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„KL MRATA

han-

diowych z Sowietami
Intrygi

niemieckie.

Pawrót pp. Sokałowskiege i Hołówki z Moskwy
po
kilkudniowym

W

4 zł.

mprzedaży

dziaiieznej

cena pajedyńacugo

Informacyj z kół urzędowych donosi w sprawie rokowań polsko-niemieckich, że tylko dwie komisje. a mianowicie komisja

powrocie rzeczoznawców bawiących obecnie w Genewie, zaś
komisja węglowa rozpocząć ma narady bezpośrednio po zakoń!

czeniu toczących się obrad między przedstawicieiami
przemysłu
du rzekomych nieporozumień w łonie węglowego na Górnym Siąsku rokowań.
W
połowie
lutego
rządu pelskiego na temat prowadze- Oczekiwany jest przyjazd do Beriina przewodniczącego delegacji
mia rokowań
handlowych z Sowieta- polskiej p ministra Twardowskiego. Z końcem lutego
rokowa:
misji p. ministra Zaleskiego z powo-

mi.

Robota

prop.gandy

niemieckiej

jest szyta białemi nićmi,

nia handlowe zostaną z powrotem

przeniesione do

Warszawy!

Aby zrozumieć cel tych fantastycz- W. dotychczasowych rokowaniach jak twierdzą dzienniki, osiąg"
z powodu
stanowiska
nych informacyj prasy niemieckiej wy* nięcie postępu było utrudnione rzekomo
starczy przyteczyć, że równocześnie rządu polskiego który dotychczas nie powziął jeszcze decyzji w

Niemcy prowadzą wstępne rozmowy
o rozszerzenie układu handlowego z
Sowietami.
Ponieważ Z, S. S. R. w
chwili obecnej znajduje się w stanie
izolacji zarówno politycznej jak gospodarczej, nadzieje na lepsze wytarwanie
korzyści w Berlinie są bar:

dzo duże. Rozpoczęte rokowania handlowe z Polską mogłyby odbić się
na toku powyższych pertaktacyj ue.
jemnie. Stąd płynie ten
informowaniu Europy o
rokowaniach handlowych
które jeszcze nie zostały

Delegacja

pośpech w
„zerwanych
z Polską",
rozpoczęte,

pp. Hołówki

i Sokołow:

skiego miała za zadanie ustalić z po»
słem Patkiem punkty zasadnieze przye

sprawie waloryzacji ceł, *
BERLIN, 4.11, FAT.
W związku
z przyjazdem @та Hermesa i d-ra
Zechina, dzienniki dzisiejsze donoszą,
że rokowania
polsko-niemieckie
będą kontynuowane niezwłocznie po złożeniu sprawozdania przez delega-

cję niemiecką. Ma to nastąpić prawdopodobnie już w dniach najbliższych.

Rokowania
BERLIN,

4—II.

PAT.

Sowietów
W

przyszłym

z Berlinem.

tygodniu

rozpoczną

się w Berli,

nie zapowiedziane przez ministra Siresemanna rokowania gospodarcze niamiecko-sowieckie.

W

skład delegacji sowieckiej,

która

Moskwę wchodzi członek kolegium kormisarjatu handlu

wczoraj

opuściła

Schlelfer,

kierow-

mik wydziału traklatowego przy komisarjacie handiowym prof. Heufmann
i kierownik wydziału handiowege przy komisarjącie spraw
zagranicznych
Rosenblum. Delegacja sowiecka uzupełniona ma być przez przedstawicieli

ambasady sowieckiej oraz sowieckiej dciegacji handlowej w Berlinie.
W
naradach, które mają na celu przeprowadzenie rewizji postanowień w do-

szłych negocjacji i powróciła do Warszawy dla wyjaśnienia pewnych kwestji, tychczasowej umowie handlowej

niemiecko-sowieckiej wezmą również
kół gospodarczych przemysłowych niemieckich i

które
w Czasie tej narady wyłoniły dział rzeczoznawcy
się, a ma przed sobą do spełnienia wieckich.
drugą część misji, mianowicie, nawiązanie koniaktu przygoiowawczego
z

use-

Lutowe obrady Ligi Narodów

przedstawicielami rządu

sowieckiego.

GENEWA

4.I PAT Najważniejsze zagadnienia, które będą przedmio-

których, zbiorą
i tem lutowych obrad Ligi Narodów i w celu rozpatrzenia
dotyczą
spraw
kodyfikacji prawa
Sokołowskiego w niczem nie przezą- się poszczególne komisje i komitety,
dza przyszłych rokowań handlowych międzynarodowego, arbitrażu i bezpieczeństwa, komunikacji i tranzytu wrepolsko-sowieckich. Rekowania te bę- szcie odbudowy finansowej różnych krajów.
Powrót

delegatów

p. p. Hełówki

dą w dalszym ciągu kontynuowane,
Inscenizacja procesu ks. Skalskiego w czasie pobytu naszej delegacji
Ryga. 4—I1 Pat D.iś rada ministrów uchwaliła nominacj
oraz kompania antypolska prasy 80- na stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych członka polskie
wieekiej nia mogła rzecz jasna wply- frakcji sejmowej Wierzbickiego.

Nominacja p. Wierzbickiego

nąć

dodatnio

na

przebieg

negacjacji.

Ostateczna decyzja w sprawach
poruszonych przez delegację polską
w Moskwie zapadnie po rozmowie

Zmiany w łonie rządu Jugosławii

BIAŁOGRÓD + II PAT, Dymisja ministrów demokratycznych nie ze-

Marsz. Piłsudskiego z min. Zaleskim.

stała przyjęta. Zdaje

Zagadnienie samodzielnej polityki Litwy.

radykalnej wstrzymały w Svupszczynie od głosowania : zapewniły rządowi
większość. Między zwolennikami prezesa ministrów i opozycją przyszłe w

Pierwszy wstępny artykuł «Lietu
v08 Aidas» poświęcony został zagad-

się, iż między

rządem

a opozycją doszło

witego porozumienia, które ma umożliwić przyjęcie nowej
tkcwej. Grupa Dzvidowicza partji demokratycznej i grupa
ciągu posiedzenia Skupczyny do starć, tak, iż

do

ustawy
Radicza

calko-

podapariji

posiedzenie było kilkakrote

nie przery wa'€.

Pogłoski o wrzeniu w Grecji

nien'u szmodzielnej polityki państwa.

Pismo zaznacza, że nietyłko wielkie
WIEDEŃ, 4—I1 Pat w Alenach krątą od wczoraj najbarmocarstwa mogą tego rodzaju polity- dzej sensacy,ne pogłoski o wrzeniu w armji. Garnizony są przy:
kę uprawiać, lecz, że wskutek panu- trzymane w koszarach. Doniesiena te należy, zdaniem psm wiejącego prawa międzynarodowego i u- deńskich, przyjmować z wielką ostrożnością. Należy się spodziestalonych - zwyczajów państwa mal: wać, że konferenca przywódców stonnictw politycznych
dopromogą

również

być niezależne w

swej

wadzi

do

rychlego

załatwienia

przesilenia

gabinetowego.

polityce. Dzięki zbiegowi okoliczności
ATENY, 4—ii. Pet. Prezydent republiki Conduriotis powierzył misję
Litwa dotychczas się nie znalazła pod utworzenia nowego gabinetu dotychczasowemu ministrowi skarbu Csfanwpływami żadnego z większych mo- darisowi.
carstw. Głębiej wnikając w tę sytuację
Ameryka długów nie redukuje,
można uwożać za złe, że Litwa mie
BERLIN
4 II, PAT. Agencja Telegraphea Union donosi z Nówego
znalazła jasnej orjentacji politycznej
w stosunkach międzynarodowych. Z
drugiej strony wytwarza to dla L twy
korzystną

sytuację

ponieważ

we Ws.hodniej Eurepie

nię

dopóki

zostały

Yorku, że koła zbliżone do amerykańskiej komisji długów podkreślają, 18
kongres sprzeciwia się jakimkołwiek redukcjom
długów wojennych.
Ameryka nie chce mieć nic wspólnego
z projektem
sprzedaży
niemieckich
obligacyj kolejowych i uważa, że państwa europejskie muszą same między

polityczne Li- sebą dojść do porozumienia,
Rząd Stanów Zjedn. nadal stoi na stanowi»
unormowane stosunki
twa mie może orjentować, w tym czy sku, że kwestja długów wojennych i kwestja odszkodowań muszą być
innym kierunku. Doskonale te poj- traktowane zupełnie oddzielnie,

litewskiej polityki
mują kierownicy
zagranica,
także
a
zagranicznej,
Dziennik konstatuje, że wyjazd do

Berlina Woldemarasa był komeritowany przez Polaków, jako zwrot w
kierunku Niemiec i chęć znalezienia
tam oparcia przeciwko Polsce. Jest to
omylka. Litwa chce być w przyjaźni
ze wszystkiemi swemi sąsiadami, jeśli

tylko ci wykazują dobrą wolę.

tuvos Aidas* przychodzi w zakończe”

się będzie

doczekać

takich

Komunikacja
NOWY

czasów,

kiedy i <ąsiad południowy Litwy zrozumie powagę
24928 jidobrej weli
litewskiej, to rząd nie będzie miczem
skrępowany i będzie możliwe dejście

YORK

telefoniczna Belgja — Ameryka,

4 I PAT. Między Stanami

ministrem kolei, psczt i telegrafów. Rozmowa 3-minutowa
larów. każda następna minuta — 26 dol.

a

Belgiją

kosztuje 78 do-

Ucieczka z płonącego wagonu
MOSKWA,

4.11. PAT.

W

pociągą, idącym z Leningradu do Burmańska

za-

palił się wagon salonowy, w którym znajdowali się członkowie komisji kolejowej. Ratując swe życie wyskoczyli oni w biegu z pociągu. Trzy osoby odniosły
poważne

rany wskutek poparzenia.
"RSA

Dwulicowa

do porozumienia, gdyż co do samoPARYŻ, 4,11. PAT. Orhawiając
dzielnej polityki Litwy nie może rzec pakt zawarty w Berliaie przez Woldeswego vota ani Berlin wobec Warsza: marasa Correspondance Universelle
wy, ani Moskwa wobec Rzymu.
podkreśla zadowolenie wywołane Z

Przemysł fatrzany na Białorusi

Zjędnoczonemi

zaprowadzona zestała komunikacja telefoniczna. Pierwszą
rozmowę odbył
zekretarz stanu Kailog w Waszyngtonie z ambasadorem amery kańskimgw
Brukseli Gibzonem, drugą ambasador belgijski ks. de Ligne z belgiłskira

„Lie-

niu do wniosku, że jeśli tylko można

WILEJKA

28

greazy.

Mickiewicza

24

CENY OGŁOSZEŃ:
Wiersz millruetrowy jednuszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 "Eros
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji о 25 proc' drożej. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe | tabelowe o 25proc. drożej. Zsa dostar czenie numera dowodowego 207 »

polityka.
wobec faktu dokonaaego. Niezależnie
od tego kowieński „mąciciel pekoju*
prowadzi
politykę czysto osobistą,
los swój z kwestją wi:
związawszy

tarnych.

właściwie

dwuli-

ży bynajmniej wchłonięcie
Wileńszczyzny
razemz przeważającym tam

się do wskazówek genewskich, Wia-

ma Litwie.

Obecny

pakt otwiera przed

30.000 i z Polską, pośpieszył spotkać
Siresemanaem, by postawić

się ze łości młodych państw bałtyckich.
Polskę

Expose min. Niezabytowskiego.
W dniu.4 bm. p. minister Niezabytowski wygłosił wobec licznie ze-

To znaczenie

P, P. S. jest chomieni, odseparowani,
jakby chowyrazem tego spóźniania się z Ideo- rzy na chorobę zakaźną. Natomiast
loglą, które tak często popełniają socjaliści — nie. Na podstawie swo»

tlumy.

Nasza P. P. S. to organizacja ich

raczej

drobnomieszczańska

niż wy-

począł p. minister — słusznie nazywa
1927 rok rokiem postępu
gospodar-

czego Polski. Dla rolnictwa

rok

ten

jest szczególnie doniosły przedewszy-

stkiem ze względu na utrwalające się
wśród rolników zrozumienie
znacze”
nia rolnictwa i wpływu jego
na ca-

doktryn
przeszłości,
doktryn
zwracających si; przeciw sile państwa.

wrotowa. To organizacja przedewizy. Sacjaliści w
Szjmie, aczkolwiek (nie
zagadnień gessodarczych naszestkiem doktrynerska, Dlatego tak fest mają tak złych intencyj jak komu- łość
so-kraju. Rok 1927 dał obfity mateniebezpieczna.
Ci panowie bronią niści są od nich bardziej niepożąda- rjał przekonywujący niezbicie o słurządów

parlamentarnych

i bronią

łego szeregu instytucji

ca- nym elementem.

osłabiających

siłę państwa. P. P. S, poprewadziłoby Polskę do niemecy i rozkładu.
Demagogja

szności powyźszej
opinji.
Poprawa
konjunktury
sprawiła,
że
rolnik
mógł
Przewiduję w Sejmie bardzo dziwne
sobie pozwolić па Кирпо
artykułów
rzeczy, © których się teraz „nie Śni przemysłowych przedtem dla niego

filozofam”.

Przewiduję

przedewszyst-

P. P. S. to właśnie

jej klem, — co bardzo
łatwo
nkrainy. Na kresach, na peryferjach dzieć, —że Ssjm slbo zostanie
swych wpływów
P.P. S. czyni pe- zany, albe nie, Jeśli zaś nie
wien kompromis z tym drobnomie- rozwiązany, to zapanuje w

przewirozwią:
zostanie
nim to,

cu.ha

_ wbrew

zupełnie niedostępuych skutkiem niekorzystnego stosunku
cen. To
też
niezależnie ed znacznego postęsu w
rolnictwie wzrost dochodów
olbczy-

miej większości ludności w Poisce
miał również olbrzymi wpływ i był
formułą prez. Słomiń: jedną z najważniejszych
szezańskim rastrojem, który panuje u «o nazywam
przyczyn
nich w Centrali i jak brytanów z łań- skiego (wybór prezydenta m. Ware ogólnego rezwoju gospodarczego w
spuszcza różnych

kich, Kwapińskich,
szewickie, uprawia

pp.

Wolic-

szawy

dokonany

został

i
empo roz*oju
poszczególnych
gespe- działów, jakie się ujawniło
„a
i sa- zeszłego roku wskazuje na olbrzymie

Zz

hasła bol- głosom
lewicy,
głosami
demagoglę darczego koła naredowego
na gruncie robotników rolnychi t. d. U natorów).
Uważam,
że
(tli
nas się nie docenia siły wpływów PPS, S:jm ma kooperować
z rządem
atrakcyjności jej haseł, Dla inteligentów marsz, Piłsudskiego,—a przypuszczew całej Pelsce PPS to przeszłość — nie, że możs dziś w Polsce zaistnieć
należy zrozumieć, że właśnie dlatego, iuny rząd uważam za głupie, Śmieże nasza inteligencja socjalizm już szne, niedorzeczne,
—to kooperacja ta
przethorowała,

różne
dziką

na kontakcie

ani

konsumpcji z lat 1925.25.26 6
proc, 120 proc., 124 proc. w
1926 spožvele wynes lo 681 tys,
w roku 1927 — 840 tvs. tonn,
z mleczarni z z liczby 424 w roku

210
roku
tonn,
ilošė“
1925

się on

po-

nie oprze

wśród

tłu-

listę rządową wspierają ład, porządel« ciągu 15 roku, eksport zaś faj wzrósł

zaszczepia

sig

siły (wórcze narodu polskiego. Spożycie nawozów sztucznych w omawianym roku wzrosło w stosunku do

tętnie wśród tłumów. Przekonani jes- mniejszościami, ani z lewicą, Doktry- 1 595 w 1926 wzrosla do 800 w roku
1927 czyli prawie o 100 proc. w ciąteśmy, że największe dziś niebezpie- neryzm Р.Р.5, jest dziś za daleki od gu dwuch
lat, przyczem cały szereg
Do tych rze» nowych mleczarń w dalszym ciągu
czeństwo, największa groźba esłabie- polskiej rzeczywistości.
mia siły Polski to ta. doktrynersko- Czy już się nie wróci.
jest w stadjum powstawania. Wzrost
parlamentarna paplanina teeryj P.P.S.
Bądź co bądź ci którzy popierają eksportu masła osiąguął 700 proc. w
i poparcie

która.

zyska

mów.
sukcesy Polski na terenie międzynaNa naszych terenach najpoważ- rodowym.
Ci którzy wspierają socjaz
wróg bloku rządowego to listów i endecję, albo świadomie żyNa wszystkieh
wiecach w Wilnie
iw Wileńszczyźnie
P.P.S. przyznaje
sią do Marsz.
Piłsudskiego.
ldą do

Seimu aby go zwalczać, lecz wołają
na swoich wiscach „niech żyje Pilsudski* zdając sobie sprawę z uroku
jego imienia
usimy

wśród tłumów.
tu potrącić o tewarzy-

je subsydja

rządowe.

stwe Kulżura.

w tym s.mym ckresiz do 170 miljomów o przeszło 250 proc. Wywóz
trzody chlewnej podniósł się

o prze-

szło 100 gro. Wywóz mięsa także
ciągu
tege
roku _ doznał
czą sebie przywrócenia
rządów par w
poprawy.
lamentarnych, albo sami
nie wiedzą
Tak samo
czego chcą, nie mają jasnege przed- można stwierdz wielki krok naprzód
ić w innych
dziedzie
stawienia © sprawach państwowych. nach życia rolniczego, Tworzen
ie
Obecnie każdy obywatel powinien zro- spółek
wodnych celem.
ojc]
gruntów
przybrało wprost żywiołowy
zumieć, że jego obowiązek leży w
przyczynieniu się do poparcia listy charakter. Padczas gdy do konca ro-

rządowej.

ku 1925 powstało 68 spółek wodnych,

Cat.

ło w roku 1927 powstało

ich 240,
Sprostowanie raz jeszcze. Teraz Fakt ten niezmiernego znaczenia goInstytucja ta otrz.ymu- znów Agencja Wschodnia podała wia- spodarczego wymaga szczególnej uNa

czele

jej domość,

że książe Eustachy

Sapieha

stoi prof. Ehrenkreutz, socjalista, lecz kandyduje razem z dr. Polakiewiczerį
człowiek
przestrzegający
osobiście Raz jeszcze podajemy do wiadomości,
bezgartyjneści tej instytucji, Za wszy» že lo nieprawda. Książe Szpicha jest
stkich stron dochodzą nas wiadomo- na pierwszem
miejscu w Łomżyńści, ża jednakże, jeżeli chodzi o akcję skim okrępu wyberczym,
wyborczą, to Kultura znowuż taką KTS ESS TEESMETSE TS BSTSREISY TI
niewinną Zuzanną nie jest i że znajUdaremniony zamach.
duje sposoby pogodzenia |faktów tej
WIEDEŃ, 41I, Pat, Policja wieapartyjności
i tych funduszów pań- 'drńska aresztowała 1 b. m. przybyłestwowych z elchą agitacją za dwójką. go tu z Tirany albzńczyka Ibrahima
Uważamy P.P.S. za niebezpieczeń- który zeznał, iż przybył do Wiednia
celem
zamordowania
bawiącego tu
stwo. Fakt, że P.P.S. epiera się na od kliku miesięcy przywódcy opozy-

pracy ludzi ideowych, nie zmienia naszego przekonania © szkodliwości tej
iastyfucji, Jest to ideowość spóźnio”
na, błędna, w tych wypadkach gdy
jest czysta tem jest groźniejsza:
Na naszych terenach grupki ludodowo-radykalne idą w rozt iciu. Mniej-

wagi rządui każe szukać nowych form

praktycznego rozwiązania. Na pierwsze miejsce wysuwa
się
pestulat
ujednostajnienia akcji, podzielonej dotąd między trzy resarty,
t. į. M-stwa
Robót Publ., Reform Rólnych'i Rol-

mictwa, Tem niefortunny spadek po
uprzednich rządach winien być jak»
najrychlej
usunięty
i naprawiony.
Sprawy meljoracyjne wymagają jednolitej akcji i winny
ne w powełanym

Rolnictwa.

M-stwa

być skoncentrewa*
do tego organie

rolę

Wielką

w

przyśpieszeniu
prac meljoracyjnych
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podróży powziął on decyzję,
12 стуNastępnie minister

pobu-

do zawią-

`
Niezabytowski

nu tego nie dokona
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podstawy prawne na terenie
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stołzmandatów posiada P, P. S. |Żawdzię- unieważniona nie została. Komuniści cznej txpose o wynikach w rolnietwie
cza to możliwościom organizacyjnym, to otwarci wrogowie
naszego pań: w roku 1927
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chłostą.
m,
rówMoskwę
lscz
polegają
ną
stosowaniu
uzyskanie
względów
Niemiec
o
biegi
trzny
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cych władomości włącznie aż do, pagłoski
© rzekomo
zamierzonej dy-

—tu

Opłata posziowa miszeztun ryszaniem.
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pisma niemieckie puściły w świat Tageblatt. komisja weterynaryjna zebrać się ma niezwłocznie po
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madesłał do Stronnictwa Chrześcijańsko Rolniczego oświadczenie podpisame przez m. Ociminę o przystąsieniu da Stronnictwa Chrześcijańsko- ol-

niczego. Ponieważ

Rada

pomorska

Stronnictwa

zgłosiła akces
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Biskup śląski dziękuje Rządowi Rzeczplitej
za udzielenie funduszów na budowę

katedry Śląskiej.
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Kobiety w ciąży, muszą się starać o
usunięcie każdego zaparcia stolca przez uży:
wanie najurainej wody gorzkiej. Franciszka
Józefa. Kierownicy uniwersyteckich
klinik
Rada Opiekuricza Kresowa jest chorób
kobiecych. chwalą Jowetz wala LTU
instytucja, która
roznieca
oświatę turalną wodę Franciszka józefa, gdyż łatpozaszkolną
pomiędzy ludem wsi wo się _ zażywa i łagodne działanie takoi miasteczek,
oświecając
ten. lud wej bez ubocznych skutków następuje w
krótkim czasie
jdaś w aptekach i droger
utrwala granice Ziem
Wschodnich
Wydz. Zdr. Nr, 132, dn. 28—1X, 27 r*

II

K

CHORYCH

niem obowiązku ustawowego

leńsko - Trockiego
przesłana została
Crna egz. bresz. 350 z.,
oprawnego .— zł. Do nabycia
współpracy we wszystkich zamierze- również depeszą obu dostojnikom:
Podkreślić należy, że Zjazd
Wi:
we wszystkich księgarniach grz
miach Rządu jak w okresie wyborlejski
reprezentował
przeszło
trzy
ty
Zjazdu
od
zym
późniejs
i
tak
w Ajencji Wschodniej, Wilno,
czym,
ma
ul. Mickiewicza 4.
zj
przedstawicieli wszystkich organizacyj siące osób.

zami czci i hołdu

KASA

Krulisza, jest
jest

w Wilnie.

Ogłoszenie

dla każógzo Radjoamatera.
PORADNIK

Pedobna
rezolucja
uchwalona
przez powiatowy zjazd
Związku rol-

ników ziem

fachowców

pod red. mjr. inż.

Fujertdgu

Wilno, ul, Śto Jańska 9

2) zgłoszenie

PORADNIK DLA RADJOAMATORÓW, praca zbiorowa wybit-

Wie

Wilhelma

-

!' „Ogniwo;

nauczy-

wskazówki, jak defekt taki usunąć

Blckū

p.

pług parowy WÓLE'A

i

źródle

Šš.

TTT ЧЧЧ

sami, kupując ,

najtańszem

podziękowanie

Wypłata kapitału nastąpiła
wiednich fermalności.

(

nych

kredytowo-spółdzielczych
leįskiego.

1927 roku

ААА

kwitowańia na tych spisach dokona.
nych zgłoszeń;
4) tormularze do zgłoszeń, jak
również inne formularze, wskazane w
AlkAŻDY Radjoamater wie, czen A cytowanam na wstępie rozporządzeniu
,
jest defekt w aparacie odbiorczym
są do nabycia w Kasia Chorych m.
KAŻDY detekt psuje odbiór i
Wilna (ul. Magdaleny 4),
denerwuje słuchacza,
Powyższe zgłoszeni: złożone w
KAŻDY więc winiea mieć pod
Kasie Chorych m. Wilna jest wypełlnie:
ręką książkę, zawierającą rady i
ach

listy w okręgu Wileńskim

Aleks,

kwocie 3000
21 listopada

;

004

składam

Sp. Akc. w Warszawie, ul Królewska 18 Glówny
Inspektorat w Wilnie ul. Jaglelłońska 3.

nia p. Prezydenta
o ubezpieczeniu
pracowników umysłowych podaje do

rowe, 140 tys, jako pielęgniarki,
13
tys. jako bibijotekarki, 10 tys. jako
nauczycielki szkół wyższych,
9 tys:
jako lekarki, 9 tys. zarabia pisaniem,
reszta zaś pracuje jako panny
skle=. lub jako robotnice w fabry-

Metropolitalna

Kurja

Za szybkie wypłacenie kapitału pośmiertaego
w
dolarów z pelisy Nr, 7940, po zmarłym
w dniu

cielki, 564 tys. jaco pracowniczki biu- powinno być uskutecznione

lęciła ks. ks. Proboszczom czuwać nad tem, aby nie naklejano na kościołach i zabudowaniach kościelnych plakatów i odezw wyborczych,
gednocześnie przesłała Kurja Metropolitalna wniosek 0 treści podobnej do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wydanie odpowiedniego zarzą
dzenia.

W Okręgu Nr. 63 (Wilno) prócz
list wczoraj wymienienych wpłynęły
jeszcze listy:
Niezależnej Socjalistycznej Partji

danych

633 tys. kobiet pracuje jako

Z polecenia J. E, ks. Arcybiskupa-Metropolity

radjosprzęt w

Ubezpieczeń

Ф

4

KOMITET BAZĄROWY,
EOEDYNYPZYE
OTOZ ПОЕОВЕТЫТО

Towarzystwu

„Europa*

w Ameryce około 2 miljonów kobiet
1) Zgłoszenia firm de Zakładu
amerykańskich łączy domowe 1 ге- Ubezpieczeń pracowników
umysłodzinne obowiązki z zajęciem
zarob- wych przyjmuje Kasa Chorych m.
kowem po za domem.
W tej liczbie Wilna (Magdaleny 4);

Zakaz umieszczania plakatów wyborczych na
kościołach 1 zabudowaniach kościelnych

Dodatkowe

amerykańskie.

YORK, 4 l. PAT. Według

najnowszych

do zierni, cśwjadczając, że musi wysłuchać
co mu o wyborach powie Pan Jezus. Po
chwili wstał i oświadczył, że Pan
Jezus
kazał mu właśnie wystawić jako kandydatą
siebie i Aleksandra Lewickiego.

е

za pośredni-

rządu.

.

OGRODNICZY

Radjo'aparaty budujcie

p. Wojewody wileńskiego dehołdownicze
do Prezydenta

ЧЕТНИНИНЫСННИ
НЕЫОЛ CZERSK EREZTRZACZKCOA

samym

na ziemię

wysłano

roku

na żądanie niezwłocznie.

8

zaufania, któ

Rzęczypospolitej i marszałka Piłsudskiego z wyrazami
czci i zapewniee
niem współpracy
we
wszelkich za-

iż iuż za

inny sposób jeszcze «nabierał»
borców,

ctwem
pesze

do komisji
stronnictwa,

tegsż

posel- nadto kompromituje.

Metody
ma jednym

państwowej listę

w Warszawie, a przededzięki ciemnocie i łatwo»

,

ui. Sadowa 8

o

woływał do głosowania na listę Nr. 1,

stronnictwo radykalne». Sanacja pode
czas kampanji wyborczej zręcznie go
podeszła.
Mianowicie przy pemocy

roz-

{

kie-

wysyła
ZAKŁAD

udziale

stał rzy będą pracować dla narędu.
— W Wilejce odbył się zjazd
wyP:ł< przedstawicieli wszystkich organiza:

żądania

pod

| 316—0

z

współpracy z rządem. Podkreślić należy charakterysiyczny szczegół wiecu:

Tomy
dema-

Sokołowski).
roboty

Niniejszem

САС

,rownictwem specjalnych
krojczych,
12, 2a gotówkę i na raty z własnych
(Ti
powierzonych materjałów.
i
Przy pracowni specjalny
kurs nauki kroju

a
i
Oxkon
Nastąpi- 3
Po maju
prokuratorji się także rządowcem,
lubelskiej. Okoń zostanie odwieziany stąpił jako zwolennik marszałka
pow.
do Lublica i eddany do dyspozycji sudskiego i w tym duchu wygłaszał cy] kredytowo-spółdzielczych
wilejskiego,
reprezentujących
2756
mowy i w parlamencie i na wiecach.
władz tamtejszych.
«chłopskie członków. U.hwalono popierać listę
O metodach działania
i pestępo- Miał do swej dyspozycji
ks'ędza Eugenjusza

ło to ma skutek

1 (hotel

wszelkie

Zasze

zwołany

przy

Teoder Łagtiew

go ofiarewywal.
możnaby spisać o
oka
ogji przez niego
uprawianej.

w go-

wiece

wyborców.

Okonia,

Władze urzędu śledczego w War=- ski i ionym
Szawie aresztowały

r. b,

B, B. W. R.

list.

Aresztowanie

'm. Wilna

(ul, Mickiewicza 18, dnia 2 lutego
codziennie do godz. 10 więcz.

PODZIĘKOWANIE

a)

;

i Łapuszyńskiego.

31.1.

Katolicki

pójdą do wyborów oddzielnie. Wobec tego lista wspólna tych stronnictw
uniewažniona, a zarazem zmieniona teź będzie kolejnośćć liczbe—

wa

Niemiecka
j Przyjmuje

— Z Łyntup piszą, odbył sią tam ® 3

okręgu

Blok

Polski

bec czego oba stronnictwa, które tworzyły dotąd

radnych

Nowootworzona chrześcijańska
pracownia krawiecka p. f.

„ODZIEŻ

niezaleźni

Akcja bloku współpracy
Rządem na prowincii

Rozłam Piasta i Chadecji na Pomorzu
przyszło niespądzianie

dowiadujemy,

mazwiska

lyskus

3—li. Pat. Dzisiaj

ż

socjaliści
„drobnerowcy*
madesłali
pocztą do Urzędu Okręgowego
Komisarza Wyborczego sweją listę wyborczą de sejmu.
Lista nosi mazwę
„Prawo pracy”,
a figurują na nizj

poczem dr. Bobrzyński

omówił wytyczne programowe które musiały zadecydować o prorządowem
stanowisku konserwatystów bez względu na kalumnje na nich rzucane oraz
wyjaśnił życzliwy stosunek do M. O. W. U.upełniając poprzednia wywedy
przemawiali jeszcze hr. Romer i p. Piasecki. Po udzieleniu szeregu edpoi z:
zgłoszone przez zebranych zapytania ks. Radziwiłł zamknął

BYDGOSZCZ,

się

PRACOWNIK

z wykształceniem prawno ekonomicznem lub
handiowem,
z
gruntowną znajomością
buchalterji
oraz praktyką. Nie przekroczony 35
rok życia. Wynagrodzenie p/g kwalifikacji, stanowisko do objęcia zaraz:
Zgłoszenia
pisemne z życiorysemi
odpisami świadectw do
Centralnej
Kasy
Spółek
Rolniczych,
Wilno,
Jagiellońska Nr 3.
0—205

mówcom

Lista Drobnerowców zgłoszo:
na przez pocztę,

łowy przebieg akcji Komitetu Zachowswczego począwszy od prób stwerzenia

bloku katslickiego
a
z Rządem.
Następnie

uniemożliwiając

wygłaszanie przemówit:ń.
W rezultacie po godzinnem usiłowaniu @бргоwadzenia do porządku awanturujących
się oponentów przewodniczący ,dr. Wygodzki zmuszony był wiec rozwiązać.

JABŁKOWSKICH

Er

Szeregi Ch=*N. maleją

OSZUKIWANY

p

FATWA TN

szachownicy wvborczej.

BRACI

Bazar czynny od 2 do 6 lutego
o gudz. 12-teį
Szczegóły w kronice, afiszach, ulotkach i radjo.

SZKOLNY

EE"K

20000053

Na

KOP

40000000000%0400

CENTRAL

odbędzie się w łokalu

368—0

| Otwarcie Wielkieg o Bazaru Karnawałowego

2002400030:5065000050033084
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USUWA

RADYKALNIE

TRZY

NAJWIĘKSZE

Ziazzamszuza ManU ;

PLAGI
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|
LELS_
Е

g Ela a

D
- kolejow.),

—

WŁOSÓW: p

ROMA

telef. 1417.

Zatład Położniczo Ginekologiczny
Doktorów Karnickiego, Dobrzańskiego,
Brdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg
M. Pohulauki, tei. 1404 (w lecznicy
D-ra Dembowskiego) przyjmuje choie
na operacje i porody.

————

„ąTOW. AKC. FR.KARPINŃSKI
W WARSZAWIE
(TE

ьA

Wydz. Zdr. dn. 17 I Nr 6.

4,

"KRO

SŁOWO

NIKA

NIEDZIELA

B

Das

Wscbėd
sł. g. 7 m. 16

Agaty

Na

Zach. w. o g. 16 m, 32

Walaem

kat"
Ti
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Wiat:

2

odbędzie

Pogodnie.

e
E dob.
—160C.
stały
Tendencja
barometrycana

wzrost

ciśnienia.

KOŚCIELNA.
Rocznica elekci Ojca

— (c)

św. Jak już podawaliśmy w dniu jutrzejszym przypada 6 ta rocznica elek-

zostały

Kup-

trzy

po šmerci Benedyk-

ta XV.
— (c) Transmi:ja wotywy z Ba-

zyliki

Duś o g. 9 ej odbędzie się w

Bazylice

Metrogolitelnej

prawiona przez

p.

wtorek)

о

B.

powszechnej
Na porządku

Świdzińskiej:

e

wotywa

podczas

wykona

Wyniki

od-

nizenowem
odbędzie
się doreczna
karnawałowa zabawa leśna. Na zabawie przygryweć
będą
2 orkiestry.
Obswiązują stroje więczorewe.
Wstep — 5 zł akad. — 3 zł.

— Czarna kawa

której

szereg

utworów

na organach. Radjostacja wileńska ty-

tułem próby przetransmituje
te prosdukcje. Są te: Rennera. „Fantazja C.
moll“, Dubois'a „In paradisum“,
Mac„Master'a,
„Epithalame". Suma e g.
.Ё 050 również
będzie nadana przez

аа о.

zwolneinia

demonstrantów,
aresztowując głów nak na widok policji
nych sprawców.
festantów salwewały
Wszyscy trzej «chorążowie»:
Sa-

Prolongata pozwołeń

"ai

pi demików
prof 'Kalinowski—dyrygent chóru Kate M ńskiej

„dralnego

demon-

dania przepisów życia społecenego klasy,
Komisarz Rządu na m. Wilno po— Wiieūskie Towarzystwo
Filozoficzne.
Na posiedzeniu naukowem, które daje do wiadomości, ża w następnym
odbędzie się we wtorek dnia 7 lutego br. o tygodniu będą przyjmowane podania
£ dz. 8 wiecz: w Seninarjum Filozoficznem
Q:oby posiadające pozwolenie na
Uniwersytetu, prof. dr. Tadeusz Czežowski
wygłosi odczyt pt. <Zagadnienie Gergonne'a
broń (zeszłoroczne)
w logice łlasgcznej». Wstęp
wolny dla
za
L. 1251 — 1300
Członków Towarzystwa i wprowadzonych
„
1301 — 1350

J. E. ks. Biskupa K.

«Michalkiewicza,

proklamacji

Ś. p. D-r. Bern

aranty zabrano, Podajemy niżej tekst napisów na mich nie
mie zmieniając
pisowni.
wyreź1ie

Wyrzucone

transparenty

>
cji Ojca św. Piusa XI. Daia 6 lutego
— Doroc'na Zabawa Leśna.
1922 roku Kardynał Achilles Ratti
Nuncjusz Apostolski w Polsce obrany Dnia 10 lutego r. b. w Kasynie Gar-

został Papieżem

kolporterki

Nachama BezprozwanoGordon zostali areszto-

chłopów.=Ządamy
Oraz roz- ruw polityczaych»,

komsomolców.

ankiety przeprowadzonej w wileńskich szkołach powszechnych, jako przyczynek do ba«

| Poludnio vy.

i;

się tłum

się dnia 7 bm. (we

dziennym referat

przewsżajsey |
-

Szanownemu Duchowieństwu, Konwentowi Polonia I
wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

1 Gabryel

WIEJSKA

Związku

„

1351 — 1400

„

1401

Rodzina.

więz-

„

broni

w porządku

składać

w godzi.

Komisarjatu

Wschodnich.

<

9

<

* 10

«

11

<

Rządu

na

Rada Opiekuńcza kresowa
waniu

m

Nr. 1 Żeligowskiego Nr. 4).

Wilne

(ul

nowych

TEATR

i MUZYKA

W

poszuki-

dróg oddziaływania

na

lud«

P. Włodzimierz
myśliwy a zarazem

Korsak, zawolany
niepsspolicie uta«

lentowańy autor wielu

Opisów i G6pó-

wiadań z dziedziny zarówno myśliwstwa jak przyrodoznawstwa, otworzył

przy ul. Mickiewicza 23 w pięknej
sali Klubu inteligencji Pracującej wy-

stawę własnych obrazów i rysunków,
jak je nazwał, myśliwskich.
po rodzinnym kraju», wygłoszony znakomiNad wyraz to interesująca kolekcie przez artystę Teatru Polskiego
p. Wacława Malinowskiego, tudzież odczyt p, E. cja stu przeszło prac utalentowanego
w szpitalu Ż. ywieckiego <Q rasach bydła, spotykanych miłośnika przedewszystkiem swojsk
ie]

dniu 4 lutego r. b.

powyższy

pióra Cialaca

$. p. Edward Taraszkiewicz.

— «Reduta» na Pohulance: <Fircyk
Woj,
Nowogr.
b. ziemi w zalotach».
Dziś o godz. 16 ej po cenach
pod łaskawym
protektera- zniżonych komedja Fr. Zabłockiego— <Fircyk

w

ność ziem północno wschodnich — zainicjowała w dniu 3 jutego w lokalu swym
przy
ul, Zygmuntowskiej 22 dwa odczyty przez
radio pt. <Radjo w domach ludowych i kół.
NO
dd
sokius dół

la program

Akas

i szwagier.

TT
ОН
TOO р
Rola i znaczenie radja Wystawa W. Korsaka,
w pracy nad ludnością Ziem

«
8

Rodzeństwo

SE

lutego r. b.

z

Ś. p. Kazimierza Klełczewskiego,

dniu pogrzebu.

następującym:

wždn. 3

stracie ukochanego

składamy serdeczne Bóg zapłać Opiecs Rodzicielskiej Święciańskiego Gimnazjum Państwowego, wszystkim koleżankom, kolsgom i przyjaciołom, za ich serca pełae
współczucia,
dowody
szczerej pamiąci i przyjaźji, oraz oddanie ostatniej posługi
w

winne złożyć podanie

1451 — 1500
1501 — 1550

Podania należy

brata

manie

się ucieczką.

na broń,

„

nach od 10 do 13 w okienku

Pogrąženi
„w głębokim smutku po

© prolongatę pozwoleń na posiadania

1450

—

«tłumy»

arda Hłasko

oraz lekarzom, a w szczególności dr. dr. Węsławskiemu,
Fał„kowskiemu i Gierszunowi za troskliwą opiekę w chorobie
serdeczne podziękowania składa

Stowarzy-

Zgremadzeniem.

Gej wiecz. w lokalu szkoły
Nr 39 przy ul. Królewskiej 9

A

j

być zgłoszone

pochody

Lejzer Jałom

w godzinach witczernych niezraWilnie. dawana bibuła komunistyczna. Policja
ców Chrześcijan w
zasiłków nade- żane niczem latarośle komunistyczne
— Zebranie sekcji samorządów szkol- śledcza przy pomocy
rozpędziła usiłowały zebrać się ponownie jedmych przy kole miłośników szkoły twórczej, słanych z III komisarjatu

780

średnie w min,

łował zorganizować
stracyjne.

Stowarzy-

Zarząd Stowarzyszenia

z dnie4 — I! 1078 r.
Giśnienie

komunistyczne

O godz. 13-sj przy zbiegu ulic świadczącej o pochodzeniu autorów:
Sierakowskiego
i Podgórnej zebrał «Niech zije jednoscz robotników i
szenia przynajmniej siedem dni przed

Zakład

meteorologiczne

$ 28 staiutu

przez członków

Zarządowi

Meteorologii U. S. B.

"

mocy

szenia wnioski muszą

jutro

Doroty|
Spostrzeżenia

Demonstracje

Wczoraj, z okazji rocznicy śmier: lomon Katz,
ci Lenina i w celu zamanifestowania Kapłan oraz
zgłoszenia agitacyjnych:
następującym porządkiem dziennym: swojej radości z powodu
1. Sprawa wyborów do Szjmu i Se- listy „Zjednoczenia robotniczo wla wna i Rejza
ścieńskiego*miejscowy komsomoł usi- wani. Transp
natu. 2. Wolne wnioski.

złożył

W atowajeżo

si

czyt

<Wędró aki

Wojskowym w Wilnie zmarł Edward na Wileńszczyźnie».
przyredy. Jakże nasze te wszystkie
Taraszkiewicz,
inwalida, sierżant |iW lokalu ROK oba te odczyty ilustro- widoki!
dysława Raczkiewicza
Jakże bystro pochwycony
edbędzie
Dziś, po raz pierwszy,
się
wane były przezroczami, na specjalnie w
w dniu 11 lutego b. r. w świeżo od. o godz. 20ej «Sułkowski»—utwór sceniczny njowy I-ej Dywizji Armji gen. Halle- tym
charakter naszych kniej i póll
celu
ustawionym
ekranie
Zebrani,
po:
restaurowanych salonach klubu kole- St. Żeromskiego w opracowaniu przezna ra. W roku 1919 na zew Ojczyzny między którymi był J. E biskup MichalkieGłównie
piórkiem
posługuje się
dia szerszych warstw ludności „kre- stanął w
pierwszych szeregach Żeł- wicz, Delegat prokuratorji Z
s
(b. Apollo). Dąbrowskiego Czonem
p, A. p. Korsak,
a ostatniemi czasy obrał
sowej.—<Poświęcając się Wielkiej Sprawie,
Kresowej sobie za najbardziej umiłowaną własr
trzeba umieć wznieść się ponad miłość oso* nierzy Po'skich, aby z za morza przy- Kopeć, Zarząd Rady Opiekuńczej
Do tańca przygrywać będą 2 or- bistą..»—oto zasadnicza myśl «Sułkowskiego> być do Francji. Został tam wcielony i szereg osób ze sfer towarzyskich Wilna— ną, wysoce oryginalną metodę polew układzie scenicznym Reduty. W sztuce do oddziałów I-szej Dywizji, w szere- mieli możność przekonać się raz jeszcze o gającą na posługiwaniu
kiestry 85 p.p.
się barwnemi
wielkich możliwościach w. dziedzinie radjo-

tem pana wojewody wileńskiego Wła-

— Bal

Rolników,

pod

protektoratem

w zalotach»,
— «Sułkowski».

tej

udział

bierze

pełny

Zespół

męski

— w głównych zaś postaciach:
J, Osterwa
Wileńskiego Zwiątku Ziemian
E.
Ściborowa — (księż— (x) Posiedzenie Rady Mej.- rb. w sali przy ul Dąbrowskiego.dnia 7 lutego (Sułkowski),
niczka), L. Wołłejko (książe d'Este), St La.
Listą
Gospodarzy: pp. Władysławostwo rewicz
akiej W czwartek dnia 9 lutego ib.
(hr, D'Antraigue:), K. Pągowski (VenRaczkie
wiczowi
e,
Stanisł
awostwo
Pigonio© godzinie
8 wiecz. odbędzie się w
ture), J- Kornobis (Zawiiec), 2. Chmielew-

gach

której walczył następnie na fron- fomji,

słysząc

równocześnie

odczyt

cie Pomorskim oraz na froncie bol- głośnik, oglądając na ekranie to, o
szewickim w roku 1920 Przy obro- prelegent mówił, no — i w tym wy

przez
czem

tuszami, osiągając przez to WIĘCZ podziw budzące ef:kty,

Bardzo, bardzo interesująca wysta:

ne Zwiahla
stracił nogę i wówczas mając przed sobą w pierwszym rzędzie... pre. wa.
Będzie o niej obszerniej mowa
legenta p. prezesa Cz. Jankowskiego.
tylko
opuścił
szeregi walczących.
w Nr 7-ym „Przeglądu Tygodniowewie, Hipolitostwo Giecze „iczowie, Aleksand- ski (gen. Condulmero), J. Karbowski (prokuNajpierw
tedy
wysłuchaliśny
odczytu
Magistracie posiedzenie Rady Miej- rosiwo
Zaciągnął
się do Armji Polskiej, p: Cz. Jankowskiego, Z właściwą sobie lek- go' przy niedzielnem „Slowie“, Tym.
Achmatowiczowie, | Bohdanostwo
Achmatowiczowie, Stefanostwo Bazarewscy, rator Pesaro), Oprawa sceniczna pomysłu jako
ej.
szeregowiec,
opuszczając
dla kością stylu, humorem i swadą, znakomity czasem
Iwa
Galia.
Motywy
muzyczne:
B;
Dziewultylko gorąco zachęcamy do
nestor wileńskich pisarzy, wydobył ze swych
Bochwicowie,
ARM dzienny obejmuje cały Mi hałostwo
_Lucjanostwo skiego. Nowe ubiory według rysuuków płk: służby w sprawie
polskiej
liczną
rospędze
nia
na wystawie prac p. Ког<Wędrówek po rodzinnym kraju» malowniszereg spraw dotyczących
projekto- Bochwicowie, Stanisławostwo Bochwicowie, Gembarzewskiego, kustosza Muzeum Naro- dzin.
4
saka
wo Bohdanowiczowie. Mieczysławo- dowego w Warszawie.
Wile Adamost
stwo Bohdanowiczowie, lznacy

wanych robót inwestycyjnych w

Nie, oraz

sprawa

wyjednania

przez

Magistrat na powyższy cel odpowied-

|
|

niej pożyczki.
—

(0)

Posiedzenie

komisji technicznej.

miejskiej

W poniedzia-

Borowski,
Jan Borowski, Józefostwo Borowscy, Konrad
Borowski, Leon Borowski, Aleksandrostwo
Brochoccy, Helena Czechowiczowa, ks. Ludwikostwo Crzetwertyūscy,
Władysławostwo
Dowgiałłowie,

Wactawostwo

Dzie wuiscy,

Władysław Dziewulski, Karolowie Hrdmanowie, Łeonostwo Gieczewiczowie, b. Gustawostwo Hartunghowie, b. Joachim Hahn,
%iedzenie miejskiej komisji technicz- Marjan
nej w sprawie budżetu
madzwyczaj- Zbigniew Hoppen, Janostwo Houwaidowie,
Jas ński, Marja Jeleńska, Mieczynego wydziełu wodociągowo-kenaliza-

łek, ania 6 lutego,

odbędzie

się po-

sławowa

cyjnego i elektrycznego.

— (0) Sprawy

pożyczek

datków. We wtorek,
odbędzie

komisji

się

dnia 7 lutego,

posiedzenie

finansowej

i po-

z

miejskiej

następującym

porządkiem dziennym: 1) sprawa požyczki inwestycyjnej;2) sprawy padat-

«tbpowe, 3) budżet dodatkowy na okres
1927—28

r.

— (o) Sprawa

wyboru

ka na miejsce

ławni-

ustępującego

С.

Abramowicza. Prezydzut m. Wilaa
zaprasza przedstawicieli ugrupowań

Rady mejskiej na naradę,
odbyć

we środę,

celu omówienia

mającą się

dnia 8 lutego,

wyboru

miejsce @. Abramowicza.

ławnika

Jak się dowiadujemy, jedynie aktu-

Kroszkin posiada ku temu

najod-

kwalifikacje.

KOLEJOWA.

— (x) Powrót prezesa inż Sta-

szewskiego z jnspekcji. Prezes Dy-

sekcji PK.P,

w

Wilne

p. inž. Sta-

szewski, po dokonaniu inspekeji warSztatów kolejowych

w Łapach i toru

mo, powrócił w dniu

wczorajszym do

kolejowego

na szlaku D.2 ystok-Wil-

Wilna i objął urzędowanie.
— Wybory nowej dyrekcyjnej
s»

tady
kolejowej.
Wobec upływu
trzechletniej
kadencji, Ministerstwa
Komunikacji zarządziło
estatnio ne:

We

wybory

członków

Rady Kolejowej w Wilnie.

Dyrekcyjnej

W związku z powyższem

dyrekcji P. K. P.

Konradostwo

prezes

Joczowie,

Zygmuntostwo Jundziłłowie, Jan Kalenkiewicz, Janostwo Kotwiczowie, józefostwo Koziełł Poilewscy, Brnstowie Korfowie, Czesła.
wostwo Krupscy, Wacławostwo Łastowscy,
Stanisław Ławrynowicz, Stanisław Łączyń”
ski, Konstantostwo Mackiewiczowie, Ludwik
Mezculewioz, Janostwo Marszalkowiczowle,
Władysławostwo Mineykowie,
Władysław
Mierzejewski, Janostwo Parczewscy, Arsenju-

szostwo

Pimosowowie,

Gustawostwo

Prze-

włoccy, Jan Puciata, Kasimierzostwo Rogoyscy, płk. Romanowiczowie, gen, Roma-

nowiczowie,

Juljusz

Rudnicki;

Wincenty

Rutkiewicz, Stefanja Rzewuska, Józefostwo
Salmonowiczowie, Aleksandrostwo Soltanowie, Jan Stsbiowėki, Janostwo S:emiotowie,
Janostwo Sliz'eniowie, Kszimierzostwo Šwięteccy, Marja Tysskiewiczowa, Jan Tyszkie-

w wicz, Karol Wagner,

na

alną obecnie jest kandydatura inż, E.
Kroszkina, którego wysuwa Związek
zkupców żydowskich wobec tego, że
„powiedniejsze

Jeieńtka,

kowiczowie,

Stanisławostwo

Oskar Wincza,

Jerzy

Wafi-

Zawisza,

Feliksostwo Zawadzcy, Wtedyslawostwo Zawadzcy, „Marjanostwo Zdziechowscy, gen,
rate Żeligowski, Aleksandrostwo
yIŃsCY»

— Czarna

Akademickiego

kawa
Koła

Łodzian:
Łodzian

w

Staraniem
Wilnie, odu

działu dyrek-

—

Pobyt

Kadeną

- Bandrow-

tmarcą r. b.

wchodzi

w

skład tej

rady

ogółem 14 członków, wy:

Nazajutrz dn. 8 bm,

autor

«Miasta

utwory. Bilety na odczyt

— Odczyt. W

niedzielę w Radzie

(od 30 gr.

SioKsięgernia
do 2 zł) sprzedaje
Polskie:
warzyszenia Nauczycielstwa

ieranych
wśród
przedstawicieli gamorządu miejskiego, wiejskiego i po- go (Królewska Nr. 1,).
— (x) Konfskata
szczególnych warstw społecznych.

ZEBRANIA I ODCZYTY.

„Krynicy

R

PW
(Mickie-

Kasa zamiawiań w <Orbisie»
wicza 11) sprzedaje bilety na dalsze przed.
stawienia codziennie od godz. 9—16 i w
dniu przedstawień kasa teatru od godz. 17.
— We wtorek 7go bm.o godz. 20-ej

<Sułkowski».]
— Teatr

Polski

(sala

ski poemat fantastyczny <Kredowe

koło».

Ceny biletów od 20 gr.
— Lo Kittay'a w Wilnie. Niezmiernie
interesujący wieczór eksperymentalny odbę.
dzie się w gmachu Teatru Polskiego (Lutnia)
we wtorek 7go bm: Inż. Lo-Kittay, którego
występy stanowiły sensację w zachodniej
Europie. a prasa miast, jak Paryż, Londyn,
Berlin, Amsterdam, Zurych i tp. wyraziła
jaknajwyższe uznanie jego zadziwiającym
wykona

po raz pierwszy

w

Polsce—u nas dotąd niewidziane, doświadczenia prawdziwego fakiryzmu indyjskiego,
w których

to eksperymentach

osoby

z

pu:

bliczności, zupełnie na jawie, bez usypianix,
odbywają podróże po całej kuli ziemskiej,
Prze peadac
WA
wrażenia.

skim

z recitalem

włisnym,

Na bogaty i interesujący program złożą

skiego.

Zgodnie

z

zapowiedzią

jubileusz

25-ło letojej pracy scenicznej dyr. Franciszka
Rychłowskiego odbędzie się w Teatrze Po|skim w poniedziałek 20 bm. Uroczyste
przedstawienie wypełni

skiego «Konstytucja»
głównej.

z

przy:

sztuka B. GorczyńJubllatem

w

roll

Komitet jubileuszowy podaje do wiadoiności, że pozostałe egzemplarze pięknie
wydanej książki zbiorowej pt: «Wieniec ju»
bileuszowy Franciszka Rychłowskiego> na.
bywać można w kasie Teatru Polskiego,
gdzie równi*ż można zamawiać bilety na
obchód jubileuszowy:

— Powszechne

wykłady

|

uni-

szej ludności
dziatwa cierpi

dzielnicy Antokolskiej
wielki głód,
nędzę,

Wersytęckie. W niedzielę, dnia5 go brak odzieży i lekarstw. Ijl konfereniutego pp, o godzinie 7-ej wieczo- cja T-wa P. Mił. Św. Wincentego a
Tem w Sali Śniadeckich Uaiwersytetu Paulo, która jest jedyną opieką tych
prof. Skfan Srebrny wygłosi odczyt wydziedziczonych, / nieszczęśliwych
> «Stanisław Wyspiański" (Część istot, nie mogąc zaspokoić wielkich
-g2
potrzeb, zwraca się do oflarnosci
Wstęp

20 grozy,

—

|.50

szy;

greszy;

dla młodzież

Nadzvyczajae Walne:Zgro-

y

pamięci.

Wileńska

Związku

Hallerczyków.

„

Początek ;o godz! 6 wiecz.

— «Sulkowski»

na

madzene
w aaiu 19 lutego r.b- kretarjacie D mu Ludowege przy ul. można w Orbisie.
w lokalu Stowarzyszenia (Bikszta 7) Antokolskiej 44 ed g. 12—1-ej lub gź Nie wątpimy, że wztuka i konieczt
| punktualnie o godz, 6 wiecz. 6dbę- w_ Administracji „Słowa”codziennięod ność poparcia tak ważnej dla społedzje się nadzwyczajne walne Zgro- 9 do 16-ej.
czeństwa
instytucji ściągnie w dniu
» śmadzen
ie członków Siowarzyszenia z
6 lutego całe Wilno da Reduty,

SPORT,
Dzisiejsze zawody narciarskie,
Jak już podawaliśmy, w dniu dzi-

siejszym odbądą

się pierwsze

propagandowe zawody narciarskie,
z
udziałem 70 zawodników. Próc
z pa-

szczególnych punktów programu
, podził drzewami, a dziad spichrz zbudował, a dawanego już uprzednio odbzdą s'ę
dodatk

5 lutego

1928

r.

EIBESEZESEO
BLU EE [23 MOBECZECREZCM

WYLĘGARNIE E
(lakubatory)

'sjnowszego modelu.

Teodolity,
niwelatory,
astrolabje,
goniometry,
planimetry. cie,

Najlepsza

_ KWOKI SZTUCZNE — H |nstumny
oraz

inne

przybory

dla

hodowii

drobiu

a

poleca

EH
E

ZYGMUNT NAGRODZĘI
Wilno, Zawalna 11:a

®

UZEEKRERZENIŹ KEEZEZEKIW

rzecz pa-

tronatu
W dniu 6 lutego o godz,
20 zespół Reduty odegra w teatrze
społeczeństwa z gorącą prośbą o po- na Pohulance sziukę
Żeromskiego
parcie i łaskawe składanie ofiar pie «Sułkowski» па rzecz patronatu wię:
niężnych, odzieży i lekarstw
w Sa- ziennego. Pozostałe bilety nabywać

rzetelnie miłej godzinki.

kg aw

M

W. Szczepański:
Bilety są do nabycia od godz, ll:ej rano w ciągu dnia bez przerwy.

Cze piękno <naszych gór i dolin, rzek
i lasów, ale też i miast oraz wszelkich siedzib
tamtejszych ludzi». Oglądając te wszystkie
nasze cuda — tak mało przez nas samych
znane — będziemy mieli przed sobą — powiada autor — jakby księgę ogromną, w
której kto ma w głowie dużo wiadomości
a duszę wrażliwą, potrafl czytać i zaczyty:
wsć się, że go od takiej księgi przecieka:
wej nie oderwiesz:
Kraj — a osobliwie kraj rodziony! Toč
to, nie przymierzając, jakby własny kąt
gdzieś na wsi, gdzie to ojciec drogę wysa-

pradziad to nawet tę oto sadzawkę wykoowo: bieg uczennie szkół śred
psć kazał, albo i sam osobiście przy kopa- nich
i bieg chłopców de lat ėzter-.
9.30—
+ Trausmisja
muzyki orga- niu pomagał.
nasiu.
nowej z Katedry Wileńskiej. Przy organach
Bo gdy zaczniemy odczytywać księg$
Początek O godz. 11-ej.
prof. Władysław Kalinowski.
rodzinnego kreju, to między wierszami tej
O godz. 1030 w pobliżu gmachu
10,
s Transmisja nabożeństwa z najdroższej księgi wyczytamy moc rzeczy,
KAI Wileńskiej.
które w rzeczywistości wpiotła wyobraźnia Urzędu Wejewódzkiego wyruszą
autge
: Transmisja
z Warszawy. ludzka, któremi wyobraźnia ludzka upiększy: busy Proemaczene
dla publiczności.
Sygnał czasu I komunikaty,
ła, albo tylko dopełniła to, co się niegdyś ze
ape
12.10—1400: Transmisja koncertu z Fil- w rzeczywistości wydarzyło.
a ed Belmoncie,
harmonji Warszawskiej.
a prewadz
7
A czy to kraj nasz nie aż nadto bogaty
14:00—15 00: Transmisja 3 odczytów rol- w rzeczywiste, wielkie i sławne wydarzenia, rzeczną i Połacką,
ek
niczych z Warszawy.
których od niepamiętnych czasów był wi— (x) Organizowanie
15.00—15.15: Transmisja z Warszawy. downią — aż do dziś dnia?
dru
sp
or
Komuniaat meteorologiczny i nadprogram,
towych wśród strażaków żyn
Jak w kalejdoskopie prżewinęły się
. 7z
15.15—17.20:
Transmisja
koncertu z przed oczyma widzów, pejzaże, typy i sław inicjatywy komendanta mie
jskiej straFilkarmonji Warszawskiej.
ne budowle na naszych Ziemiach
Wschod- ży ogniowej p. Wal
igóry
w najbliż17.45—1810: «Józef Piłsudskie—odczyt nich bę ące.
i
e
soties
x działu <Życiorysy mężów współczesnych»,
zostaUjrzeliśmy tedy Połągę zie
przepięk:
ą wśród
wygłoI Karol Krzewsii.
personelu straż
nym widokiem na morze, górę
i
Biruty, na:
1810—18 35: <O naszych samodziałach są tak od żony Wielkiego księcia Kiej- drużyny sportowe.
AS
TA
ludowych» —odczyt z działu <Ziemia Wilef- s
Zaianiem tych drużyn będzie
ska», wygłosi Helena Schrammówna.
rozZwiedziliśmy dalej owe liczne dworki i wijanie sportu saneczkow
1835—19(00: Odczyt w języku litewskim folwarki,
ego narciarSapieżyszki, Sapieżyny 1 Sapieżan- skiego
wygłosi Józef Kraunajtis.
, bokserskiego, strzelania,
ki, licznie przez książąt Sapiehów pobudopiłki
19,00 —19 25. Gazetka radjowa,
nożnej, pływania i t, p.
wane,
1925—1935. Sygnał czasu i rozmaitości.
Kierownictwo į wyszkelenie tyc
Antokol, który przypomniał nam owe
19.35—20.00: «Rozwój fizyczny dziecka»
h
ak
,
miłe,
staroświeckie
«dworki»,
opisywane
DE
z
—odczyt z działu <H' <ną społeczna» wy.
będzie
w ręku
taką
serdecznością
przez
Ignacego
Chodźkę,
sterach
głosi prof, USB, Wac, — Jasiński.
wojskow:
schronienia—jak wyraża si S — mierniejszej towca por Kaw
20 30—
: Transm
z Warszawy:
alc
a,
POWOLNE
zo”
starość, jej cnót i obyczajów
22.00.—
: Komanika
PAT'a.
SBRZYZYREZICZOYTZĄ
przyby
22.3)—23.30: Transmisja „ "ki fan.
A Popławy, a Belmont, a potem Nie- ziers
machki RA
mówiW,
ł <O znaczeniai
radja w doz 5
mien pod Be[wierzyszkami! Trudno by przyPoniedziałek, 6 lutego 1928 r.
szło zliczyć wszystkie te przepiękne widonteresujący ten odczyt,
pr
16 40—16 55. «Chwiika białoruska».
t
ki, jakie rozpostarł przed nami pan <fil- gotrwałemi oklaskami,
ok
zk:
1655—17.20: «Jak tacy
dla idei miarz»!
ch
następny.
ww całości:
e
w Stow,
Mł. Pol,» — odczyt
LA
Rusiecki,
wygł. Bernard
*
17.20—17.45. «O pięknie Wilna»—odczyt
Pan Edward Żywiecki, instruktor
wii.
Tera: naležy Ц:!-!_дб.‹і Nle
z dzia'» <Ziemia Wijeńska», wygłosi prof: Tow. rolniczego zapoznał nas z odmianami
chże zarząd
naszej radjostacji weźmie
Juljr Kłos,
ras bydła, spotykanemi na Wifeńszczyźnie.
do se,
e.
ne
tu
dez
yde
rat
"1.45—18.10: «Moja pogadanka na wsi»
y,
Niechże
Mówił zajmująco o rasach holenderskich,
Polskie Rad
—-dczyt z działu «Oświata pozsszkolna>» — mało dostosowanych do naszego osirego spełni całkowicie tę wielką misję krzewiio
e« ggłosi dyr. PMS, Stanisław Ciozda.
klimatu i nieodpowiedniej paszy, o szwy: nią kultury, jaką sobie za cel postawiło:
18.10—19 00: Koncert popołudniowy:
cach, hodowanych w górach Szwajcarji — д Czas najwyższy powiększyć zasięg f:l
19 00—19 25: Gazetka radjowa.
Opisał zalety 1 wady każdej jałowicy ku poA pod adresem
19.35—20.00:
«Początki muzyki, wiek żytkowi niejednego słuchacza, co zamierza
y Opiekuńczej Kresowej niech nam wojnRad
XV»—I odczyt z działu «Muzyka polska w właśnie nabyć sobie krowinę.,.
o
będzie
wyrazi
decz
ne
podz
ięko
przykładach»„—wygłosi dr, Tadeusz Szeliwanie Ars niezmiernieć ser.
%
ciegowski.
podjętą w imię szczytnych
.30—
s Transmisja z Warszawy.
Na zakończenie programu wiceprezes
Na zakończenie: Komunikaty PAT:a.
E M ŚSchummer.
Rady Opiekuńczej Kresowej p. Michał Obi.

Benoni, którzy wykonają pieśni, oraz arje z
oper: <Halka», «Hrabina» etc. Chór miesza:
ny T-wa «<Lvinias pod dyrekcją J. Lešniew- a

prof. M. JózeKlecka i dyr.

|

RADJO—WILxO.
Fala 435 mir.

— Koncert, poświęcony twórczości
Stanisława Moniuszki. W dzisiejszym kon.

Słowo wstępne wygłosi
towloz. Przy fostepianie M.

Guerre.

„dwabo:

Niedziela,

dzie się odczyt popularny „Hygjeni stwa, przewidzianego w art. 129 K.K. skiego wykona szereg pieśni i <Sonety z
Krymskie» (4 cz.), z towarzyszeniem orkiesta zdrowotność”, wygłoszony przez p.
— Odezwa. Wśród najbiedniej« ry, oraz fragment
z «Widm».

arję Stablewską. Wstęp welny.

Ę

<Lutnia»).

Dziś o godzi 8 m. 39 wiecz. ukaże
się po
raz trzeci Świetna komedja Henneguin'a
«Pierwszy sygnał», która doznała gorącego
przyjęcia przez licznie zebraną publiczność
premjerową.
й
— Popołudniówka
dzisiejsza.
Dziś
wyjątkowo o godz. 3-iej pp. (punktualnie)
grany będzie po raz ostatni w sezonie chifń«

eksperymentom,

i la Grande

ri

cercie, poświęconym twórczości Stanisława
Urząd Komisara Rządu na m, Wilno Moniuszki,
В
udział
znani soliści: Pp:
zarządził w dniu wczerajszym kon- Zotja Bortkiewicz: biorą
Wyleżyńska i Sergjusz

tiskatę białoruskiego pisma «Krynica»
ul. Zyg- za umieszczenie artykułu w treści któmuntowskiej 22 o g. 5ej pp: odbę- rego dopatrzono się cech przestęp-

Opiekuńczej Kresowej

:

skiego w Wilnie. Znakomity pisarz się utwory następujących autorów: Corelti.
Achron, Bruch, Mendelssohn, Panės
przez masz
Związek Leonard,
ganini, Sarasate.
iteratów, spędzi w Wilnie
2 dni.
Początek o godz. S'ej wiecz:
We wtorek 7 bm. wygłosi
w sali
Pozostałe bilety sprzedaje kasa Teatr:
gimn. im. Ad, Mickiewicza swój nie- Polskiego od 11—9 w, bez przerwy.
— Jubilensz dyr, Franciszka Rychłow*
zwykle
zaciekawiałący odczyt p. t.

cyjnego p, Stanisławowi Kukiel-Krajew- mojej matki» będzie gościem Związskiemu,
Ostateczny skład nowej rady dy- ku Literatów na XXXI-ej Środzie Lirekcyjnej ustalony zostanie w poło- terzckiej, gdzie wygłesi pogadankę
oraz przeczyta niedrukowane swoje
wie

Jak wiadomo,

Bgipcie—w latach 1796—1793.

będzie się w dniu 5 go lutego -rb. w sali
programie
przewidziane jest poddaZwiązku Kresowego przy ul. Zawalnej Nr 1, wanie myśli na odległość, telepatja zupełnie
Czarna kawa z tańcami, poprzedzona kon: bez kontaktu, eksperymenty jasnowidzenia
certem. Początek o godz. 20 ej.
i cały szereg nieznanych w Polsce d.Świad„ Pozostałe zaproszenia do nabycia na czeń z dziedziny eksperymentalnej psychomiejscu w dniu ząbawy od godz. 18 ej.
logji. Ze względu na wszechświatową sławę
p. Lo-Kittays, wieczór ten niezmiernie ciekawy wzbudzi niewątpliwie wielkie zainteRÓŻNE
resowanie.
— Od Redakcji. Kolejny dodatek
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru
„G'os Pelaków Zakordonowych“ za Polskiego;
Ostatni recital skrzypcowy Broniwzglądów technicznych ukaże się do- sława— Gimple.
Świetny skrzypek Bronisław
Gimpel wystąpi raz jeszcze w Teatrze Polpiero w następną niedzielę,

p. inż. Staszewski «R:ymianie Wschodu*
stworzył specjalną komisją t. zw. rzuci snop światła na duszęw którym
współskrutacyjną, przewodnictwo której po- czesnej Europy i naszej literatury.
wierzono kierownikowi

Rzecz dzieje się: I.
W służbie zasłużył na szczytne
W obozie pod Weroną, II. W pałacu księcia
za waleczność, Był odWenecji. Il. W mieszkaniu Sułkowskiego w odznaczenie
Medjolanie. IV. W zamecziu Księżniczki w zna:zony Mieczami
Hallerskiemi, ma
Szwajcarji. М. W kwaterze Napoleona w Mzdeilie Interallie,
Medaille comme-

, sowego

| Ourty sub L. M. 100, kler. do

ь

Bura ogłoszeń
S. Jutana, Niemiecka 4;
494

Gus!

:

pow szechnie

znanej firmy

00 Heyde, Drezno
—

ró

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

| Swlutowe przetsiębiorstoo
) POSZUKUJE

ido
organizacji i sprzedaży
maartykułu akwizyterów i podróżujących.
; Ludzie młodzi i energiczni mają duże szanse
dobrego zysku. Fachoweść niekenieczna.
л

H|

Geodezyjne

$p

;

Optyki Rubin”

UL. DOMINIKAŃSKA

Najstarsza firma w kraju

Wilno.

17, TEL. 10-58,

(egzyst. od 1840 r)

į

4»

SĄŁ40.
W O

ZIEMIAŃSKI

DOKTÓR

w

Agrarnc-Parcelacyjny

Przedstawicielstwo

ul, Wileńska

|

Nabywa

majątki do

w

ul

Wilnie

30, tel, 4—43.

Przyjmuje majątki do parcelacji
wydaniem awansu.
Likwiduje

serwituty.

Sporządza

pomiary.

Wyjednywa

przy

komisowej

z

zedaż

pożyczki

długo

Maferjały

terminowe.

KAMGARNY,

CENY

K. DĄBROWSKA
BZ

ul. Niemiecka 3, m. 6.
NE Poe.
Zagranicz
nych i Krajowych
iabry

SPRZEDAŻ i WYNAJEM.

ЭНЕЛИ 1Б Е У

GA PA

są

z

R

O

CZYSTĄ

4

E EJ BA CA PA GA NEONY BO

AUDYCJĘ

WIECZNE

&

a

„K UPR
regeneracja

8

O«

powigirzna.
Kupro“

т Lwów,

Zadač prospektu!
ЧА 1 1 9 5 1

©

Uwaga!

Wileńskiej
obsługuje swą Szanowną

©.
*

ironcie oraz w roku 1927. Wielotysięczne zastępy wojsk molskich i armji
Film ten demenstr. w Warszawie równocześnie w 3 kinach „Рап“,

Pomocy

Szkolnej,

iminatory stacji miejscowej.

Krakowie,

Warszawie,

w głębi Rosji,

ma

Krymie

ostatni dzień Dawno oczekiwany

Aciwia

7;

»W państw

ZIBIONEgO SMOKA"
w Chinach,

na tje wojny

osnuty

dramat monumentelny

NIEBEZPIECZENSTWO)

O

film,

i

Od dnia

Miejski Kinematograi

W

Polskie

Ejeanor Boardman, i Wiliam Haines. Rzecz dzleje się w

3-go

do lo Sgo 8:go lutlutego

r.

Г. b,

т

Olga Czechowa

|dyrekcją

i H. Stuart. Nad program:

«DZIKI

LOKATOR»

Ś

W

rolach

gł 2

Shanghaju i na

8 astach.
aktach

w

o

|-sze

W. rolaci
rolach

farsa w 2ch

aktach.

ZA

masz

GAŁGANIARZY»

Czyli

Lwów,

Jagiellońska 20,

452—1

Wilno, ul. WIELKA

o

©

66

ruchemości
miesięcznie.

kupnie,

bankach

cenę od

ednie-

Od Wiktora Hugo, który nie jest w Polsce tak znany jak na to zasługuje, rozpoczyna

5) WINDYKACJE

8) PODANIA,

i

przepisywania

handlowe firm krajoi rolnych. Obliczenia
prowadzenie
ksiąg
na

maszynach,

i korespondencja handlowa.

tłoma-

9) TRANZAKCJE LEŚNE. (plany, oszacowania, po:

dzialal-

Dzieła Wiktora Hugo ukażą się bsz skrótów, w najlepszych przekładach, pod
redakcją Jaroszacie graficznej.
Iwaszkiewicza z przedmową Juljusza Kaden Bendrowskiego, w pięknej

Chcąc spopularyzować masze wydawnictwo postanowiliśmy rozdać większą ilość egzemplarzy
pełnego wydania dzieł powieściowych Wiktora Hugo bezpłatnie.
Każdy z czyttlników niniejszego pisma, który w przeciągu dziesięciu dni nadeśle pod adresem

„Bibljoteki Arcydzie! Literatury" (Warszawa, Boduena 1), niżej załączony kupon,

otrzyma bezpłatnie

pełae wydanie dzieł Wiktora Hugo. Wysyłkę uskutecznia się w kolejności zgłoszeń; jedynie
kosztów epakowania i ogłoszenia pobieramy 60 groszy ed tomu.

stron), składać się

będzie

z

jako

zwrot

następujących

powieści:

„Nędznicy«, „Katedra Najświętszej Marji Panny w Paryżu*, „Pracownicy morzać
„Smiejący się człowiek! „Chan Islandzki“, „Rok 17936, „Ostatni dzień skazanego“ i t, d.
gą ważne

tylko

KUPON

dla

otrzymanych w ciągu
10 dni.

BIBLJOTEKA ARCYDZIEŁ

LITERATURY
WARSZAWA, BODUENA 1

Niżej padyisany życzy

sobie

Wikiora

Nr, 433
otrzymać
Hugo

bzzpłatnie dzieła

Ulica i nr. domu
PIENIĘDZY NiE [ZAŁĄCZAĆ

edpowitedzialny, Czesław Karwowski

z

łe sa El ktrsć

Czop

SE

szerści

e

olaa

pusz stej.

Dowiedzłeć się:

> Gcskie.|

13,

!

Ap

219 A

w. Z, P.43.

36—

p

A. Blumowicz
choroby:
weneryczne 1 ski

k
©

ra

umebiowa- Przyjęcie: 9—1

iske ERA

kosztor.

|

3

Wilno, ul. WIELKA: 3

аЫи

Butałowa 19 m.

RER

|

el,

|

|-poper Meaycu,

pr

z lewej

Wszelkich informacyj
Biuro udziela kezpłatnie.

ю

pod pewne

405—0

skćrne i płciowe

ul. Mickiewicza,
wejście z ul.

zabezpieczenie
Wileūskie Biuro
Komisowo-Handlo-

21, tel. 152.

lecą

———

sło:

lążych

Lekarze-Dentyści

Dzierżaw

y

to- | majstków ziemskich
ze, świeżoul. odremon
wane,
Antokol
poszukujemy

sta

62.

Wileńskie

-

cza 21,

i S-ka
S

a z ogr. odp.
ilno,ul.Tatarska
20, dom własny
Istnieje od 1843 r.
Fabryka
i skład
mebli:
Loren) NEM
gabinety,

łóżka niklowane i
angielskie, kredensy,

stoły,

szaty,

wiurka,
krzesła
dębowe it, d.
Dogodne warunki i
ne

raty:

NASIONA
wyborowe, warzywne,

Lekarz- Ero ta

Biuro

„MA RYA

Komisowo-Handiowe Ad. Mickiewi-

M.Wilenkin

salony,

9
Śnia-

deckich 1, przyj. 4—7.
—1-89

przy | we ul. Mickiewicza

Antokolu

Ożyńska- Śmolska:

tel. 152,

Choroby jamy ustnej.

NAJTANIEJ

Plombowanie
i usuwanie zębów bez bólu.

piszemy

Porcelanowe i złotej
korony, Sztuczne zęby.

podania

fachowo

przepi-

zo
S
jom
uczącym
!
Ъптп. 061:;-84 ці"і

sujemy na maszynach 1 tłomaczymy
na wszystkie języki
i

jmuje:
rzyjmuj

Wileńskie Biuro
Komisowo- Handlowe Ad. Mickiewi-

p

zk

lANINA
FORTEPJANY

i

do wynajęcie,

ul. Portowa
0—£6P

— 12
gas

Wydz. Zdr Nr 3

cza 21, tel. 152:

Lekarz-Dentysta

|

Gh. Krasaosielski

Wilno, ul. Wieika 21.
Przyjmuje: od g. 10—2
7. |
iodg.
—
р

19 m. 6.

TANIO

duży
Lejarz- ntysta | |
(2 mtr.
w kw.), kopja słynnego
wielkim
wyborze po
obrazu Siemiradz iezo ul. Mostowa 9 m. 25
cenach najniższych
«Chrystus u Ма 1 przyjmuje: od g. 10—2
poleca F. SZYK Marty»
i kilga innych
1 оё g. 3—199
Wilno, Zawalna 58.
pięknych obrazów.
—161
Cenniki na żądanie
gratis.
443—15 iargowa ul. d. 13, —
1
asiewne

oniczyny

się
i kwiatowe, sprzedaje
olejny obr'z

W,

i inne

Pasiński

|

m. 9, A, O, od g. 127—2

472—0

Poszukuję
pokoju niekrępującego,
możliwie w centrum
miasta.
Zgłoszenia
proszę składaćw administracji <Słowa» pod
<Esqnire>.
—0

umeblowany pokėj do
wynajęcia dla porząd-

Wykonywa
zamówienia

Pianino

stolarskie, szafy,

kre-

Lekarz-Dentysta

|

1. Wilkomirski

Dužy
nego solidnego

sliczne,

В

Wieika 19. KES
IS jniujęs a g Rog, |

pans,

Zawalna 8—3.

0—005

okazyjnie

densy,
biurka, stoły Sprzedam,
oferty do
jadalne,
salony — та- Red
«<Słowa»
pod

AKUSZERKI.
AKUSZERKA

M.LAKNEROWA

|

oniowe 1 Czeczotio- <1300 zł.»
0—505 Przyjmuje od g. > 2 |
we. Tapicerskie o'o:
7 w., Kasz R Wi RJ |
many,
kozeiki mateVAr
książ. wojsk,
race i klubowe,
PE—£9E_
i kartę mob., wyPracównią Polska
daną
przez
P
KU.
Meblowa Zawalna 15.
Akuszerka
TANIO — RA'Y. Lida na imię Jskóba
Smialowac
414—0 Dzięcielskiego, rocznik w.
1897, unieważnia się.
rzyjmuje od got
icsi liesa
—-07005 Be

Rządea - rolnik
z niedużą

rodz ną po-

gubioną

książkę

46 m, 6,

w. Z. P. Nr 63
1—09

wojskową
wyd.
od 1 Z
przez P. K. U.
posiada chlubne
świa- Wilno, na imię AdaAKUSZERKA
dectwa 14 letniej kultu- ma Jamuszko, unle|
rainych dóbr praktyki. ważnia się. — 0—10$ SWIDERSKA
Adres: Poczta Dokszyul. Mickiewicza 4 m.i2
przyjm.: od g. 10—12 |
ce, powiat Dzisieński,
majątek Hniezdzitowo
w ykonywa
Jan abliński. 508—2

Szukuje

posady

kwietnia

1928

r.,

[LEKARZE |

y

ELEFON
12-29

f Uuica DOBRA 6.

zabiegi iecznicze
z polecenia Iekarzyė

DOKTOR

L. Ginsberg

|

Wydz. Zdr. 6237.

87—14 °

€horoby
weneryczne
AKUSZERKA
sytilis i skórne.
Wilno, ul. Wileńska
telefon 567,
wróciła i wznow
Przyjmuje od 8 .o 1 "przyjęcia chorych,

sOKUSZKO

1 ой

a. Wydawesi Star isławij Mackiewicz; Redaktor

|

CYMBLER<a.

sprzedania Mickiewicza

wa

Nr 480. O Słoneczny

p

Imię i nazwisko
Miejscowość (s6ct>).

p p.

411—

DOKTÓR

2 mieszkania

stołecznych,

i zagranicznych,

czenia

152.

sprzedania

awalna

na

zaległych długów i zobowiązań.

6) PRZEDSTAWICIELSTWA
wych

iog 4—6

od 8 — 9 rano

Zarzeczma Nr 305.

ze

bez żadnych kosztów do czasu otrzymania pożyczki, wszelkie formalności
załatwia B'uro,

handlowych i t. p.

ność swoją „Bibljoteka Arcvdzieł Literatury”.

kuponów,

Łu-

—

30 zł.

sprzedaży i wy-

miejscowych

wych,
przemysłowych
i zeznania
podatkowe,

biežącym roku przypada setna rocznica remantyzmu, którą Francja przedewszystkiem święcić będzie
U ureyzyście. jednym z najświetniejszych przedstawicieli romantyzmu jest Wiktor Hugo, łączący w dziełach
swoich gląbokie człowieczeństwo i miłość bliźniego z mistrzestwem formy, plastyką w przedstawianiu
bohaterów targanych potężnemi namiętnościami zajmującą i porywającą treścią.

Zamówienia

cenie,

necznych, 2 pokoje du.|

miary.

4500

dostępnej

g

pa su

kiszki, uł. Fiisowa 1m.2 _

(w podwórzu

7) RACHUNKOWOŚĆ: sporządzanie bilansów handlo

sefną rocznicę
ROMANTYZMU

tomy (około

1 nie

strony).

krajowych i zagranicznych,
4) POŻYCZKI: wyjednanie pożyczek długoterminow

Ų

Śaraone
i punki, || na sda
sum | choroby
ŁUKIEWICZ
Orzeszkonęj 3,
ol a
weneryczne,

3) REKLAMY i OGŁOSZENIA „do wszystkich pisma
wych

codziennie

Cza 21, tel.

lekcyj:

alia

5 pokoi

za

|

we Ad. Mickiewi | „choroby skórne,_

iek

m

Nr. 56 (nad Notarjuszem

miejskich

Medycyny

EP owepiiwiikia żę 4

wykazów, akt sąd |LOKUJEMY

dzierżawianiu nieruchomości, ruchomości,
lokali handlowych, mieszkań i t. p.

„Wiktora Hugo,

24

Udzielam

na maszynie

2) POŚREDNICTWO przy

Dzieła

Daki6r

> glandlo
e
о- A.

i

:

biuro

TEL, 14-38,

BEZPŁATNIE

Całość, która obejmie

O:

pies sai
ai
szerści _ puszystej.
z
= si a

Bohuszewiczem).

14 (vis a vis Ludwisarskie;).

|

ul. Rzeczna
11-a—11, | kupojemy
ALL
(róg Zakretowej, vis-aza gotówkę | Doktór Medycyny

Do

1) ADMINISTRACJA: przyjmowanie z całkowitą
powiedzialnością de administrowania

sława

©

T-wo.Komandytowe
DYREKCJA WILEŃSKA

aiech żąda prospektu fabryki wiecznych ogniw „Kupro”

i weneryczne,

1
$

A

L

nauczycielka,

de i

|

yn

skórne

cza 21, tel. 152. |” gawio | płk

dcśwładczona

udziela

urocza parta:rka Johna Barrymo: Z

GENERALNE

99

6. Wolison

RE
na Mickiewicza
24,
we, Ad. Mickiewi. | "9, i prayjuuje

Przepisywania

na wsi

уеа

B, Dylewski |

ną róż-

angielskiego ——

Crkiestra pod

й

'
bez

е\,

W. Zdr. Nr, 152,

Or.

różnych sumach

>

Fairbonkstem w roli ołównei.

o
elektryczne

——

jlne terminy i w |asysten kliniki uszno:

34—V—13
LEKCYJ

INKIATANLES EKT |

artashe
światło

|

e

gzównych” R. Ritnen, "H. Thomas

<KOBIETA z MALOWANĄ TWARZĄ» czarujący dramat w 10 skt.

Kto pragnie wieć tanie

Radjo „AUDJON”

d ramat

Astor i nieporówniany Milton Sils t. z. Tygrys morski «CÓRKA
ROTRA

doskorte odbicrniki wszelki

Hantau,

udzielamy

K. Szalkiewicza

Wilno,

Kapeimistrza W, Szczepaūskiego. Ostatai seans o godz. 10. W poczekaini koncerty radjo.

Dnś! Najnowsza Sensacja! I raz w Wilnie! W rolach tytułowych

da* Wielka a ra, Mary

DÓW MÓCZ OW:

od 1221 04 68
al aaatew :га 24

|Pożyczek|

JURKIEWICZA

asa Czynną Od g. 3 m. 30, Początek seansów o g. 4. Ceny biletów: parter 80 gr, balkon 40 gr, | francuskiego

e „Warda

literatura,

«

włącznie będą wy6 mietlane.filtny: „GZłOWIEK W OgNU“
Nastepny prozram: «Dwanaście djamentów» 7 Douglasem

Kino

J.

iónskiszo

żózre

ui. A, Mioklewicza 22: ©, wyspach Filipińskich, Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, Początek
O godz. 3.30, ostątni seans o g, 10.25. Biiety honorowe i jednorazowe na premierę nieważne.

LON CHANEY,

KOBIECE. WFWP,
RYCZYE,NARZĄ-

Rządce-Rolnik Nr K. Sokołowski

na | ut.Ostrobramska 23

«©

=

©

Br Zeldowiezowa

Ostrobramska |

czerwonej.
„Согво“

®=

189

tle

MARR;

#

radjosprzęt otrzymać można tanio w firmie

Wilno, ul. Wileńska

JERZY

a

и

wszystkim, ze

GORCZYNSKA;

Teatr 33

p

И

się w

tanio, fschowo

Części, szematy, najnowszą

M.

na
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