA, 3,1 (żel. wł. Słowa) Rymar” ks. Sobczyński.
wstanis immigracyjna polityka franB opece uki (24) zgłosił następująW Białej de Szjmu Medard Koz* cuska. Istnie
je jeszcze szereg broszur
ce listy kandydatów tw okręgu Łódź łowski.
i artykułów rozr

„Mogiła Nieznanego Żołnierza”

4

(str.

in-16, sir. 156), próbuje dać Fzaneji
plan polityki immigracyjaej. Niepokoi

P P. S. Barlicki, Jaworowski; do Sznatu Limanowski, Szpotaūski,
Bloku Mniejszości Narodowych Grunbaum, Hartglas. Farbstein, ilsta

Superfiim Polski

й

przez

pomniejszają

et les

Listy okręgowe w Warszawie

Czy jesteś jej członkiem? Wilno')
RB
ra
22 od godziny 6 tej
ej.

.
dziś w kinie <HELIOS»
Seansy od g, 2-ej.
Nadzwyczajne powodzenie!
Każdy mus! zobaczyć!

niefortuane'*

słychanej delikatneści w wykonaniu»
(str. 85), szczególnie w kwestji szkolnej; wypowiada się za szkołą dwuję:
zyczną, jeśli rodzice tego żądają.
Autorem najnewszej ipracy o emigracji jest pos. Karol Lambert, radykał (podobnie jak i sen. Pasquet). W
książce swej, zatytułowanej La France

Listy Bloku Endecko-Piastowego.

ъ

„ogremnie

S:n. Pasquet jest za asymilacją, ale
rozumie, 12 <polityka ta wymaga nie.

КгуйсгуК

WARSZAWA,
3,1 (żel wł. Słowa), W ciągu dnia dzisiejszego w
Okregowej Komisji Warszawa-miasto zgłoszono dalsze listy kandydatów
do Ssimu i Senatu.
Blok Bezpartyjny Współpracy z Rządem: płk. Sławek, min. Romoćki,
prof. Makowski, Szczepiński.
Do Ssanatu min. Zaleski,
ks. Zdzisław
Lubomirski.
(24) praf. Rybarski, ks. Nawakowski, mec.
Blok Endecko Chadecki:
Bitaer, St. Stroński,
Puzyniaka.
Do Senatu Wasiutyński Bohdan, Nowodworski Franelszek.

Rzeczypospolitej,

.

5)

Ciała chce znieść i stworzyć odne
śną
dyrekcję przy Ministerstwie
Pracy,

a

Kresowa

zjonowania“ (str. 140), czyli „za asy:
milacją robotników
ceudzoziemskich
przestrzega Polaków przed „tendencją
odosobniania
się*,
bo to mogłoby

oraz Radę Narodową do Spraw Robotaików Obcych, ale wszystkie Inne

„Wolność* Tadeusz Wieniawa Długoszewski, Bezparżyjnyćh katolików:
jest St. Tomczak: N, P. R. prawicy b. pos. Michalak, Niezależnej Partii
instytucją, która
roznieca
oświatę
pozaszkolną
pomiędzy ludem wsi Socjalistycznej |Jan Kruk, Zasziowt, Ogólno - Żydowski Blok Wyborczy
Kirszbraua, Wislicki, Pryłueki: Jedności Robotniczo Chłopskiej Wartski.
i miasteczek,
oświecając
ten lud
utrwala granice Ziem
Wschodnich

E3 Rada

o

i

immigra-

plan francuskiej polityki immigracyjnej: wypewiada się za „polityką sfu-

Sen. Ludwik

Biatoruskie

Eugenjusz,

Rolnictwa

spraw

Immigration et main d oeuore ćtran.
gere en France (Rieder,
in-16,
sir.
208) książkę zalecającą Yprzedewszyste
kiemž scenlralizowanie
organizmów
państwowych,
zajmujących się sprae
wami
emigracyjnemi
we
Francji;
proponuje uirźymać obecną
Komisję
Międzyministerjalną przy
M. S, Z;

Wyzwolenie

Paweł, Nazarewski, Białoruski

zuawca

Marceli

we |fran-

lację przez szkały* (str. 277) į wystę :
pującego przeciwko zakładaniu szkół
obcych we Francli (str. 278).

Szejbok

Ignacy, relnik.

p.

cyjnych. Jego praca
zawiera
bardzo
dobry wykład
fraacuskiego ustawodawstwa;, wprzedmiocie
immigraci'
Pozatem autor próbuje naszkicować

nis

1 SznaIgnacy,

Pawlukiewicz

Ministerstwie

bezsprzeczny

zalecającego

Bloku Mniejszości Narodowych. Do sejmu Bazyli Rogula, Kunicki,
Jakowiuk. Do Sznatu Bazyli Rogula, Bohdanowicz, Rosyjska (R. N. O.).
Do Sejmu Emeljanow, Kuzmicki, Do Senatu Jewsiewicz Konstanty. Ogólno

w

więcej

Przemysłowców

Wodzinowski,

wódzki,

:

*"Bezpartyjnego Bloku Wyborczego Współpracy
z Rządem:
Okulicz Kazimierz,
Kamiński Władysław, Szczerbo Jan, Łojko

lózefa

rolnik;

Józef, rolnik. Iliniec Aleksander, rolnik. Dziemienik
Włodzimierz, relnik, Kańczuk Michał, relnik.

sukce-

i jedynie

wa z daja 31] br. omyłkowo

rzeczą wykluczoną, że

mastępujące

się pachwalić

KRONIKA WYBORCZA
— Sprostowanie. W N-rze Sło-

LIDA,
Nr. 62

może

N. Wilejce zebrało się
osób,

kilka nazwisk kandydatów.
Listy te wobec
formalności zostały unieważnione.
Badanie

kilka z nich zostanie uniewatnionych.

W Okręgu Lidzkim
kandydatów do Szjmu.

do Sejmu

jest

urzędnik

lepsza praca Francuzą z tego zakresu. Jej wartości źródłowej bynajmniej

Pan Grott, erganizator zebrania w

W. Solecznikach nie lepszym

W okręgu Święciańskim Nr. 64 zgłoszono następujące listy okręgewe kandydatów do Szjmu.
MieczyBezpartyjny Biok Wyborczy Współpracy z Rządem:

Wyborczego: Ciunelis.

Wszech- białoriiska, ludowa

senjusz, Iskarz. Abramczyk. Mikołaj,

widać

Swięciany

Bezpartyjnego

gimnazjalay.

cuskiem

VI -1- 360).

Раіші. rolnik, Oleszkiewicz Atanazy, nauczyciel gimnazjalny. Łójko Wasgl,

wylegitymowania zatrzymał, Po spraw: Lesiewski amnestję w endecji

zenthal.

gimnazjalny. Gawrylik Józef, nauczyciel

autorem

wysoki

vėrsitaites

pośpiech. P. Pawluklewicz śpieszył
W czwartek ubiegły odbyło sig w lewski Józef, robotnik — Fiszer Stefan, nauczyciel — Reszkowski Adam,
trzeci,
się no i poplątał listy senackie prze- różnych punktach
miasta 9 wieców inżynier — Strąkowski Władysław, drukarz—Starosiecki Walenty, Kotłow
Wchodzimy obecnie w okres
ania
głosow
znaczone
do
okręgu
wileńskiego
i
dniem
zorganizowanych przez blok endecke- Aleksy.
który zakończy się
Do Senatu:
Ehrenkreutz Stefan, 3 prof —Czyż Witold, wicepr. m.
nalsten
nowogródzkiego,
składając
je
nie
Okres
chadecki. Wiece te albo zupełaie nie
marca.
4-go
w dniu
inżynier—S!rąkowski Władysław. Oprócz peStanisław,
Siedlecki
Wilna,
m
według adresów.
doszły do skutku
z powodu
braku
ży się spodziewać będzie okrese
|
Stronnictwo Chłopskie.
następujące:
zgłoszono
list
wyższych
zbliżamiarę
uczęstników albo odbywały się przy
najbardziej gorącym. W
Herold,
Do
Sejmu:
Hałkol-Antoni,
dziennikarz—Kowalewski
Ant,
rolnik —
rosia
będzie
ania
udziałe
kilkudziesięciu
osób,
które
w
głosow
dnia
mia się
Napoleon, mierniczy—Sidorowicz
Głównym, a może narazie jedynym większości wypadków nie czekając na Adamowicz jan, rolnik — Gryszkiewicz
nieprzebierająca w środkach i nielicząnakazami etyki de- mówcą endeckim objeźdżającym kos zakończenie interesujących wywodów Antoni, rolnik Kołodziński Edwin, (biuralista,—Kerzo Teodor.
ca Się z żadnemi
Do Senatu: Dr. Hofmok Ostrowski, adwokat—Wołodkowicz Józef,
: wyborcza strone lejao czwartkowe zebrania Bloku Kat.. mówcy opuszczały zebranie.
agitacja
magogiczna
rolnik—Gryszkiewicz
Napoleon.
;
Na Zwierzyńcu polecono rzekomo
nictw i partyjek, które wyszły na po- nar. jest niejaki p. Lesiewski. Osobą
Jedność
RobotniczoChiopska
Do
Sejmu:
Warski Adolf, publicysta—
cych
pragną
p. Lesiewskicgo
w swoim
czasie „bezpartyjnej i apolitycznej* Narodołów głosów zahukanych i
— Malec Aleksander
szewc
Szmul,
roluik—Margulis
Włodzimierz,
jest
Gryc
intensywnie
interesował
się
urząd
jednak
wej
Organizacji
Kobiet
„depilnowyTakie
ów.
spokoju wyborc
A
rozmaitych wania” powodzenia listy Nr, 24 Przy (miejsce zam. Pińsk—wiszienie).
prawe najbardziej demokratycznej ег- prokuratorski z pewodu
Białoruskie
robotniczo.włościańskie
zjednoczenia.
Do
Sejmu
i Sena;
spraw, w których brał wybitny udział, ulicy Połockiej porządek dzienny zadynacji wyborczej.
£u.
Taraszkiewicz
Bronisław,
Wilae,
więzienie.
Miotła
Piotr
b.
poseł,
kilw
wał
a
które
w
ogromnej
części
kolidowaobfito
jszy
wczora
pewiał
wybór
mężów
zaufania.
WyDzień
nauczyciel,
Wilno,
więzienie.
To zalntere- konanie tego punktu okazało sig po: Wilne, więzienie. Buszewicz Maksym,
wesałości wy” ły z kodeksem karnem.
ka miepozbawionych
urzędu
prokuratorskiego mad siły „prelegenta"
gdyż na sali Chodźko Klaudjusz, rolnik, Wilso, więzienie. Kuźmicz Jan, rolnik, Wilno,
Oto w wileńskiej Komisji sowanie
padków.
Pawel, rolnik. Bal Aleksy,
okręo
listy
spowodowało,
że
p.
Lesiewski
zmuokazało
się
coś
około
12
osób. Rzecz więzienie, Duderewicz Jan, robotnik, Owsiany
mowan
przyj
Okręgowej
przed godziną 12-tą
Na kilka minut
komisji były
lokalu
w
się
zjawia
poseł p. Adamowicz ze stronnictwa

we

Francuskich,
napisał
dużei cenne
dzieło p. t. L Immigration
organisće
et lemploi
de la main dioeuwre
etrangėre en France
(Prešies
Ugis

publicysta — Dzięgie-

Leon,

Wasilewski

Sejmu:

do

P. 'P. įS.

był

1926. Jej

Paon,

madzonym

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Ds Sejmu Taurogińwodu kategorycznej odmowy p! me«
ski
Edward,
Rdułtowski Konstanty, Mokrzecki. Gruszkowski,
cenasa
B:
Szyszkowskiego
zajęcia
z
e
zgodni
paciągają
do
odpowiedzlalności
dy:
jszym
W dniu wczora
Piast Ch. D. Zmitrowicz Józef, Brzostowski
czołowego
miejsca
na
tej
liście:
katolicko-ludowy
Blok
u.
zej
scyplinarnej.
wyborc
ji
ordynac
sami
z przepi
‚
Stanisław.
wych
lany wypadek zdarzył się p. Pawlu- Czwartkowe
płynął termin składania okręgo
wiece endeckie:
list wyborczych, zamykając
nie drugi okres kampanji

Niezliczone odezwy, wiece, ulotki,
demonstracje i inscenizacje
mińskie,
dowodzą tylko, iż rząd sowiecki, który
nie żałował gi:niędzy dla akcji „Hra-

W r. z. ukazały się dwie
now.
książki w tej sprawie:
p. Andie Par
rauit, inżynier i doktór praw, opiera.
jąc się na bogatym
materjais zgte-

LITS

III

NOWOGRÓDEK.

modzielna
lista b, wojskowych nie
zestała złożoną między innemi z po.

orga:

wysunął akcją propagandową,
zwią.zaną z procesem „Hromady'.
mady“ nie żałuje ich obecnie też na
Towarzysz Kałmuk, który wystąpił wywołanie fermentu, z okazji procesu
następnie, otwarcie powiadał
© сгу- zbrodniczej bandy komunistów.
nach, które zdziałał Mspr
ma „Białarusi Zachodniej”,
czyli w naszemi
sąsiednich wojew Wschodnich,
Wyraził też przedewszystkiem „oburzenie
epinji białoruskiej" procesem „HromaParyż, 30 stycznia.
dy*, którą spotyka mawet
zaszczyt
Maoży się literatura © emigracji
wymienienia łączniez Bagińskim, Wisobcej we Francji. Nie
dziwnego: w
czorkiewiczem, Łańcuckim i t. d.
związku
z zagadnieniem
dzietnošci
Następnie
odczytywane
są tam
głośne depesze gratulacyjne od na- (natalitė), emigracja jest jedna z naj:
stępujących organizacyj: Centralny Ko- waźniejszych spraw tego kraju.

„Zwiezda* pisze, że ilość ich na Bia- munistów*,

Związku

3

Towarzysz

o zasługach

madą* z G.P. U. i Kominternerm:
munistycznej
Partji Polskiej,
która
Zjazd Mopru rozreklamowany in- solidaryzuje
się
we
wszystkiem
z
tensywnie, zwrócił uwagę wszystkich. Mińskiem. —Centr. Kom.
Czerwonej
Charakterystycznem jest, że wśród Pomocy Zachodniej Białorusi, który
„ofiar“ na rzecz
więźciów.
pwnad protestuje przeciwko
procesowi 490
bielizną i ubraniami przeważały. gor- działaczy „Hromady“ i nawołuje da
trety Lenina, Mimo to wszakże prasa obalenia obacnego rządu i władzy
urzędowa mińska podkreśla ofiarność Polski.
„społeczeństwa białoruskiego".
Wszystkie te prowekacyjne depeNiejaki Zingier (oczywiście
Biało- sze łączą sią w jednej instancji, w
łorusin) wysiąpił z obszernem
spra- artykule rządowej „Zwiezdy“, która pi
wozdaniem
o działalności — Морги, sze między innemi, że faszystowski sąd
Mówił
o wkładach
ma ten cel, o nad białoruską
„„Hramadą* połączy
„zbiórkach, o ilości członków. Mińska jeszcze ściślej szeregi walczących ko-

dowiadujemy się, iż

zorganizowana

ruskiego

mówiąc

i powitanie tajnych

Pierwsza książka ma
ten termmat—
Zjazd tea, mitet Komunistycznej
Partji Zachoden France
(Payot,
był aktem miej Białorusi, który protestuje prze: L! Immigration
i wskaźni- ciwko procesowi „MHrómady*
i dzię= in-8%, str. 216)—ukazała się w roku

pp. Kire kiem tych mici, które łączyły 2 „Hro-

tiklisową, Strzelecką, oraz p. dr. Bros
kewskiegs
przemówieniach podkrešlano konieczność
udziału kobiet w
życiu politycznem, a to przez wpływ,
jaki mogą wywrzeć za pośrednictwem
W

wyraźnie wskazuje
па
przez nich
kontakt
z

mocy Rewolucjonistem).
od początku de końca
prowekacji antypolskiej,

w obecności

łorusi sięga 170 tysięcy..
Zingier

mowy

Francji,

czerwonym Mińskiem,
Obecnie zakończył się w Mińsku
Jł gi wszechbiałoruski zjazd M.O.P.R.'u
(Międzynarodowej
Organizacji Po:

2.11 1928 r. w sali kina „He-

— Prowokacyjne
nizacyj,

O emigracji polskiej

otrzymać

dotychczas, akcja rozpoczęta w Mńoskarże:
nego Komitetu — źe tylko silny rząd sku, jest najlepszym aktem
mia
przeciwko
działaczom
b.
„Hropotrafi nam zabezpieczyć dobrebył i

D:mokratycznego

lista Rosyjskiega

zjazd MOPR'u.

Z Mińska donoszą:
W
związku
z mającym się odbyć w Wilnie procesem działaczy, t. zw. „Białoruskiej

dzielnej akcji wyborczej. Komitet ten
wydał odezwę, która wzywa
wszyst-

Wiec

narodowy,. W. Wišlicki i E. Kirszbraun;

Marja Bidawska,

wyborczy

spokój»,

Związek drobnych rolników ziem wschodnich Stanisław Helman,
Solidarność robotników i chłopów
(P.P.S, lewicay
J. Hoffman,
radny

Komitet

Drugi wszechbiałoruski

zorganizowany pod egidą Metropeli«
ty Dyonizego zrezygnował
z samo-

Lista bez nazwy |. Lipnicki z gminy Trockiej.
Bund H. Ehrlich, Anna Rosenihal, W. Alter (akces do Nr. 4).

Blok
Z. Kruk.

Czeroonų Miūsh o obronie „Hromady“.

Prawosławny Komitet wybor„ Czy popiera listę Nr. I,

dzień wczorajszy,w Wilnie konkurować będą o pierw-

szeństwo
listy.
Bezpartyjnego Komitetu Współpracy z Rządem.
1. Marjan Kości:łkowski, 2 Stan sław Mackiewicz,

&

ŁO

l

i Dik S

Ę

+

Prawdziwie

odczyt ks, Biskupa Chaptal'a o „immi-

kryształ to „SYLWEREX*
»
я

т

o sile lampy.

oryginalne tylko firmy

Rennyk

dyskusyjne w wielkiej sali paryskiego
Sądu Kasacyjnego, wydałw broszutze

czuły

woda kolońska oznanej doborowej
jakość1

prof. Dy- łecznych i Politycznych, urządzający
co poniedziałek interesujące odczyty

Ža

Poznan

I

gracii rodzin”,
Zanotujemy wreszcie artykuł p.
Jana Baurdon'a
o „immigracji obcej
ме Francji”
ma łamach
Revue des

Sciences Politigues

(1.Vi,1927).

Nie

wyczerpaliśmy,
rzec: jasna,
całego
materjału, alg podaliśmy wsz” stka, co
ważniejsze.

Kazimierz Smogorzewski.

“

KL

Działalność misy] katolickich
—

dów: minarety i cmentarze muzułmań*

utrzymamy. Bczwątpienia

wywrze

to becnie 20 O,ców i 16 Sióstr.

zbawienny wpływ na tutejszą ludność».

ku bieżącym

spodziewane
wśród

A inuy, z Szansi, cztery dni drogi od rzenia nowej misji
wybrzeża pisze: «l my nie wyobraża- u źródeł Sadong,
liśmy sobie, aby można

było inną w

obęenej chwili obrać dregę!
my

cierpliwie

Pragnie-

przeczekać

Bey
byli.

© sto dni drogi ed Szanghaju». Inny
znów Ojciec z okolic
Hankowa:
„Miejscowa ludność pogańska nie ma

duchowej

W

całkiem

pozbawieni

możemy

dostać

się

w Chinach

Staraniem

Dzieła

dono-

Rozkrzewiania

przez

Arabów

też

srebrnym

szczytem

do naszych chrześcijan”.
nazywany, którego zbadanie
Oto jak praca apostolska trwa nie: się wyprawie na
pewną

przerwanie. A płeć słabsza w niczem
nie ustępuje
weteranom
misyjnym:
z

OO.

Lazarystów

Jangtszkiangu,

aż

ed

wyrazić

źródeł

podziw

swych

prac,

dia

pełaych

Wybrzeże zachodnie zatoki Gui.

4

Dziś

Wscbód sł. g. 7 m. 16
Zach. sł. o g. 16 m, 32

misję, na której pracuje 42 O.ców,
28 Braci j 36 Sióstr — zaś na sto średnie w min,
tysięcy tubylców liczą już 15 tysięcy
Temperatura
|
nawróconych. Na kolonię tę składają Grei
и

Fernando Pa i Annobon,

eksploatowanemi.

miknie ta bezpośrednia

wy:

korzyść,

Że

zbliży ją do tych plemion tubylczych,
które dotąd

małemi grupami

protestantów, uchwalił

na

Założyciel

ostetaigm

stąpi w sobotę

4—Il

koczo-

—

dawniejszej gostawy
rządu
dotychczas obojętnie, o ile nie wroge odnoszącego się do pracy misyjnej.

Uroczystości

nowy

prezydent

liłej Liberyjskiej,

Wesley

dziło między innemi,

że

żyją o 14 lat krócej niż

odznaczony.
Nestocem

katolickich

ludzie stale

Audyi ks.
w Mo— ks.
Zabrze-

ziu, ks, Franciszek Czaglis, proboszcz

w lIndochiaach jest Ks.

Bp. Piotr M.

Gendreau, biskup Hanoi.
Liczy lat
77, z których 54 spędził w Azji a
ostatnie obchodził 40-letni jubileusz
swej konsekracji.
Hanoi jest kolebką chrześcijaństwa w lnudochinach.
Upływa
właśnie
300 lat, jak jezuita francuski, ©.
Aleksander de Rhodes, pierwszy wy-

tomkowie

oddziaływa

dawniejszych

którzy przez czterowiekowe

do

tego w Koldach,

na

ich

ks. Maksymiljan

rektor kościeła

Saro-

św. Stefana w Wilnie,

ks. Stefan — Aleksander

Wierzbow-

ski, proboszcz w Żyrmunach, ks. Bo-

Iesiaw Wołejko M. Ś. T.—proboszcz

w Druskienikach, ks. Adam Zaremba,

proboszcz w Dalekich, ks: Leon Że”
kanonik Kapituły

chrześcijan, browski M. Ś. T.
panowa-

nie Turków z biegiem czasu

Metropolitalnej.

przyjęli

MIEJSKA

Jądował na tem wybrzeżu. Z

XVII

w. biskup

Wileńskie

5

Helena

tamże, a po nim 13
miej zasiadało. kilka z

biskupów
nich po

pasterz

na
40

*

diecezji

zapewne nawet przekroczy
tę cyfrę,
mimo
bardzo
estrego
klimatu
w

Rzymu dla poparcia sprawy
kacji męczenników

I tak w gąamym tylko

rzeźni, 4) kinematografu.

dane zgórą półłora miljona lirów na
CElE misyjne ma Bałkanach. Stan zaś
katolicyzmu w samej tylko Bośnii
Hercegowinie przedstawia się jak ma-

mi, a francuski przyznał mu
Krzyż
Legii
Honorowej.
Ksiądz
biskup
trzyma się doskonale, mimo ósmego
krzyżyka, i oobywa co
roku kilkumiesięczne
wizytacje
diecezji
i to
przeważnie w niedostępnych lasach.
Biskup Geanadreau rezyduje w Hanoi.

kończone dyskusję odłożono

statecznego

» >1878 — Šai
» » 1922 — 449656

|

W

«

At
(24

roc. ludności,
>

>

wyniku

rewizji

9

SAMORZĄDOWA.

ckiego oddziału Polskiego Czer-

r, 1927 tąkże przybyło sporo kato- wonego

Krzyża.

Daia

31 stycznia

lików tak, że stanowią dziś oni 25 pr. odbyło się posiedzenie zarządu oddzją«

zajął

żona porucznika artylerji opatrzona Św. Sakramentami
zasnęła w Bogu dnia 2 b. m.
Eksportacja zwłok z kościoła N, P, M. na Zwierzyńcu odbędzie
dnia 4-go b. m, o godz. 14-ej, na Cmentarz Wojskowy na Antokolu.
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

Szpitalu,

a od roku

cunkiem,
telny

się

ponownie

ubiegłą środę

aresztowane

w

j zalety

zabieg,
Hłasko

Zeszedł mąż światły i prawy, któ-

Cześć Jego

рапере na gorącym uczynku rozrzu- jatu. Ostatnio mieszkał
cania bibuły komunistycznej. Lapidus Piłsudskiega Nr. 43,

on

i rze-

pamięci.

Profesor Szymański

Ogłoszenie

komunisty
Święcianach

jako nowy

rego z żalem żegnają
koledzy
sze wdzięcznych pacjentów.

już im prze-

w

Hzssa

podczas gdy 4. p. Daktor
przez 20 iat wykenywał tę

operację w skromności swej nie przye
wiązując do tego wielkiej wagi.

Karaimskiej w Wilnie

zdemaskowany

nieskazi-

towarzyskie.

była ogłoszona przez

słynnego profssora

ukrył

Wilnie przybyłego niedawno ze Śię- się w Wilnie
cutkiewicz (skarbnik) i p. M. Niedek cian komunistę Lejbę Lapidusa złą- ren działalnościi obrał sobie jako teobręb 5.ро Копивагprzy ul.

Pożar domu przy ul, Połockiej,

ski.

który mu jednał

charakter

ścia lat późnie

żądają wydanych
stępców.

Aresztowanie
W

objął

Oftal-

„ Daktor Hiasko przy calej glębo
kiej wiedzy nie lubił pisać i literalnie
żadnej pracy drukiem po sobie
nie
zostawił, chociaż miał nadzwyczajni
e
szczęśliwe pomysły,z których naprzykład jeden z zabiegów mianowicie
obwodowa irydektomia we dwadzie-

—

Litwini

1902

Instytutu

Doktor Hiasko wkrótce zasły
nął
jako świetny
operator i cieszył się
ogromną wziętością oraz wielkim
szae

IA

Żona i Zarząd Gminy

ZE
ordynatora

miejsce

micznego na Nowym Świecie, Ofial

Przy pertraktacjach w Roztyłkach gm: zostali już wymienieni jako obywatele li.
Podbrzezkiej, w sprawie wymiany więźniów tewscy— przestępcy kryminalni,
kryminalnych pomiędzy Polską a Litwą,
Fakt ten świadczy wymownie, że władze
przedstawiciele litewscy
aa
się wyda- litewskie nie zawsze wiedzą co robią po:
mia im Cybulskiego i Ożalisz=Kozłowskiego, szczególni naczelnicy rejonów straży grakryminalistów. Obydwaj oni przed miesiącem nicznej.

© konkursie na wzn esieni
warsztatach wagonowych e przy
Nowa-Wilejka lokalu dla na st,
Biura
Warsztatów.

‚ , Dyrekcja Kolei Państwowy
niniejszem ogłasza konkurs ch
na wzniesienie przy warsztatach is
wagonowych na st, Nowa-Wilejka
budówki parterowej dlą loka murowanej do:
lu Biura War.
ew 9 powierzchni zabudo
wy około 245
' Ogólne warunki
ursu
1 warunki techn czne konk
na Wykonanie rolki
budowlanych i wszelkie
informacje, dotyс2дсе konkursu, można
le Drogowym Dyrakcji otrzymać w WydziaK. P. w Wiinie, ul
Słowackiego Nr 2, II piętr
o, pokój Nr3, w
dnie powszednie w godzinac
h od 9-tej do
12 tej, za opłatą 10 zł. га
komp
Oferty win y być nadesłanlet.
ne do specjalnej skrzyni, znaj e lub złożodującej się w
T
KP. w Wilnie, ul: Słozaa zara r Ta2, = -— do godz.
о j dnia
12.te

Postanowione rozpocząć pracę na
W/ nocy z dnia 1 na 2 bm. przy ul. Po*
Mieszkańcy tego do domn chcąc rato“
Vadjum w wysokości 2
terenie powiatu
Wileńsko Trockiego łockiej 53 wybuchł pożar w piętrowym domu wać zagrożone mienie wyrzucali co mogli
;
być zdożone w sposób
drewnianym,
należącym
do Siefanji
Roma
przez Okna па ulicę, wskutek.
nas,
Czeg0 powataprzez powołanie sekcyj: 1) organizablog
ster
stwo
Skar
bu oxólnikiem LOOP 284
Pożar ten, który rozpoczął
się w wał jeszcze wlększy żamęt wśród
fudzi, zdącji kół młodzieży P.C:K, 2) sanitarno» nowskiej.
z
dnia
10
września
kanale dymnym w krótkim

naukowe

Czasie ogarnął
też
prawie cały dach posesji, wobec czego
wśród
mieszkańców
powstała
słuszna
panika.
NEREIKIA

uliczna na rzecz

niezamożnych

učze:

następującym

asystentom:

—to

chyba na

strong

wychowawczą

Dr. Stanisławowi

(drukowana

wyzysku”
|l-im Rocznika

w tomie

Prawniczego Wileńskiego); Mr. Osmamowi

Achmatowiczowi,

st. asystento-

wi katedry chemii organicznej za prace p. t.: „O polskim olejku terpenty:
nowym* (ogłoszoną w «Przemyśle

Chemicznym»),
„O nowym alkoholu
terpentynowym C 10 H 18 O*, „Działania chlorowodoru na nopinen* (ogłotowi katedry botaniki za prace: <Przyczynek
do znajomości rdzy Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny»
(Kosmos 1926) «La formation des chromosomes _ heterotypiques
dans
Lt
Osmunda Regalis; Dr. Stefanowi Bagińskiemu,
st. asystentowi
katedry

histologji za prace p. t: „Badania do-

Nagrody powyższe zostały wypłado @- cone z odsetek od „Funduszu im.
powyż- Marszałka Piłsudskiego'*
powstałego

— Posledzenie Wileisko-Tro-

do Wiednia do prof.
przebywał aż
Ie
A

ją powszechnie zwanego; stało się tmpo ustąpieniu znanego i słynnego to
swoim czasie Doktora Cywińskiego.w

odbędzie się nabożeństwó żałabne w Kienesie Karaimskiej (na
Zwierzyńcu)
w pierwszą
rocznicę zgenu dnia 5 lutego r. b.
© godz. 12 ej o czem zawiadamiają

pięknem miastem, liczącem
zgórą 80
tysięcy mieszkańców, w tem około 5
tysięcy Francuzów..W 13 prowincjach
Indo-Chin, przebywa katolików ogółem miljon dwieście
pięćdziesiąt
ty:
sięcy.

te» lipopigmentaires“, (dites de „Ciaccio),

szych przedsiębiorstw miejskich.

skim

b. Wice - Prezesa Izby Okręgowej
Kontroli Państw. w Wilnie
Honorowego członka Wiłeńskiej i Trockiej gmin Karaimskich
Prezesa Wileńsk. Si-nia Karaimów

Pomimo niskiego położenia (zaledwie
6 m. nad poz, morza), Напо! jest

Po-

chorób ocznych w Żydowskini Miej-

Okulistyczne.

_ Emanuel Kobeckiego

Rząd

(sekretarz). Również na posiedzeniu
tem był obecny prezes zarządu P,C.K.

wybitnych

Po powrócie do Wilna zamieszz
e przy + Niemieckiej
.
w
rym całe życie
.

mieszkał.
Odrazu

Za duszę b. p.

tonkiński odznaczył go wielu ordera-

go, że pracę te jeszcze nie zostały za

stępuje;

w r. 1741 —

Wobec

oj

synek i mąż z rodziną.

beatyfi-

tonkińskich.

kołem

a se rzy chy
uchsa,
zie
ku 1900, в

В,

ZE

Mitawie

czeniu odrazu
oddał się okulistyce,
kształcąc się w tej dziedzinie jako
asystent kliniki Prof, Rhelmana aż do
roku 1888 po czem wyjzchał jeszcze

Mafkowska

Indochinach,

w

Czesławem Jankow-

<; Do Dorpatu zapisał się ma Uniwersytet w 1880 r., gdzie po ukoń-

a

końcem

Bort-

życia.

kończył

z Panem

skim i całem
laków.

w Wilnie,

Towarzystwo

roku

stanowisko okulisty

Pailu, jeden z załaży-

świadczalne nad ciałami tłuszczowaich wiarę. Praca misyjna
rei
tęmi
Komisj
w nadnerczach
ej
miejski
Z
(0)
—
muzułmanów jest niestety bardzo sła- wizyjnej. Na ostatniem posiedzeniu fluence de la resectionssaków*, „L'invague
bo rozwinięta. Dzieło Rozkrzewlania miejskiej Komisji rewizyjnej rozpa- sur la lipoidogenese dudes nerfcapsules
tamte|- trzone zostały sprawozdania z rewizji: surrenales
ary czyni wszystko, żeby
des mammiferes“,
SZYM katolikom pośpieszyćz pomocą. 1) apteki miejskiej, 2) elektrowni, 3) ches histochimigues sur les „Rechercellules
1927 roku wy-

wśród tych

10 rano.

Pamięci!
Polaków

Cześć jego Pamięci!

będzie się w dniu 5 lutego rb. w sali Zwią:
zku Kresowego przy ul. Zawalnej Nr 1
Czarna

Kawa

z tańcami,

poprzedzona

kom“

certem. Początek o godz. mk
Pozostałe
zaproszenia do nabycia na miejscu w dniu
jawy od godz, 18:ej.

TEATR
—

«Reduta»

ma

I MUZYKA.
Pohulance:

Dziś

— «Sułkowski». Pracą nad
«Sulkowskim», którego pierwsze przedstawienie odbędzie się jntro o godz 20:ej dobiega końca.
Pozostałe bilety nabywać można w biurze
<Orbis» (Mickiewicza 11) dziś do godz. 16-ej

Europie,

wraz

zmarł 1-go lutego 1928 r.

ało kto sobie uprzytomnia,
że
w sercu Europy, w krajach bałkańskich, a więc o jakieś 36 godzin dro«
gi od Rzymu, żyje aż cztery miljony
muzułmanów. Są te przeważnie
po-

w

Gimnazjum

Członek honorowy
Wileńskiego Towarzystwa Okulistycznego

siek M. Š T.
proboszcz
w Jesio- szone w «Rocznikach Chemji»);
Dr.
zdrowie ekspatrjacja do Azji, lub Afry nówcr, ks. Wintenty Taszkun M. $ T. Bronisławowi
Szakienowi,
st.
asysten*
ki a szczególniej do Afryki.

stopnia fatalnie

į

płaństwa obchodzą ks. Antoni
cki proboszcz w Zaniewicach
Zenon Weratyniec, proboszcz
stach. Dwudziestopięciolecie
misjonarze Ignacy Branicki, proboszcz w

demdziesiątym

Dr. met. BERNARD HŁASKO

misjonarzy

o godz. 16:ej — <Fircyk w zalotach» przedstawienie dla młodzieży szkolnej:
— <Fircyk w zalotach»: Jutro o godz.
16:ej przedstawienie komedji Fr. Zabłockiew zalotach» po cenach zniżo.
go a.

przebywający

}

roku bieżącym przypada €ały
szereg
iubileuszów:
pięćdziesięciolecie
ka-

w Wilnie

s. Te.

Toe,

katolik, kawaler orderu św. Grzegc=
rza, świeżo przez Ojca św., Piusa XI,

Świaniewiczowi, st. zbyt dodatnio nie wpływa.
1
wały po lasach, trzymając się zdala sze. W dn. 6 i 12 b. m. obchodzoį
Zdaniem naszem władze szkoine
asystentowi
katedry
ekonomji goliad białych i mie płacąc oczywiście ne będą uroczyście racznice elekcji i
powinne
kategorycznie zabronić ucze”
tycznej,
za
pracę
p.
t.:
„O
czynniku
Waadnych podatków. Nowy guberna- koronacji Ojca Św. Piusa XI. Na dzień
nicom kwestowania,
irracjonalnym
w
produkcji"
(drukowator hiszpański zamierza atroplanem T b. m. przypadają Imieniny naszego
ną jako jego praca doktorska w czaZABAWY.
zwiedzić całą tę okolicę, założyć no- N:jprzewielebniejszego
Arcypasterza sopiśmie prawniczem i
ekonomicznem
—
Czarna
Kawa
Łodzian.
Staraniem
wą stelicg w Nojo i z pomocą euro- ks. Romualda Jałbrzykowskiego.
W krakowskiem), „O teorjach
Akademickiego Koła Łodzian w Wilnie od-

pelskiej kultury wyzyskać maturalne
bogactwa kraju.
Biuro statystyczne, założone z pawedu otwarcia Watykańskiej Wystawy Misyjnej w 1925 r. a prowadzone
przez O. Gemelliego O.F.M., stwier

w ziemi Witebskiej w majątku

SS

Rzeczypospo-

}. Е.

UNIWERSYTECKA

i jubileu-

Polaków

pracy i ży.

na Wileńszczyźnie

kowicze w 1858 r., zmarł więc w sie-

Daia 2 stycznia obejmuje urzędo-

wanie

ganizować koło młodzieży P.CIK. w
wilejce, Landwarowie i Bukiszkach.

(c)

o godz.

Cześć Jego
Stowarzyszenie Lekarzy

znamienne wobec

mobilizacyjnej i 3) propagandowej. Następnie uchwalono niezwłocznie zor-

—06 :

prezes St-nia Lekarzy

kręsowego

szym.
Dokter Bernard Hłasko urodził się

zmarł dn. i lutego 1928 r. w wieku lat 69.
Pogrzeb na cmentarzu Bzrnardyńskim (z Kościoła św. Jana) na-

zebraniu subwencję 150 L па budo
wę klasztoru
i wyższej
Szkeły dla
dziewcząt dla tamtejszych
zakonnic

katolickich. Jest to

i pierwszy

Zeszedł z widnokręgu

człowiek, którego osobistość była tak
dobrze znaną szerokim kołom tutej-

Bernard Hłasko |

(Ajryka

— Nagrody uniwersyteckie z nic gimnazjum p. Bykowej-Leminejfunduszu im. Marszałka
Pilsud- W charakterze kwestarek występewaUwagi;
Pochmurno.
Młode
skiego.
Sznat
Uniwersytetu
Stefana ły 12—14 letnie uczenice
Minimum za dobę
—120C.
:
ю
uchwałą
z dnia 27 I. r.b. dziewczynki w roli kwestarek znajdu=
Tendeneja barometryczna wzrost ciśnienia. Batorego
przyznał nagrody pieniężne za prace łąc się od rana do wieczera na ulicy
KOŚCIELNA.

Dla

tych łasów

Liberji

zachodnia) denoszą, że tamtejszy zarząd miasta, składający się przeważnie z murzynów, jeszcze pogan
lub

Wlatr
j Poładne. Wschodni
przeważnięcy

tąd niemai całkowicie pokryta lasami,
nie

Zakład

za d
M ad as

mi. Olbrzymia ta przestrzeń była da-

w

Ė

egzo-

Wileńskiego okręgu p. L. Uaiechow-

Agaty

oraz «kolo 150.000 mil? stałego lądu,
sąsiadującego z terenami francuskie-

Z Monrowji

bardzo

cia

L. Witkowski (prezes), dr. J. Bakun i
p. W. Orlicki (wice-prezesi), p.J Ma-

SOBOTĄ

Spostrzeżenia meteorologiczne
Meteorologji U. S. B.
x dmia3 — l 1628 r.
Gsśnienie
\ та

pańscy misjonarze Towarzystwa Niepokalanego Serca Marji małą tam już

śmisji z karczowania

po

jutro

skiego. Obecnie rząd ten wkłada tam
kapitał 22 miljonów pesetów. Hisz-

cijaństwa, w tych tak
tycznych stronach,

"KRONIKA
Weroniki

nejskiej przez długie lata nie wzbudzało zainteresowania rządu hiszpań*

zupełnie

oficjalnym

blisko 400 korespondentów rozrzuconych
całej kuii ziemskiej.

Protestanckie Towarzystwo MisyjBne w Azji wydało
świeżo
siedmsrt
pięćdziesiąt tysięcy egzempiarzy B blji
po chińsku w fermacie kieszonkowym.

się wyspy:

zgubę,

%) Agencja «Fides» nie jest

SS. Franciszkanek Misjonarek
Marii,
które mimo wszystko mie przerywają

ani na chwilę
poświęcenia”.

równałe

św. Kongregacji Propagandy, dziainny łaorganem
z nią jednak w ścisłej łączności i poslada

„Niech mi wolno będzie, pisze

| :

|

pośmiertne

Doktor B. Htasko.

szą OO. Salezjanie, prowadzący tam
W czasie swych długich rządów
szkełę przemysłową i techniczną, że
Ks. Bp,
Gzndreau
wyświęcił
150
w Najbliższym
czasie eczekują
nakrajowców na kapłanów, a ilość padejścia dwóch
motorów
do samorafij potroił. Raz tylke, w r. 1900, olotów ma
zapoczątkewanie
szkoły
puścił swoją stolicę, by udać się do
lotników i szoferów,

Wiary ukazała się świeżo w Nowym
podziwu dla odwagi, cier- Jerku książka, napisana przez Msgr
miłosierdzia, tak księży, jak Gogarty, wikarjusza apostolskiego w
Twierdzą, że nigdy masz Afryce Wschodniej (Tanganika), opi:
takiem świetle im się nie sująca Kilimandżaro najwyższy, wiecze
ukazał”. Jędem z OO. Lazarytów z nemi śniegami okryty Szczyt górski
Ksiangsi dodaje jeszcze, po opiszniu w Afryce. Szczyt ten jeszcze
przez
wypadków, na które patrzył: „Jednak Piolomeusza
srebrną górą,
potem
od czasu do czasu mamy chwiłe ulgi, przez Portugalczyków
Olimpem,
a
kledy

Wspomnienie

ganice osiadłych, jak i rozwoju
mi:
syj, odkąd one wzięły tę okelicę pod

dotąd po- lat i dłużej. Obecny

dość słów
pliwości i
neolitów.
Kościół w

a to wtedy,

ce

cieli Towarzystwa Misyj Zagraniczro- nych w Paryżu, objął stolicę biskupią

jest utwoDajakow,

którzy

Z Hongkongu

najgorsze

chwile — po których, jeżeli nastąpi
sptkój, pójdziemy dalej z Bożą
po:
locą». Z Kansu piszą: «Wszyscy misjenarze są na miejscu, a Biskup nasz
na misjach w chińskim Turkiestanie,

>=niezmiernie

swą opiekę. Pocieszające wnioski wyskie gęsto rozsiane, obyczaje zupełnie
snuwa tež co do przysztošci chrzeš-

wschodnie mimo, że większość
ludDspizro z wiosną 1926 r., gdy ności była już chrześcijańska, prawozerwała się burza wojenna, mniej do. sławna (43 proc.). Dziś na całym Bałświadczeni zaczęli pytać, co dalej ro- kanie (6 krajów) na ogólną liczbę blibić? Rozstrygnięcie miało nadejść z sko 44 miljonów ludności jest już
Rzymu. Propaganda, wierna swym tylko—według zestawień Ks. Dr, Dratradycjom, poleciła swemu delegatowi gamowicza, od którege te cyfry zapaw Pekinie, Msgr. Constiatini'emu by życzamy — niespełna cztery miljony
zawiadomił biskupów, a oni znów muzułmanów.
wszystkie, podlegające im stacje miPierwszy to raz ma odległych wy»
syjne — że dotychczasowy porządek spach Fidżi zdarzył się wypadek udema byč utrzymany i wszyscy
misjo- korowania papieskim Krzyżem Zasłu:
marza mają pozostać
przy swych gi krajowca — i to w dodatku syna
owieczkach. Jest to tem znamienniej- ludożercy. Daniel Vuniivi, dziś 70-ciosze wobec zachowania się protestan- letni starzec, wyjątkowo Szlachetny
charakterem, ed pierwckiege personalu misyjnego. Między- obdarzony
narodowy Przegląd Misyjny donosi, szej chwili swego nawrócenia
oddaże na eśm tysięcy misjonarzy nieka- wał nieocenione usługi misjonarzem.
telickich — pięć tysięcy opuściło swe W uznaniu tego poświęcenia, a zaraOjciec św.
placówki. Musi kaźdege uderzyć bez- zem rzadkiej skromności,
krzyżem
przykładna karność w szeregach Ka- postanowił go odznaczyć
ścioła katolickiego, katność, która po- bene merenti, który mu wręczył przedtrafi zatrzymać, bez słowa
protestu, stawiciel rządu, katalik, w obecności
dwa tysiące pięciuset kapłanów w wy misjonarzy i nielicznej liczby współjątkowo ciężkich warunkach i zapee zicmków, zgromadzonych
na tę niewnić nawróconym nieprzerwaną służ- zwykłą uroczystość.
Kano tego dnia
bę Bożą wśród gradu kul i paniczne- odbyła się wspólaa Komunja šw., pogo nieładu.
tem zaś sute przyjęcie, Oraz tańce eJeden z misjonarzy pisze: <A więc byczajem krajowym, na upamiętnienie
trwamy na stanowisku — nie mamy tego pięknego dnia.
go opuścić pod żadnym
warunkiem,
Na
wyspie
Borneo
(anglelskie)
Z jaką radeścią ten rszkaz otrzyma- misja tamtejsza, obsługiwana już przez
liśmy! Ufamy, że nasze
posterunki ojców Angl ków z MIIeHill,
liczy owięcej normalnych aż do roku 1925-go.

daje
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kawe opisy zarówno plemion w Tan-
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2625—VĮ,
17.45—18.55. Transmisja z Warszawy. PSE
Program dla dzieci.
19 00—19,10. w
Czasu i rozmaitości.
19.10—19.40. «Skrzynka pocztowa» —
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tem,
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zytanie dobrych Książek
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22.30—23,30. Transmisja muzyki tan.
do
sw wartościowych. Dakos
tych ksiąda „ które odrywają nas od drobtoiazg
ów ży.
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podnoszą,
dają nam możność uzyskania
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W odpowiedzi

Żających na ratunek. Jedynie przybyła na
miejsce wypadku straż ogniowa, pod kierunkiem komendanta Waligóry, położyła kres
niebezpieczeństwu. Spłonęła część dachu.g

Ksiąžka jako czynnik
oświąty ludowej,

pracy, które zaledwie poza icz Wordowanej
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teatru

gadz. I6 ej,
— <Sułkowski» na rzecz Patronatu
Więziennego. W
poniedziałek, 6.g0 bm. o
godz. 20-ej sztuka
Stefana
Żeromakiego —
«Sułkowski» będzie grana na rzecz Patronatu Więziennego w Wilnie,
о— Wileūskie Two Fiiharmoniczne w

Redncie na Pohulance.
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o godz.

8.15 wieczorem recital znakomitego
pianis'y Dr. Pawła Tischlera: W programie Cho-

pin, Szuman, Debussy, Rachmaninow, Skria:
bin, Koroauth i inn. Bilety do nabycia w
Orbisie Mickiewicza 11 od godz. 17:ej w kasie Teatru. Transmisji

„— Tentr

Polski
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<Lutnia>).

ludności. W 50 lat po rozgromieniu la Wileūsko-Treckiego Polskiego Czer- uwagę na fakt, który powinien zajnte- 3.ciej punktuajnie grany będzie po raz ostal w seżonie poemat chiński Klabunda
Turków ną Bsłkanach kraj cały nosił wonego Krzyżą. W posiedzeniu wzięli resować władze szkolne. Oto w dniu
<Kredowe koło».
*» jeszcze wyraźne ślady dawnych rzą: udział starosta Wileńske'Trocki
p. 1-go lutego
odbywała
się kwesta
Ceny miejsc od 20 groszy.

o trwałej wartoś

p galemy mieć na własność, by zawsze ci
je
ac u siebie, Któż nie chce zastanawia
się dłużej niż para dni nad myślami Tołstoć
ja, Dickensa 1 ianych potężnych twórc ów?
Wydawnictwo Gutenberga w Warszawie,
wraz z siostrzanemi instytucjami w Kopen
adze,
Paryżu, Hamburgu, Amsterdamie,
kucharka do majątku,
Zuric
hu,
Wiedn
iu,
Budapeszcie j Pradze,
zgłaszać się od 11-е
i
do 2-ej Wilno, Mickie. | siada tę zasługę, że wydając dzieła najsłyn=
niejszych poetów po cenach popul
arnych,
a
S,
Ra. przyczynia się do krzewienia kultury. DoREZ Binto
$. Gąsiolychczas wyszły następujące wydawnictw
ZE
AE Wybrane dzieła Dickensa j Tolstoja w a:
doskona

Potrzebna

Radio nie będzie.

ma Dziś powtórzenie wczor. premjery komedji AARC
popieranie pracy naukowej asysten- Hennequina «Pierwszy sygnał», posiadającej
fachowo
wiele humoru i wdzięku. Wygetalona ži sujemy na przepitów".
brzegi widownia Teatru Polskiego ustawi- | nach i tłomacmaszyzymy
SZKOLNA cznemi wybuchami śmiechu reagowała na | na wszystkie języki
owcipne powiedzenia autora, oraz zabawne
{
Wilefskie Biuro
— Uwadze władz szkolnych. sytuacje tej świetnej
komedji.
Komisowo-HandloJeden z naszych czytelników zwraca
— Jutrsejsza premjera: Jutro o godz,
we Ad. MickiewiPiłsudskiego

й
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anych © a
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cza 21, tel. 152:
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Korepetycjim

łym przekładzie.
zały się pod a,

Dzieła Dickensa uka+ Horzycy,

GTołstoja
poszukuje uczeń Se. zaś pod redakcją J. Tuwima, W niniejszym
minarjum Nauczyciel- numerze naszego pisma zapowiedziane jest
wydanie dzieł Dickensą. Cena broszu"sklego. Zgłoszenia do drugie
«Słowa» pod <tore- towansį ksjążki wynosi 50 groszy. Książki
mogą być również dostarczane w ozdob
petycje».
nej
442—0 oprawie, po cenie
niezwykie niskiej,
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Dorrit», Mikołaj Nickleby», <Ciężkie
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są ważne
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firmy S. WILPISZEWSKI ;
przetarg ustny I za pomocą ofert pisem) Hodowla 1 Skład Nasion, | Wilno,$
nych na sprzedaż działek etatowych według 6 Wielka 15, wyszedł z druku 1 па{
obliczenia powierzchniowego poazczególnych { ) żądanie wysyła się bezpłatnie. Oso4
drzew na pniu i materjałów w stanie wy» ; biście prosimy
żądać w
«<Sklepie
robionym w Nadleśnictwach: Podbrodzkiem,
Rolniczym» Szwarcowy1 (Wielka 15). ;
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ZA CY

sąsiedz-
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Rf —0
blem, Ffo—zzrzedanią

DO

Sprzedanią

LOMBARD Wil. T-wo piles wiłk duży o
Handi. Zastawowe. _ szerści puszystej.
Plac Katedralny, ul.
Dowiedzieć się:
Boskupia 12, tel. 14-10 Zawalna Nr 30—5.
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480—0

Ciszy

bezbrzeżneji słodkiej

przerwało mic, cheć
czało jak dzwon
głąboko.

serce

zaklęty,

Anki

Drzewa poruszały się eicho

i

na rogowej

Kanapce,

ogarnięći

półmroku. W drugim rogu majaczyła
Włodzimierz stał
Teoflla.
postać
wsparty © wysoki piec kaflowy.
Etluda Szymanowskiego b mol

rozbłysła przed nimi

tnych dysonansów.

strument wysilał się,

gwiazdą

jękliwy
by

sażach, głośno ubolewając

zakopany
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Przez niziutkie drzwi, schylając
się i petykając o wystający próg, we-

Ostrowis nie było kresem podróWieczorem, gdy dzieci ułożono
spać, gdy cisza zaległa stare domo-

roz- ży.

stwo Ostrowia, przed ganek zajechał
w pożółkłe zmartwiałe klawisze, aż Kamil na karach, zaprzężonych w dwa
jękły niemal wszystkig struny. Wre- niskie łecz mocue koniki,
szcie z hałasem upadło wieko.
Postanowiono urządzić najazd па
— Wyjdżmy trochę na ganek — prsboszcza w Szypułkach, aby wyrzekła Anka wstając ociężale. Noc próbować jego nowa wiedeńskie piabyła bardzo ciemna. Naokół roztopi- nino, stojące bezużytecznie w małym,

stary ia- Lekki chłód.

oddać

nad

paczliwym stanem starego klenadła.
Następnie walnął kilka razy pięściami

świe- ło się wszystko

owiał

w

Orzeszkowęj

- (w podwórzu
strony).
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różnych
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dania: 6 młodych koni
wierzchowych,
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skoczków,
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Biuro

Komisowo-Handlowe, Ad, Mickiewicza 21, tel. 152.
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przy
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Wileńskie Biuro
Komisowo-Handlowe ul. Mickiewicza

necznych, 2 pokoje du
ze, świeżo odremonto-

ul.

62.

21, żel, 152.

Antokol
с

Dzierżaw

Spėlnika-kę

majatków ziemskich
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poszukuje firma
handłowa. Informacje
6
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Komisowo-Handlowe Ad. Mickiewi-
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AA ak
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W, Pasiński

choroby:
ul. Mostowa 9 m. 27
weneryczne i skórne.
Przyjęcie: 9—1
3—8, przyjmuje: od g. 10—2
1 ой g. 3—7.
Wilno, sl. WIELKA 21.
—I6ł
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EE
PRA
Ва
©

ło o najdrobniejszy

steni kliniki uszno*
dlanej U.
S; B.

277.

przeprowadził

NY TEZ ha Mickiewicza

DOKTÓR
я

i

"77

się

24,

L. Ginsberg

Wilno, ul. Wilefūska 3,
telefon 567,
|Przyjmuje od 801
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i
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Poreikis 1 słote 19 1% A pan
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i og ŁEB; p. tom i uczącym sią
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Elektrote1
Wykonywa
wszelkie
rapja, słońce górskie, th. Krasaosielski
zabiegi lecznicze
Mickiewicza 12, 50 Wilno, wl. Wielka 21, z połecenia lekarzy:
Tatarskiej 9—2 i 5 —£ Przyjmuje: od g. 10—2
Wydz. Zdr. 6237.
Ši
W. Z. Р.43.
i od g. 4—7.
87—14
36—
Z8—

kamyk.

Nikt nie- niemi tęsknię. Ale bzy
przeszły
i
może przychodzi chwila, iż, leżąc w
pianista, jako „obrzydliwy mieszczuch” powodzi eliryzantem, tęsknią znowu
niemający zdaniem jej pojęcia o po- do bzów.
woženiu, a, bezczelny i nachalny”, Z
Tobie Marto, pogrążonej w wy:
Kamileta było co innego. Anka usia- łączności, życie przejdzie jak jedno
dła z pianistą tyłem do koni, na tyl- westchnienie.
Podsbna
jesteś
de

mógł jej. dogodzić. Najwięcej cbrywał

akordy etiudy pu do dawaej bawialni rodziców Teow leciuchnym
nem siedzeniu, Zdawała
ilaa
ciszy letniego
Przetrwała tu tradycja rodzinna z nać, że jedzie wozem.
starej klawia- domieszką grubej szarej powszechnie»
Jechano przeż ciemny.

taje- ślizgiwał się z trudem po lekkich pa»

falą

udzielamy na różne terminy i w

tytuła

wydawała zaw- Wreszcie przesyt. Zanielubiłam bzy.
nie bryczką, czy wozem
o©,nikogo. Nagle skrzypngła
niedoe
hu. sze dzikie okrzyki, gdy koło zawadzi- Nie mogą patrzeć. Kocham róże i za mknięta szafa. Anka siedziała tam

tury efektowny rytmiczny „Kaprys ści i bledy powojennej.
Stało się fo maskutek
faktu, iż hiszpański” Moszkowskiego.
Na
spotkanie gości. wysunął sią
pianista zbrzydził sobie estatecznie
Faktura (ej kompozycji
pusta a Kamil, mały
łysawy
człowieczek o
anbilowieckia „kiepadło”,
błyskotliwa, jak pozłacany orzech ma dość dobrotliwym wyrazie twarzy.
Było to pewnego wieczora, gdy choince, rczaroszyła zda «ię mrok
Zapraszał na dużą czarną GeratoAnka oczekiwała czyjegoś niepswne- ogromnego Salenu.
wą katiape, miejscami pokrajacą przez
go
przyjazdu.
Oczekiwanie przedłem słodkie i dzieci i siwiającą wyłażącem włosiem,
ieczór był ciemny i eichy i na- upajające, mocą swego istnienia, za
— Kamil brat Teofila — przedrył ziemię lekkim płaszczem upoje- częło teraz nużyć, Czekane niecierpli- stawiała Anka pianišcie,
nia. Bezksiężycowe 'zamglone niebo wie końca gry. Pianista z pasją wyDla Kamila jednak ewnementem
rozpostaria
powičczysia = cienie, stukiwał całe partje staccato
i prze- był widok Włodzimerza. Tyle lat.
mniczo, Mroczny salon
anbilowiec-|
kiego domu rošwietlsla tylko jedna
świeca, stojąca Ma palisandrowym
fortepianie. Anka i Gwardzl siedzieli

y

art. 1040 UPC.

Polsk ch

Dr K. Sokołowski

LEKARZE.

mocy

AA

kiwania,
— Jeżeli przyjedzie — lo za godzinę — myślała Anka,
Pianista miał twarz powažrą i
skupioną. Ale snać nie w smak mu
była owa szczerość z jaką palce @йdały nastrój jego wewnętrznego czucia. To też ostatnie
rozpłynęły się szybko
pianissimo i nagrzekór
wieczoru, wytrysnął ze

złotych

klejnotami i srebrem

oni zastygli w nastroju jakiegoś oczę-

Dom w Ostrewiu długi był i ni-

gO-

"óyki Św mięckiego 'ję. dzić

ch

sąd.

dok, i t. d. Wykonanie
staranne 1 punkt,

rubiach złotych przyj- dostępnej cenie, Łumujemy ma wysokie kiszki, ul. Flisowa 1m.2 wane,

przedłuża

niskie i stałe.

Udzielam yy;

dolarach,

akt

ke
= nna
ale szkoda. Szczenięta
podzas!
w.
Szcze. charty rosyjskie 7-mio

SP

SUMĘ

Pożyczek

kosztor.

wykazów,

spokojne, mo- | kupujemy
— które potrafią zdo- godne,
gą być i do zaprzęgu,
za gotówkę

LEKCYJ

Każdą

pudarunków

NAJWIĘKSZY

Ceny

WOKULSKA

woziła pianistę po

=

» ТЬ оЙЬ «Ь o AB

koniekcji,
galanterji,
obuwia, kaloszy I t. @,

światowa, udow wodniona
zukażdą sztukę.
—1
IWA Z

Sz.

dnia

POLECA

Żółty pokój.
Anka

00 Se 00

wydawanie bezpłatnych

ая
gniona marka

ziutki, jakby napoły wrośnięty

rolnych Ва

Przepisywania
na maszynie

udziela
doświadczona KSUCJi,
lub poręczeń
nauczycielka,
gwarancyjnych,
upra- Iwanowskic!
Wasilisaki,
Ф ul. Rzeczna li-a—11, 57A Się kierować pod
(róg Zakretowej, visa. <Orphy» vw admini- Lidzki
Ś vis Uniwersytetu). —0 straci! <Słowa>.

Wilno, ul. Wielka 30, tel. 908

«

aja

JADWIGA

Laivo

angielskiego

Firma (0, NoGICKI

e

cze wr

pożądanych

Tel: 382.© francuskiego

BARDZO NISKICH CENACH

480 0 <lp śe c

Medjolanie i Paryżu złotemi Pa.

„КА
PREZERWATYW

pola sprzedaży bardzo

Księgarnia

1

wełny ua garniturg męskie

%PO

najlepszą 1 najdo
bielizn;

я
i celów KATA
z
Odznaczona na wystawach
w Bruksel!,

Wszędzie

_ zorganizowania

Ś wyprzedajemy towary
posezonowe; ė
© Ilaneie, barchany, baje, kamgarny i

Perimuttera Ultramaryna
jest bezwzględnie
wydatniejs:
fa

lem

Ostrobramska | Szyn mleczarskich, w
powiatach
Nieświe:
J. JURKIEWICZA
skim, Oszmiańskim i
1 K. Szalkiewicza
Stołpeckim. ReflektujeWilno,
my tylko na pierwszo:
ul. Ostrobramską 23
rzędne siły — osoby

%

© Wilno, ul. Wileńska 31.

Państwowych

oprawa

wykonuje

854—0

Firma chrześcijańska.

i na obsta-

oraz odnawianie
ram solidnie i tanio

Šou „Blawat Wileński*$

L. P. w Wilnie pokój Nr 7,
Nr 2356 VI,

2771

poszukujemy
dzielnych,
energicznych
przedstawicieli (głównych zastępców), ce-

obrazów ifotografji

90000000099994

Oikienickiem

Wykaz jednostek licytacyjnych, warunki
przetargowe, szematy umów i cłert są do
przejrzenia w godzinach urzędowych w D.
Dyrekcja Lasów

:

Na prowincji

Lis fwy i Ramy

na

oraz

Oddział Wileński,

DREW GORYWROWUYCE NGO

i kosztami

oszczercze

FBI

Ogłoszenie

mi

4

i tendencyjne, dla szkodzenia dobrej opinji naszej organizacji.
Przeciwko temu osobnikowi wytoczyliśmy sprawę sądową
sprzeniewierzenie.

Morduch

majątku ruchomego, skła:

czego Sądu ckrędowego w Wilnie z dnia
21 IV 1927 r: za Nr. C 2744|26 r. oraz innych wierzycieli w sumie 28.172 zł 50 gr.,
20.000 łatów z proc. i kosztami oraz „zabezpieczenie powództwa na sumę 953 zł.
zka EZ i
eh takowych przej-

Zarząd Legji Inwalidów byłby dumnym, „gdyby mógł kaźdemu ze swoich członków przyjść z tak wydatną pomocą, jak wymienionemu.

Całe więc oświadczenie inw. Litwinowicza

licy:

nych, opisana w dniu 15 XII 1926 r, oszaco«
wana na sumę 100 zł, oprócz powyższego
tędzie sprzedane mienie ruchome, skłądające się z różnych wyrobów żelaznych, оszacowane na sumę 5.530 zł. na zaspokojenie pretensji Sp, Axc, Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego w Wilnie w
snmie 362.698 zł. 51 gr. z prawnemi odsetka-

ze Spółdzielni sprzedawców gazet, gazety i ty-

:

dawniej

Mejtes

<Józet

z

Mejtesa i Spółki

mocy tegoż art. będzie sprzedana niżej osza*
czowania maszyna do rżnięcia. belek želaz»

sprzenie-

tego

ubranie, nadomiar

się sprzedaż

12 ną
wiado1928 r.
Ostro+

z licytacji w dniu od 5 do 15 grudnia 1927
roku oszacowanego na sumę zł. 66.193—,
które to mienie na mocy art. 1070 UPC:
będzie sprzedane niżej oszacowania i na

bezwartošciowej nie sko-

się nie wyliczył,

godniki ze sprzedąży których

bezpłatnie dzieła

Legji

27, odbędzie

w

atnieskkiy

dającego się z różnych
wyrobów żelaznych
i naczyń emaljowanych, opisanych w dniu
od 3 do 15 grndnia 1926 r. niesprzedanych

na uliczną sprzedaż papierosów, na uru:
O
zarządu Legji, otrzymał z Komitetu

Pomocy Inwalid m zapomogę zł. 75—palto i ciepłe

wierzył otrzymane dzięki poparciu

jako

Okręgowym

Karmelitow,

Mejies> w Wilnie

1 XI. 1926

w Warszawie

licytacji,

Sądzie

Konstanty

z ogr. odp.

Litwinowicza
«wykluczeni»)
członków
do
Legji
Inwalidów
Wojsk
Poiskich

zapłaciwszy mu tylko zł. 200.—2 koncesji w Postawach

Miejscowość

Plac Małachowskiego 2:

lawalidów

Wykonawczego

rzystał, a zrzekając się jej, otrzymał skrzynkę
chomienie której jedynie dzięki osobistej p

Imię i nazwisko

WARSZAWA,

o

tacji należącego do Józefa

na małowartościową koncesję w Postawach. Litwinowicz wielokrotnie o tem
opowiadał wobec licznych świadków członków
Legji żaląc się, „że inw. Kulesza wyzyskał go

Nr, 700

0e

©

braraskiej

i wódek w Wilnie przy ul. Raduńskiej, którą, nie urrchomiwszy jej, zamienił z członkiem zarządu Okr. Koła Zw. Inw. RP. w Wilnie . inw. Andrzejem Kuleszą za zł. 300—

nakładem.

i na

w Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej 6, m.
zasadzie art. 1030 UPC. podaje do
mości publicznej, że dnia 14 lutego
a godz. 10-ej rano w Wilnie, przy ul.

równocześnie ogłaszając swoje wystąpienie ze Związku Inwalidów w Nr 198 Kurjera
Wii, z dnia l-go września 1927—a więc «wykluczeni» zapóźno przyszli, by mogli wciąg:
nąć Litwinowicza do Legji law. WP.
ad 3: inw, Litwinowicz pozbawiony środków utrzymania, sypiający w ogrodach
miejskich (Cielętniku) dzięki staraniem Legji Inw. otrzymał koncesję na sklep win

opakowania,

Zamówienia
kuponów,

Legji

Juraszka, podczas gdy opozycja (zwani
przez
Okr. Koła Zw. Inwalidów wstąpiła
gremjalnie

czasy», <Oliwier Twist» 1 t.
Poznanie tych dzieł jest obowiązkiem każdego kulturalnego człowieka, a w wydaniu naszem stanowią one prawuni
i cenną bibijotekę domową, kiórą każdy otrzymać może bezpłatnie za zwrotem kosztów reklamy i

2

Wijeński

roku przez delegata Komitetu

Dickensa ukazuj:

Copperfield», <Maleńku

prawdą

ad 1: inw. Litwinowicz wstąpił do Oddzłału Wil: Legji Inwalidów WP. w pierwszych dniach jej powstania tj. dnia 26 XI. 1926 r., podczas gdy wszyscy inwalidzi obecni
byli jeszcz: członkami Okr. Koła Związku Inwalidów RP.,
członkowie Legji Inwalidów

pisarzy świata.

gł:

Shanghaju

«KOBIETA 7 MALOWANĄ TWARZĄ czarujący dramat w 10 akt.

i z przedmową

się w naszem wydaniu niestrócone, w nowych doskonałych przekład»ch. Poza wydanemi już tomami, zawierającemi <Klub Pickwicia», <Opowieść o dwóch miastach», <Pieśń Wigilijną»,
«Świerszcza za kominem», «Dzwony» i t. dsdalsze tomy zawierać będą następujące utwory:
«Dawid

Hankau,

czarnel

Ankę.

masie,

Obejrzała

ton się jakby chciała wrócić po szal. : Za

namiętnej szalonej tąskuciy. Dźwięki nią stał tylko Włodzimierz. Więc poproste i mocne — być może, iż pe- stąpila naprzód, Staii tak długo w
ruszyły dusze słuchaczów. Wszyscy ciemności milczący i nieruchomie.

się zapomi:

jeszcze niedawno grasowali

Noc była

ciemna.

las, gdzie
bandyci.

Konie

gniotąc

suknią

i

zalewa:

nie

przyje-

cha! na bal.
A teraz, siedziała w późną noc w
žėliym
pokoju pośród aromatu czare

nej kawy i dźwięku małych kryształa=
wych kieliszków—a Rudolf biegał po

człowieka, który wąchał kwiat brzo- ciemnym ogrodzie w męce. leż razy
skwini, ale nie spróbował nigdy о- zwierzeł mi się z tego. Tyś sig šmiawocu. Spójrz jak ty wyglądasz, Dla ła Anno! A mogło b.ć źle.
wszystkich ubierasz(się

biegły suknię, taką

w tę ciemną

—

dziwnie

rozmażony.

wiedzianego.

gładką,

Nie wierzę, nie

wierzę

w

tę

która powagę sytuacji. Był to zwykły odrączo, choć peomacku. Lekki pęd go- jest odpychająca jak habit, Dla wszy” ruch zazdrości gwoli przestraszenia
u
muskał łagodnie twarze jadą- stkich czoło przecięła ci brózda pio- mnie, Ja, nawet jeśli się zakocham,
nowa. Dla wszystkich uśmiech
twój mogę żyć bez przedmiotu moich ucych.
% Anka byla wesola i halašliwa. jest nie zupełny, jak ceś niedope- czuć. Mogą się kochać, a jedngcześ:

Pianista —

nudnie

x

nie interesuję się
w8zędzie chce mi

A gdyby zjawił się tu oni

ludźmi,
światem,
siłą jechać,
wiele

XIV
— Dla ciebie również Anke
ist- rzeczy widzieć. Wszystkie możliwości
D:szcz padał od rana. Anka leża- nieje on — mimo, iż od czasu do i piękności życia, rozsiane po ludziach
ła w pokoju.
Marzyły na niskiej 80- czasu zmienia swój kształt cielesny— nie mogą się skupiać na jednym człofie, podłotywszy

ręce

pod głowę,

— Życie jest tak piękne, a jedne-

cześnie krótkie — mówiła,

iż

žam, za marnowanie
go, feśli
zasklepia się w fednem uczuciu.

podjęła

Marta.

Pamiętam

epizod

uwa- weześnej młodości.
ktoś
|

W

był bal.
8—

Miałaś

suknię

z

wieku.

naszej nuty

Anbilowcach ев
fasno-seledync=

Zańujziłabym się na śmierć, gdy- wą pokrytą białą gaszą — podchwybym mie widziała naprzykład zmian w ciła Anka—i Teofil powiedział: —Oto
przyrodzie.
Wyobraź sobie, że przez rusałka, pokryta pianą jeziora.
Marta mówiła dalej,
cały rok kwitaą
tylko bzy i fiolki i
nie pozatem. Przecież stałyby się w
— Nadszedł
czas
prowadzenia
końcu wstrętne. Albo pada śnieg. Bez gości do stołu, Ale znikła młoda gobanalnym, podług Anki, saloniku.
Dla Anki każdy człowiek posiadał końca dniem i nocą padają płatki na spodyni. Nie było jej nigdzie. Wreszjakąś cechę, która dla niej mogła być biały świał. Niebo białe, zixmia biała. cie musiałam ją zastąpić. Gdy już
wszyscy zajęli miejsca, wybiegłam raz
przyjemną czy pożyteczną. Otóż Ka- O Boże! nuda straszliwal
A tak bywzją late, że jest dużo jeszcze na korytarz. Zdawało mi tie,
mil wybernym był furmanem. Anka
bojaźliwa przesadnie, na punkcie jazdy bzów. Upajający przepych. Łaknienie. że słyszę z kąta cichy płacz, Nie by-

"WydawcakGtaaisiawgMaskiewicz. Redaktor odpowiedzialny „Czesław Karwowski

skurczona,

Jac sis Izami. Bo Rudoli

A

įeden

8%
Strzeż

ad
sią

wkrótce

jak

człowiek,

wiecznie

Marlo,

wyłączny,

kwiiną-

gdyż

3
oba-

wiam slę, że zaczynasz być wiecznie
kwituącym kwiatem,
e zamkniętych

zwykle kielichach,

które otwierają się

i pachną tylkoniekiedy

przechodnia,

dla pewnego

Umilkła wreszcie,
a za okuem
deszcz wciąż padał, stukając o szyby,

niby dalekie potwierdzenie

Drukarra «Wydawnictwo

jej słów.

SIE
Wileńskie» Kwaszelna 23

i
Ii

Nieśmiertelne arcydzieła

jednego z najgenjalniejszych

tle

iii

DICKENSA,

żóŁre
rolach

W

O wyspach Filipifūskich, Orkiestra koncertowa 7 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, Początek
O_godz. 3.30, ostatni seans o g, 10.25. Bilety honorowe i jednorazowe na premierę nieważne.

W związku z ošwlad zeniem w <Stowie> 2 dnia 1 U. br. inwalidy Litwinowicza
Witolda, oświadczamy niniejszem co następuje:
1) nieprawdą jest, że inw. Litwinowicz został wprowadzony
w błąd przez by:
łych członków
Osręgowego Koła Zw, Inwalidów RP. w Wilnie wykluczonych jak
stwierdził za szkodliwą działalność na niekokzyść tej organizacji,
2) nieprawdą jest, że wyżejwymienieni uiraciwszy grunt pod nogami
stworzyli
nową orgźnizację pn. <Legja Iawalidów WP,
R
3) nieprawdą jest, że in». Litwinowicz został przez tychże do Łegji wciągnięty
4) nieprawdą jest, że Legja inwalidów nie dbą o dobro swoich członków.

Andrzeja Tretjaka,
profesora uniwersytetu w Warszawie, nabywać można na tych samych warunkach, co pierwsze.
Każdy,
kto w _ przeciągu
10 dni nadeśle pod naszym adresem niżej załączony kupon, po wypełnieniu go, otrzyma bezpłatnie pełne wydanie

ma

dozw: lone.

w Chinach,

Komornik przy

Dzieł Dickensa, pod redakcją Wilama Horzycy

miłości

Krakowie, Warszawie, w głębi Rosji, na Krymie i na
Wielotysięczne zastępy wojsk nolskich i armji czerwonej.
Warszawie równocześnie w 3 kinach
„Van“, „Corso*

Ogłoszenie

Wobec ogromnego powodzenia, z jakiem spotkało się nasze bezpłatae wydanie dzieł Dickemss, które natychmiast
po ukazaniu się pierwszych serji zostało całkowicie wyczerpane. Wydawnictwo Gutenberga przystąpiło do drugiego wydania dzieł Karola Dickensa, które w naszej pierwszej edycji spotkało się z wielkiem uznaniem zarówno czytającej
publiczności i naszych odbiorców, jak też prasy i krytyki.

DZIEŁ

cgzałtacji

A. STRUGA,
MARJA MaL'CKA
M. GORCZYNSKA; JERZY MARR;
J. LESZCZYŃSKI, JUSTJAN i iani.

Wilnie,

Nasze drugie bezpłatne wydanie

w roli głównej.

Polskie Kino
sg Dziśl Najnowsza Sensacja! I raz w Wilnie! W rolach tytułowych
urocza parta rka Johna Garrymo- $
Wanda“ Wielka šį ra, Mary Astor i nieporówniany Milton Sils t. z. Tygrys morski «<CORKA GALGANIARZYs
czyli

©»

AW

Fairbanks'em

Zelonego smoka“

O

ul. A. Mickiewicza 22:

Największy

Akcja rozgrywa się w
fronele oraz w roku 1927.
Film ten demenstr. w
„Capitol“.
zansy © godz.

*
Teatr „Polonja“

z Douglas'em

Dziś! Dawno oczekiwany film,
а
który nodziwiać będzie cał: Wilno
„W
pė ństwie
NIEBEZPIECZENSTWO) dramat monumientalny osnuty n a tje wojny
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Sezonu!
nieśmiert. epopei walk e FOLSKĘ

ra;
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(dragie wydanie)

«Dwanaście

D;iśl

Atrakcja
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K
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Dzieła

f
75 dramat w 8 aktach. W rolach
Od dnia 3-go do 8-go lutego r. D,
włącznie będą w;ś wietiane filmy: „bzłowiek
W ogniu
głównych R. Ritner, H.
Thomas,
Qlga Czechowa i H. Stuart. Nad program: <DZIKI LOKATOR» farsa w 2-ch aktach. Urkiestra rod
dyrekcją Kapelmistrza W, Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. W poczekalni koncerty radjo,
Kasa czynna od g. 3 m. 30, Początek seansów o g. 4. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr.

Miejski Kinematograi
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