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Kowieńska

urzędowa

mieszcza wywiad
min. Zaleskim:

f<Elta»

prof.
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kiego.
Kowieńs
rządu
rukcja
Rekonst
GDAŃSK, 7—Il. PAT. Z Kowna donoszą do „Baltische Prasse“,

że

z kwestja przekształcenia gabinetu litewskiego jest w dalszym ciągu sprawą
aktualną. Po ustąpieniu gen. Żukauskasa naczelnego dowódcy armji litew-

Brżyszki

Przyczyną masowej „ucieczki* gabinetu oraz armji jest uporczywe
nietykalności Litwy klauzule litewskie
w układze handlowym z Estonją, a trzymanie się przez Woldemarasa prowadzonej dotychczas przez niego poostatnio w niedekończonym układzie lityki wewnętrznej. Woldemaras sprzeciwia się w dalszym ciągu jakiejkolz Łotwą?

Klauzule te nie mają

zwężenia

praw

dążą

do

na

celu

wiek

piebiscytu w sprawie

koalicji i odracza ciągle termin

na- tucji, uważając swe stanowisko za tak silne,
Litwie może przesunięć różnych w gabinecie.

Litwy, odwrotnie

zapewnienia

uprzywilejowanego stanowiska wzglę:
dem Polski, w porównaniu z innemi
państwami. Klauzule te wskazują, że

Zaprzeczenie

że

obawy

bez

konsty-

zmian

dokonywać

Czy

zeszłoroczne

przybycie

marszałka Piłsudskiego do Wilna

po

raz pierwszy w celu udziału w obehe-

dzie rocznicy 9 p:ździernika nie wsk:”

zuje, że rząd polski, który dotąd
w
kwestji wileńskiej opierał się na uchwa-

Je «<Sejmu

Wileńskiego»

z r. 1922,

obecnie niejako bierze na siebie

po-

stępek Żeligowskiego?

_Elty.

Przyszly blok baltycki

Wywiad z b. ministrem Pusta.
z estońPARYŻ, 7—Il. PAT. „Paris Midi" zamłeszcza wywiad doprow
aśći
możliwo
sprawie
skim posłem w Paryżu p Pu'tą w
że
zył,
oświadc
Pusta
Poset
iego.
Bałtyck
dzenia do skutku bloku
jej
w
udział
gorący
idel
tej
ia
powstan
chwili
ej
biorąc od pierwsz
określić
urzeczyw stnieniu, jako szczery jej zwolenn k można łatwowieniach
przemó
ych
doniosł
po
:ły
nowe nastroje. jakie zaparow

roziemcza łotewsko - estońsk

skiego w tym względzie?

ść interesów

gospodarczych.

w tej dziedzinie wspólno
— W sprawie powrotu
lać znaczenia fińskiego przemysłu papierniczego,
podkreś
trzeba
Nie
nie zwracali się dotąd ani do konsuwreszcie kopalń Oraz wyrobów tekstylnych
i
iego
łotewsk
lnu
latów polskich, ani w jakibącź inny
eć, że właśnie wspólność interesów gosposposób do

rządu

wydaleni odegrywa

polskiego.

jak

się

polskich,

zrozumi

aby

dźwignią przyszłej uni baltyckiej,
zdaje, niemal wszyscy oni pochodzą darczych stać sję ma główną
racjonalizacji prodo
dątący
wszyscy
pragną
ia
powstan
której
nie z Polski, mimo to jednak rząd dukcji
bowiem zapewnić moze najlepiej
ostatnie
To
skiej.
europej
polski wyjaśni jak najobszerniej pras
.
wa powracających do uzyskania oby- owocny'pokój
polskiego.

watelstwa

—

Czy rząd polski zamierza otworzyć zamknięte w Wileńszczyźnie szkcły litewskie dopiero po
Spraw
ciu wszystkich

rozstrzygnię:
litewsko-pel.

skich, dokoła których mają

wadzone rokowania, czy,

miły władze litewskie

być pro-

jakto uczy-

w stosunku

do

już ebecnie powoli
szkół polskich,
przystąpi do złagodzenia obecnej cię-

EET

NTT IE

TIE
ESTETINIO
KES VST

Otwarcie sesji parlamentu
Mowa

tronowa

pokoju. Stan rzeczy w państwie

angielskiego

wtkutek

a stąd niepewności życia

międzynarodowych

| posiadania

za-

równo jeśli chodzi o Chińczyków, jak i o cudzoziemców jest ciągle jeszcze
— Dstąd nie posiadam
żadnych powodem niapokejów. Ni: bacząc na to rząd mój stoi wytrwale na stanowiadomości
e otwarciu
chociażby wisku zajątem w dekleracji ogłoszonej przed rockiem, a wyrażającem goteczęści
Szkół zamkniętych w Litwie, wość zadośćuczynienia aspiracjom chińskim natychmiast gdy tylko Chiny
słyszę to po raz pierwszy z ust Pana. będą mogły zapewnić w sposób zadawalający opiekę Oraz bezpieczeństwo
Premjer litewski prof. Woldemaras u- zycia i mienia mieszkańcem brytyjskim w Chinach.
przejmie obiecywał mi zbadać żądania
W/ dniu 29 grudnia rcku ubiegłego rząd Stanów Zjednoczonych pespołeczeństwa polskiego w Litwie, wiadetmił mego ambasadora w Waszyngtenie o swem pragnieniu wspólfednak, jak się zdaje, dotąd nie na- nego rozważenia projektu newego traktalu rozjemczego zawartego w Wa.
badane są obecnie
Stąpiło w tej sprawie nic nowego.
szyngtonie w roku 1908. Warunki owego traktatu
— Dlaczego, p. Ministrze, już od bardzo szczegółowo i przyjaanie przez rząd mój, który następnie rozważy
;
paru lat rząd polski nie pozwala na projekt wspólnie z rządami moich dominjów.
Przechodząc do spraw wewnętrznych imperjum król oświadczył mięotwieranie szkół litewskich w kraju
szkoły

będą

otwarte?

"EET"

PET

sejneńskim i zmusza dzieci litewskich dzy inuemi: Jakkolwiek w niektórych gałęziach wytwórczości stan rzeczy
do uczęszczania do szkół polskich? budzi jeszcze pewne poważne obawy, megę stwierdzić z zadowoleniem, że

za— Być możs brakuje w tym wy» stan ogólny w handlu i przemyśle idzie w kierunku trwałej poprawy
padku nauczycieli Litwinów, co daje równo jeśli chodzi © stosunki gospodarcze wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
współpracy
się odczuwać również w Wileńszczy” Ten stan rzeczy usprawiedliwia nadzieję, że przy harmonijnej
źnie. Rząd polski pragnie porozumieć i dobrej woli rok przyszły będzie jeszcze pomyślniejszy.
się z rządem litewskim w tym sensie,
by meżna

było sprowadzić

z Litwy

nauczycieli Litwinów.
— Czy będą mogli powrócić do
Wileńszczyzny i ci neuczyciele szkół

Rzeszy

Pomoc

BERLIN

Niem.

dla

Prus

Wschodnich

7-Il PAT. Gabinet Rzeszy i gabinet pruski odbyli

przewodnictwem

prezydenta

H ndenburga

dziś pod

posiedzenie, na którem

wspólne

został program pomocy finansowej dla Prus Wschodnich, Ogłopoczątkowych i średnich, którzy jesz- ustalony
biuro Wolfa komunikat urzędowy wylicza poszczególne zarzą
przez
szony
cze przed paru laty zostali wydaieni dzenia zawarte w pregramie tej pomocy finansowej,

z Wileńszczyzny?

:

po:
planie znajduje się sprawa udzielenia większych
— Naogół rząd polski nie Ani życzekNa dlapierwszym
pruski
rząd
i
Rzeszy
Rząd
pruskiego.
przemysłu
i
rolnictwa
temu przeciwny, gdyż w ciągu tych
Baru lat nastąpiły zmiany rządów i zobowiązały się wyasygnować na ten cel w roku bieżącym łączną sumę
miljonów marek. Komunikat wylicza następnie sposoby przeprowadzenia
Poglądów, jednakże w każdym po” 75
sanacji
gospodarczej Prus Wschodnich, a mianowicie: 1) otwarcie nowych
Szczególnym wypadku kwestję tę nakredytów
rolnych na korzystnych warunkach, 2) wymianę pożyczek persoleżałoby rozstrzygnąć oscbno.
malnych,
któremi
gospodarstwa rolne są obciążone
na długoterminowe
W dalszym teku rozmowy poru

stosunków polsko-li- kredyty hipoteczne, 3) spacjalne ulgi kredytowe

kwesiję

dla

tewskich w dziedzinie kulturalnej (na- osadników i dzierżawców, 4) dalsze zarządzenia dla
literacxiej,

których minister

artystycznej),

przywiązuje

eg

- gólną wagę. Oświadczył ou,

do

szcze-

że rząd

polski nie tylko nie będzie robił przeszkód ds nawiązania tych stosunków,
ze strsny Lijak to dotąd czyniono
je popiebędzie
twy, letz odwrotnie,
stosunże
tembardziej,
ułatwiał,
rał i

dania oraz dla poparcia przemysłu

drobnych

rolników,

ochreny stanu

Wschodnich Prus, 5) ulgi

posia-

podatkowe,

6) specjalne ulg
tar fowe,; kciejowe. Program ten ma być przeprowadzony
czasie,
w najbliższym

Konferencja M, Ententy odbędzie się w maju:

WIEDEŃ, 7—Il. PAT. Według doniesień dzienników praskich wiar
domość białogrodzkiej „Prawdy* o tem, że konierencja Małej Ententy ma
się odbyć

w drugiej połowie marcaw Bukareszcię nie odpowiada

ki te mogą w znacznej mierze przy- Nie jest jeszcze ustalonem, „czy Bukareszt będzie miejscem
czynić się do uregulowania stosun: która odbędzie się pozatem prawdopodobnie depiere w maju.

prawdzie.

konferencį',

ków litewsko-polskichOpozycja niezadowolona z
wywiadu

Pertraktacje o traktat handlowy z Sowietami
KOWNO,
będą odbywać się w Warszawie.
Nios" w deść ostrym tonie omawia w
WARSZAWA, 7.1, (tel, wł. Słowa).
7.I1 PAT.

P. P. S.

blok rządowy od innych
stronnictw
w
tej
P.PS? Że konserwatyści zwalczają stronie jest najgł.bsza,
Co to jest dziś PPS.—jsst
to
przedewszystkiem P.P S$, — tego tłó-

maczyć

powinna

zwrócić

nie trzeba.

podsumować

rządowy

się

na

za głównegs

Ale chcielibyśmy

powody dlaczego i blok

naszym

terenie

również

swego przeciwnika uwa-

żać powinien akcję
a to zarówno

ze

wyborczą

P.P.S.

względów

taktycz-

nych, jak i ideowych.

Wzęlędy źakżtyczne to przedewszy=
stkiem wzgląd
па wzrastające siły

P.PS. i na widoczną
słabość

endecji.

dla wszystkich

W

r.

1922

dnia 5

listopada endecja z chadecją zgromadziła ma swą liste z miasta Wilna 26.062
głosy. W r. 1927 w wyborach
miej-

głosów,

endecja zchadecją zgro-

czyli ilość głosów

oddanych

na listę endecko-chadecką

w mieście

Wilaie zmniejszyła się o 46 proc., a
jeśli dodamy do tego nieco wyższą

frekwencję
możemy

wyborczą

państwowość

przeciw

rokii

1927 to

śmiało powiedzieć,

że latem

1927 r. endecy z chadekami posiadali
już tylko połowę tych zwolenników,
których mieli w Wilnie w r. 1922.
Na wsi wileńskiej endecy z chadekami w r. 1922 mieli 6969
zwolenników. Na wsi szeregi zmalały w znacznie szybszem tempie niż w mieście.
Przy obecnych wyborach, -- po tem

mieszanina

liberalizmu

XX

w.

naszego

jak te swego

czasu

P. P. S., —

podczas

polskiej

cfenzywy zawołali pp. pepesowcy
zem

w

p.

Stan,

Grabskim

«dsść tej wojny», —

ra-

endekiem:

jak później, gdy

przekonaniach leaderów partyjnych z bolszewicka cfenzywa szła ua Polskę
wywrotowošclą i rewelucyjnemi
ha- w Warszawie szalał
strajk robotniłasami uprawianemi na wiecach. Po ków magistrackich i pp. z P.P.S. nie
znajmy Ieadera partyjuego PPS.,—alež poszli przecież wtedy na łamistrajków
to człowiek spokojny, zrównoważony, de tramwai miejskich, jakby powinni
europejski, którego
zainteresowania byli zrobić, gdyby naprawdę byli pabliższe są Ligi Narodów, aniżeli czer- tryjotami polskimi.
wonych reflektorów rzucanych przez
Streszczamy się: W P.P.S. obrała
Moskwę.
Pójdźny teraz na wiec p. sobie dziś siedlisko
skoncentrowana
Wolickizgo me Polesiu, na przemó- doktryna przeciwstawiająca sig z cawienie do fornali w
Święcjańskiem łych sił naszym hasłem o silną właagenta związku robotników rolzych— dzę dla Polski, a szczęściem to na
jesteśmy w Bolszewji. Leaderzy par- sze hasło jest dzić dewizą całego
tyjni PPS. szczycą się tem, że sami rządowego bloku wyborczego. Ludzie
są takimi europejczykami i cieszą się z innych obozów, jak p. Thugutt tu
z tego,
że ich wiece mają? tak przebiegają by bronić
parlamentarybolszewieki wygłąd i tak bolszewic- zmu. Bronią parlamentaryzmu, mniej
dbając e p:ństwo, bo w źródłach
kie powodzenie.
Wiek XX żyje w sercach
inteli- socjalizmu tkwią antypaństwowe piergencji polskiej, Ambasadorem X X w: wiastki, Hasła i argumentacja socja*
wśród mas ludzi współczesnych jest listów doskonale są przystosowane
liberalizm, Mamy wielu liberałów od do poziomu głosowania powszechneprof. Witolda Kamiėnieekiego liberal- go, a ich sztab
partyjny
składający
nege monarchisty do p. Witolda się z ludzi oświeconych umie dosko-

Abramowicza,
Ale gdy

liberalnego

Iudowca, małe to wykorzystać. Dlatego właśnie

zastosowano w

p łni w obozie P.P.S, upatrujemy

całej

naszego

prawo.
powszechnego
głosowania i najbardziej zasadniczego i majniebezgdy wszystkie zagadnienia państwowe, pieczniejszega przeciwnika,
Cat,

dyplomatycznie, strategiczne,

ekono-

REGEEKWCZRZCZYWCZEEZKCZSKAKAEWIEWI
DACT
TOZKORTROSK:

jak endecji odpadło cały szereg orga- miczne, jurydyczne stały się w ostatnizacyj, które były kamieniem węgiel- niej instancji od tege zależne. co o
głosujące
tłumy—
nym jej wpływów
jeszcze ubiegłego tem postanowią
liberali
polscy
zdczęli.
się
stawać
lata przy wyborach miejskich, jak ce*

===

więcej ponad jakie dwa tysiące. W slinek tej części liberałów do silnych
rządów marsz . Piłsudtych warunkach nawet pierwszy mau- i władnych
dat dla p. Zwierzyńskiego
jest nie- skiege.

rencję w sprawach aktualnych
premjerem Bartlem.

6.il. 28.

==

Konferencja Marszałka Piłsudskiego

z

vice-premjerem
chy, jak kupiectwo, jak drobnomie- liberalnymi wobec własnego liberaBartie
m,
szczaństwo i t. d, I t. d. — zdaniem lizma, zaczeli mówić „uależy jednak
tym
wszechwładnym
fluktom
epinli
WARSZAWA, 7 |I. (że/. wł. Słowa).
naszem można obliczać ilość zwolenNa tej Dziś w południe Marszałek Piłsudski
ników endecji w mieście na od 6 do dłumów dać jaką korekturę*.
10 tys. głosów, a na wsi nie wiele formule oparty jest i pozytywny sto- odbył
w Belwederze dłuższą konfepewny, natomiast

z całą

Znaleźli się jednak

pewnością

inni

można

Gra

lbsrało-

wie, dla .których m'łość doktryny

z vicee

wojenna.

bv-

prerokować,
że
drugiego
WARSZAWA
mandatu endecko-chadecka lista zdo- ła większa niż miłość państwa, Ci W ciągu dnia , 7,1! (żel. wż. Słowa).
być:nie będzie mogła. Enadecy liczyli wołają: „nieprawda! niech u nas rządzi li odbywzła się wczor:]szego i niedziew geatralnym Inspek«
bardzo na poparcie
jsdnak
nie może

kościoła, Kościół
się wdawać
w

Sejmowładztwo, niech tr, umiują parije, toracie sił zbrojn
ych
które sobie zarobiły na popularność,

tego, tak jak tego chce nasza demokratycz-

do

ctwem

Marszałka

pod przewedni-

P.łsudskizgo

gra

wojenna, w której wzięło udział kilku
że kościół mie ma żadnych powodów, na konstytucja, uie trzęba żadnej ko- generałów
ani danych by specjalnie endeków rektury tego stanu rzeczy”: Takimi sztabowych oraz wyższych oficerów
z gen. Dzierżanowskim,
swoją protekcją zaszczycić.
W
wy- właśnie liberałami jest cała P. P, S, Jungie
m

krėla Jerzego

chińskiem

przeciw

Bezpar- l dlatego przepaść dzieląca

Dlaczego akcja Kemitetu

tyjnego

walki partyjne, a dodajmy

LONDYN, 7.11 PAT. Krsl Į:rzy otworzyl dzisiaj czwartą sesję obec:
Moje stosucki z obcemi
nego parlamentu w; głaszając m. wę następującą:
mocarstwami są nacal przyjazne. Rząd msój współpracuje z Ligą Narodów
i utrwaleniem
mad usunięciem różnic w stosunkach międzynarodowych

žkieį sytuacji Litwinów wileńskich, t.j. powikłań a wojen domowych,

„Lietuvos Zi:

Po onegdajszej dłuższej rozmodzjęjejszym numerze wywiad ministra
aleskiego z Birżyszką, zaznaczając, wie min. Zaleskiego z posłem ZSSR.
w Warszawie p. Bogomołowem w
%е jedynie wtedy możliwe będzie doj: sprawie dalszego przygotowania rokowań handlowych edbył wczoraj p.
dłuższą konferenście co porozumienia z Polską, jeśli Hołowko, który jak wiadomo wyjeżdzał do Moskwy,

zostaną omówioce sposóby I kwidacji cję z radcą poselstwa sowieckiego p. Keć ubińskim.
'W: związku z tem dowiadujemy się, że dalsze rokowania odbywać się
gwałiu uczynionego przez
Żeligow"
będą w Warszawie.
skiego w stosunku do Litwy,
<npr

Ziomian

jednusupałtowy па stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem IQ groszy
Wiersz milimetro
Kronika reklamowa Inb nadesiane 40
T u-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc" drožej. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe I betono o 25proc. drožej. Za dostar Czenie aumeru dowodowego 2Ūg +

madziły na swojej liście już tylko 13636

wanych 1 w senace. Idea bloku bałtyc— Marszałek był w Wilnie 9 paź« Branda w lzbie Deputo
lece 1918 roku okazuje się po 10 latach
w
a
powstał
która
dziernika, jako Wiłnianin. Najlepieby kiego,
B
jakich opiera się Liga Narodów.
na
i
zasadam
z
zgodną
jednak odpowiedział na te pytanie
zy
=
j
zawarte
zej
rozjemc
ji
konwenc
о
Wspomnawszy
w
sam marszałek.
1925
roku
w
nej
poopisa
Łotwą
i
Estonją
ją,
Finland
— Dotąd, p. Ministrze, nie zostali Pelską,
głosy
ć
odczyta
Dość
ł:
z:
forsie min ster Pusta oświadc
przyjęci z powrotem Litwini, wyda- Helsing
ej po przemówieniach Brianda, aby przekonać Bię,
bałtycki
prasy
łeni w jesieni ub. roku z Wileńszczy- jak bsrdzo aktualną staje się idea umów regjonalnych. Umowa
zny. Jakie jest stanowisko rządu pola wskazuje na olbrzymę rolę. jaką

ukowej,

20
28

CENY OGŁOSZEŃ:

grozy.

skich tasama

Elta oficjalnie dementuje pogłoski, jakoby
KOWNO, 7.1 PAT.
rząd polski nadaje wielką wagę przymiejsce rokoweń polsko-litewskich Pona
gę
Litwa wysuwała Kopenha
szłym stosunkom
polsko-litewskim, głoski te mie posiadają racji bytu, gdyż sprawa ta rezważana
dotychczas
które wypływają ze zbieżności intere- nie była.
:
sów Litwy i Polski.

szono

Związek

Dlaczego

poruszył stosunki
litewsko-polskie. stał na to stanowisko przyjaciel partyjny Woldemarasa. Nowy kontraler
W ostatnich dniach
Zadał om cały szereg aktualnych py- państwowy Klimas nie objął jeszcze swego stanowiska,
Mustejkis. Nar
tań.
wewnętrznych
spraw
minister
stanowiska
ustąpił ze swege
— Czy, p. ministrze, nie stoją w
Norejka,
Woldemarasa
stępcą jege mianowany został również przyjaciel
sprzeczności z uznaniem
przez rząd
polski w Genewie niepodległości i który był dotychczas prezesem centralnego komitetu tautininków.

czy

—

BIDA — ul. Majora Mackiawieza 63

wyższych
skiej usunięto z armji pułk. Skorupskiego oraz cały szereg
Birżyszka w rozmowie z polskim mie
ze*
mianowany
ministra sprawiedliwości Szilingasa,
nistrem spraw zagranicznych Zaleskim oficerów. Na miejsce

—

KOSZYREKI

— ul; Ratuszowa

STOŁPCE — ui Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek B
ŚWIR — ul 3-go Maja B
WIŁEJKA POWIATOWA—ul Miekiewiczea 24

— Plae Beforego &

KABIEN

Przedstawiciel prasy litewskiej prof.

wet,

HIEŚWIEŻ

HOWOGRÓDEK
— ui. Mickiewicza
NOWOŚWIĘCIANY — uł. Wileńska
POSTAWY — Rynek
19

I Administracija ul. Ad. Sficklewicza 4, otwarta od 9 do I Yeisłony: redukcji 243, ndministracji 245, drukarai 202

Msdakeja

—

— ai, Szosowa 172

SRASŁAW— ul. 8-go Maja 64
DUKSEZTY — ul Gex, Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I
GŁĘBOKIE — al Zamkowa 80

borach zeszłych dużą
rolę odegrało Tutaj spotykamy demokratyczną douazwisko księdza ma liście. Teraz ar- ktrynę w całej nieskazitelności, w całena

cybiskup zakazał
wania,

kandydo- jej prymitywnem,

księżom

mawet

umieszczania

być ściśls tak,

naiwnem ujęciu. Ma

na czele.

Zmiany w wil. kūratorjum
szkolnem,

jak e tem postanowią

wyborczych na murach šwią- wiece, afisze - argumenty ścienne i
WARSZAWA, 7 Il. (żel. wł, Słowa)
skrzynki biur cbwodowych.l p. Thu- Min. Dobrucki mianował wizytatorami
kuratorjum wileńskiem
Jasne więc, że endecja nie jest gutt przystępuje do P, P. S, 1 jedna szkolnymi w

ADO
tyń.

zabronił

i Małąchowskim

strasznym przeciwnikiem dla listy prerządowej. Endecję łączy dziś z socjalistami obrona parlamentaryzmu, sejmewładztwa i niechęć do rządu obecnego będącego potężną korekturą seje
mowładczego
systamu. Z tych więc
dwuch czynników popierających
sej:

jedyna P, P, SS występuje u mas w p. Młotkowskiega i Wąterka oraz poobronie parlamentaryzmu nie dla аК- lecił pełnienie obowiązków wizytatora
tyki, czy ze wzgłędu
ma partyjaą w okr. Szk, wii. m. Plužafiskiemu inkoniunkturę, lecz dla zasady i dla idej, sptkterowi szkolnemu w Radomiu. /

bo—jak widać ze statystyk wyborczych

tężnej argumentacji

Dlaczego tak jest, dlaczego libera=

liztm i demokratyzm

doktrynerski zna”

lazł sobie przytułek w Polsce właśnie
mowładztwo endecia i P.P.S. — Pol. w 'socjalistycznym obozie? Aby to
Part. Socj. dlatego jest groźniejsza, wytłomaczyć sięgnąć należy do po—o ile wpływy
endecji z biegiem
czasu maleją, o tyle wpływy P.P. S.
wzrastają (w 1922 r. niecałe dziesięć
tysiecy głosów z miasta Wilna, w r.
1927 aż jedenaście i pół, pomimo
rozłamu z Drobnerowcami). Na przeciwnika

potężniejącego należy

zwracać

więcej

uwagi,

miž

zawsze

na

prze-

najwybitniejszege

z

organi-

prowadzącą do cerzucimy okręg wileński to zobaczymy, zacją przymusu
dobrem
że w naszym kraju P. P, S. jeszcze lów mic z bezpośredniem
klasy
robotniczej
nie
mających
wsgólzgoła inne ma fery i przed endecją i
przed innemi partjami polskiemi. Uży- nego—dowodził Lenin, cytując Marxa
| niewątpliwie Lenin
wa jązyka rysyjskiege w swojej agi- i Kautskiego.

na Po- miał rację.

się zupełnie

do bolsze-

i w Nowogródczyź1ie
Jesiu

EEZE

ra

krymskiego prze-

kradł się.

MOSKWA,

7.I. PAT.

Donoszą

Z

Symferopolu, że były przewodniczący
z socjalistów samego Włodzimierza centralnego komitetu wykonawczega
Iljicza Lenina.
Argumentacja
Lenina republiki krymskiej ibrahimow zložopodobna jest do uderzeń młota. 1 ta- my został z urzędu przez centralny
kiemi
„uderzeniami
młota
dowodził komitet wykonawczy z powodu
роLenin, że psychołogła, że doktryna prinisnia nadużyć, lbrahimowa areszobszu socjalistycznego, jego
obozu, towano i wdrożono przeciwko niemu
jest zbudowana na pierwiastkach anty- postępowanie sądowe.
państwowych.
Socjalizin powstał by

ciwnika słabnącego. Zresztą, jeśli po- walczyć z państwem, jako

tacji, upodabnia

Prezes Cika

niewątpliwie

Socjalizm pierwotny
ma

tych

jest

pierwiastkach

Zamachu

na prez. Carmonę

nie było,
PARYŻ, 7.11, PAT. Havas. Tutejsze
postlstwo poriugalskie oświadcza, że
nia etrzymiało
potwierdzenia wiadomości o zamachu na prezydenis republiki Carmonę.

wików. Jeśli nawet wybrani przez nią antypaństwewych zbudowany. I w tych Zatonięcie szalupy pocztowej
antypaństwowych źródłach
posłowie będą w Sejmie bronili pań- właśnie
HANOI, 7.11 PAT. Agencja Indoe
socjalistycznej
nauki i socjalistycznej
nie
nam
nikt
to
—
stwa polskiego
Pacific donosi, że 4 b. m, zetonęła
psychozy
szukamy
objaśnienia,
@аzwróci szkód wyrządzonych przez tę
zuajdująca się w drodze do Hanoi
agitację mastawiającą i upodabniającą czego dziś socjaliści nie chcą źadnej szalupa pocztowa.
Katastrofa nastąkerektury w chaotycznem naszem sej:
tereny nasze do bolszewji.
piła na skutek wybuchu benzyny na
mowładztwie, dlaczego mniej się obaPonieważ blok rządowców za zasadę swego istnienia, za platformę po-

wiają dekadencji

dztwem i partyjnietwem — to przy:
znać należy, że z tych dwuch obroń:

Major Kościałkowski,
na naszej liście, napewno

państwa

polskiego

drobnych

rolników,

niż

który stoi
lepiej broni

p.

Witold

europejczyków.

Oszustwo...

1 jest interes państwa ponad
„pra- interesem klasy. — I to fest formułą

„moderne«

BERLIN, 7—1l. Pat. Policja
w
Hamburgu arasztowała szajkę Oszustów wyścigowych w szeregu miast

Czyż, socjalista, awoich robotników.
Lista Nr. 1 posiada wielu zdecydowanych obreńtów t. zw. upośledzo- niemieckich,
nych klas ludneści. Lecz hasłem listy Hamburgu,

poczytują za zaletę, — mianowicie, że
endecja w swej obronie
sejmowła- Nr.

dztwa szczerą nie jest. Obrona

wybuchu

43 osoby
zabite i 7 odniosło
ultra-de- rany. Wśródzostały
zabitych znajduje się 3

odchylenia ed doktryny
łączenia różnych grup i gtupek poli« niż
mokratycznej konstytucji 17 Marca.
tycznych uznał walkę z - sejmowłaców sejmowładztwa: endecji i P: P.S.
ta ostatnia także ze względów ideowych jest grožniejszą. To, ce się
bowiem stawia za winę emdecii, ja

pokładzie szalupy, Podczas

a mianowicie

Berlinie,

w Berlinie,

Duesseidorfie,

Chemnitz, Lipsku, Magdeburgu

i in-

mych od kilku lat dekonywali
oszukańczych trakzakcyj, przyjmując do-

worządności*
tak głośno
gloszoua przed którą i my konserwatyści chyczasami przez endeków nastąpiła prze- limy głowę. Natemiast P. P. S. mo: niesisnia radjowe © wynikach wyścicież u nich po eniuzjazmie dla sy- że tego otwarcie przy tych wyborach gów konnych we Francji i dokonystemu Mussoliniego i dla jego zama- mie mówi, lecz w całej psychice so- wując na tej podstawie
w ostatniej
chu stanu, a oburzenia (które podzie- cjalistycznej, w. całem nastawieniu ich chwili przed urzędowem oirzymaniem

klasowej ideolvgji tkwi przećleż uznanie wyżs:ości interesów klasy robofa tniczej ponad interesami państwa, feideałach i
fa- ke iastytucji e własnych

łamy) z powodu napadu na p. Nawa«
czyfńiskiego

nastąpło

bardzo wielkich

po

wielkich,

zachwytach nad

szystowskiem wlewaniem ryciny,
szystowskiemi gwaltarai i pałkarstwem.
Ideowo, szczerze, bez zastrzeżeń, tylko
jedno stronnictwo breni parlamenta-

ryzu

w Polsce,a jest

nią

celach. „Polskie wpływy
kiem czy wielki dom

nad

robotniczy

Balty-

nich mieszkań w Warszawe* —o

P. P. S; pytanie

potknie

się

napewne

tych
wyników
zakładów z
boockmacherami. Tranzakcje te przyniosły duże strały matarjalne miemieckim
bsockmacherom
Hamburscy
w Ostatnich
boockmacherzy stracili

kilku dniach tą dregą
to marek, zaś w Lipsku

ta-

cała marsk,

szasć

tysięcy

okeło

10000

2

SŁ

O w

o

Ма szachownicv wvborczej.
:

ы

®

|

©

К
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Podbrodziu.

Macedończycy wzywają do walki
SOFJA, 7 II, PAT. Daia 5 b. m. rozpoczął się tu kongres
szeń macedońskich.

Przewodniczący

komitetu centralnego

stowarzy-

Stanizow tw mo-

Mniejwięcej taki sam był ostatnio Rz. Pe przemówieniu d. Urbanowi- wie pówitalnej oświadczył, że zadaniem organizacyj macedońskich, jest informować opinję europejską e kwestji macedońskiej. Walczymy wBzystkieW
wileńskim przebieg wizcu P. P. S. w m. Pad- cza ze Swięcian—jasnena
się stało,
siłami i wszelkiemi środkami oświadczył mówca i przestaniemy walczyć
zgłoszone 4 listy
mniejscościowe: większych szans powodzenia.
brodziu w pow.
Swięciańskim.
iż zarówno P. P. Ś ‚ Jak i inni wre- mi
dopiero
wtedy, gdy albo Macedonja odzyska swą wolność, albo też zginą
Nr. 18 Bloku mniejszości, Nr. 32
lieść Białorusinów i Rosjan jest
Dalegaci
P. P. S
z Wilna pp. gowie rząd marszałka Piłsudskiego
wszyscy
macedończycy.
Bloku Naredowego żydowskiege i znikoma, że nawet gdyby wziąść ide- Dietrich i Leszczewski usunęli się w nie mają nic do mówienia w wspom:
w ókr ęgu Wileńskim
zostały łoruska niema w okręgu

jedna lista białoruska. Walka wybor« alną frekwencję wyborczą, w żadnym porę dyskretnie z placu. Sytuację mianem miasteczku,
cza sądząc z układu stosunków na» wygadku do Bielnika wyborczego Opanowali reprezentanci B. B. W. z
rodowościowych w okręgu Wileń- nie dociągnie. Trzeba jeszcze dodać,
W Oszmianie.
skim rozegra sią głównie pemiędzy

Fala mrozów w Bułgarji
SOFJA, 7. Il. PAT. Od dwóch dni panuje w Bułgarji nowa
Wczoraj temeratura spadła tam do minus 23 stopnie.

że poważna
część społeczeństwa roP. P. S. uparlo sią zdobyč wply- zrzocono. Takit los spotkał reprezenlistą Nr 18 Błoku mniejszości a listą syjskiego nie solidaryzujs się z demaWystęp jej repre- tanta krzykliwej sojuszniczki tej parNr 32 żydowskiego
Bloku
Narodo- gogiczną polityką i hasłami Zjedno- wy na prowincji.
zentantów
w
Oszmianie
ograniczył tji «Wyzwolenia». Dałej juź Zz spokowego, na której czele stoją Kirszba: czenia resyjskiego (R. N. O.) Najsię
w
ub.
czwartek
de
wejścia
na jem
ludność wysłuchała wywodów
um Wiślicki.
|
lepszym tego wyrazem było utwerzez
której natychmiast ich B. B, W. z Rz.
Ta ostatnia lista wśród żydów ma nie rosyjskiego komitetu wyborczega trybunę,
znaczne szanse powodzenia, mimo że który wypowiedział się za poparciem
W Landwarowie.

Tutaj P. P. S. liczyło głównie na osób o ianych zgoła

poparcie robotników
kolejowych i bowiem
po krótkich
mikłej resztki zwylenników rozbitego przemówieniach mówcy

nością, edda
swa głosy ma tę listę giej
To połączenie
2<ki P. P, S, z
wbrew
wysiłkom agitatorów
Bloku 24-m kafolicko narodowym endscji w
mniejszości,
walce
z rządem
jest bardzo
zna-

Lista rosyjska Nr 20 ani lista bia- mienne,
B.

B.

wz

Rz.

ma

coraz więcej

Dnia 7 b. m. odbył się w Giębo-

kiem zjazd

reprezentantów

gospodarczych
go.

kółek

przewodniczył

rosta M. Jankowski.

W

podstawy.

rolniczych, kas spółdzielczych,

niczych przesyłają
Panu, Panie
wyrazy hołdu i czci i dęklarują

p, sta-

idące poparcie obecnemu

spół.

rol-

<Wyzwolenia».
Na fechali z kwitkiem do Wilna.
przybyło około '500

Akcja

agitacyjna

PPS

(prawica)

na terenie pow.

Wileńsko-Trockiego

ześrodkowuje się

na

Nicka i częściowo

Ostatnio ua

gminach

litew=

tych

gmin

Dzspesze
powyższe podpisał w we „Odrodzenie*
przyjęta
została
imieniu zjazdu p. starosta M. Jau- przed kilku tygodniami bez najmoiej:
kowski.
szego Wrażenia,
Maleńkie te jednak
Podkreślić ;aależy, iż powiat dziś- stronulctwo, opierające się głównie na
tego w Głębokiem przesyła
wyrazy
hołdu
1 czci
Panu Prezydentowi, deklarując że nieński w okresie ośmieletnim rządów
osobie swego dawnego prezesa mewszystkie prace swoje poświęcimy wzrosto- starostów
był majwięcej
endeckich
cenasa Stefana Mickiewicza zgłosiło
wi potęgi gospodarczej Rzeczypospolitej.
Marszałek Józef Piłsudski Warszawa podatnym terenem dla akcji żywiołów aż w trżech wileńskich okręgach swe
Belweder.
Zebiani
i
antypaństwewych.

cały

rozdawana

masowo

przedwyborczych,
jest

Szereg

stawicieli prasy —

listę Nr. 1 zapadły
wiecach:
W dn. 2 lutego

się również

ma następujących
w

gm.

ng

iż liczy na

i

wiec

B.

B. W. a

Rz,

których

od-

a w

się

do

donoszą:

ne
mat ał w języku polskim i pojskich, Związek podoficerów rezerskiej zorganizował sią pedkomiłet
Twaina
R zmierz Wójcikiewicz. wy, Centralny związek osadaików,
B. B. W. |R. w następującym skłara az
iż gmina olkienic. pojska organizacja wolności,
dzie: Franciszek Sajdak nauczyciel
szkoły powszechnej, -jako przewodni-

Związek

ka
E ое aras
s a pret
<Wyzwolenia».

pod b. uczestników powstań narodowych,
poor Legja inwalidów W. P. na zebraniu

szący zarządu, Gulbecki Andrzej relmik, jako zastępca przewodniczącego,
'Balcęwicz Stanisław, Makowski Józef

Mie

rolnik. Postanowiono wysłać depeszę
do marszałka Piłsudskiego z wyrazami hołdu i zapewnieniami wierności.
W dn. 5 lutego w Rykontach gm.
trockiej.
Przemawiali tu Kazimierz
Wójciuowicz z Landwarowa i Stanie

W. m.Rz. podedbytym
w niedzielęradnego
dn. 5 postępowaniaя
b.
przewodnictwem

nina dn.Budrelko
5 lutego

w Nowych

„ab pomimo agitacji

P. P. S.

W
zamamiestowały

9 <Wyzwoleniu»

p. Romualda
rzec można

w

przyjęte

ktach wręcz wrogo.

poparcie jego listy przez

Litwinów

Białorusinów, nie mając przytem

za-

miaru rywalizowania z B. B. W,z Rz.
W poniedziałek
da. 6b. m, w
lokalu prywatnym p, Miekiewicza od

wysłannika

mana Kika.

swe sym-

:

listy

Nr.

1

p.

Antoni

m
zwycięstwem wych,

udają

się

;

niejaki

ności

obietnice.

Zebrani

wywódy z uznaniem,
h

nadal, ca zaczął

zachwalać
do AAA

bszstronne
mastępujące
świadczą
wzimianki:
emisarjusze
W ostatnich dniach
b. posła p. Pławskiego i wiceprezy-

mu

aż do

Brasławia.

przez

Ufnych

w swe

+

pł tem |
zakończył.
W

tymże

denia m. Wilna p. Czyża wybrali się cieszył się
gości, jak

Takich

p.

tyków BBWR, na którem postanowiono po-

Poparcia rządu Marszałka Piłsudskiego skła.

Komitetu
się

i
nie- łe przedstawicieli organizacyj,

swą
JA

P. P. S.

listę,

dano
Ea
я

5%

opa

Zw.

Žada!

WłaM

Drobnych

mitet

powodzeniem

mówców

P.P.

Kupców

i

Handlarzy:Przemy-

się

okrzykami

na

cześć

wyżej

Wyborczy Gospodarczy

partyjny

Komitet

milczeniem,

tłumu przedostał

agitater Bioku

się

Wreszcie

do

mniejszości

W. R., ,: którego

z

mównicy

Kresowy,

Nauczycieli,

Bez:

Kolejarzy,

p. Jerzy Kamiński. Z udziejonych

na zebra.

Odėzyt

Rady

Opiekuńczej

ną

Srdtsde jm kowzolichije
współpracy z Rządem.

w tych momentach, gdy wchodząc w dla myśli, szukającej

RADJO A WIEŚ.
wygłoszony

ulotki i edezwy Wilnie
i pow. Wilefsko-Trockim wynika,
że
opinja jaknajszerszych warstw
borczych

rozchwytano.

naredo-

szranki życiowt,

stykać

się

go bezpośrednio

Kresowej.

W chwili

czy pośrednio.

takiej

do

najpopular-

Rada Opiekuńcza Kresowa pomi- niejszych i najsilniejszych środków,
mo szerokiego statutowego zakresu mających decydujący wpływ wyehood roku 1924 główną uwagę zwróci- wawczy,
nałeżą: odczyty, wykłady,
ła wyłącznie na

zakładanie

prasa, piśmiennictwo, czytelnictwo, wys

Domów

Ludowych na wśi, uważając pracą
dla ludu, znajdującego się na bardzo

pożyczalnia książek,

i kiaematograf, które
stanowią w

Domach

ebrazy świellae
razem

wzięte

Ludowych

gwarancję majątkową.

К!еск,

Syndykat

Ralniczy, W. Antonowicz,

„dla Rolnika*

SMAKOSZE

i ZNAWCY

piją tylko słynne likiery

„HULSTKAMP”
Kto

raz

skosztuje

571—1

—

ten

innych

Wszędzie

nie pije!
w

sprzedaży.

uważają

wymienione

organie

się NE

Mąsy

©

MIGDAŁKAMI

Głuchowski. Wysłano
również następujący telegram do Pana Mar.
szałka Piłsudskiego: Do Pana Marszałka
Piłsudskiego, Belweder, Warszawa, Zgromadzeni w dniu 7 lutego rb. akademicy Wszechnicy Batorowej, składają Ci dostojny Panie

dojdzie do potęgi i dobrobytu
oraz gotowi
są poprzeć wedle swych sił Twe prace i u:
siłowania nad ugruntowaniem
stanowiska

Współpracy

z R'ądem.

cieli

drobnych

nieruchomości

i

włościań.

za
do
Bezpartyjnego Bloku. Wobec tak pomyślnych
nastrojów uchwalono ograniczyć akcję wiecową

do zebrań

Jutro

partyjnego Bloku, Mickiewicza 9, organizoW nieazielę 12-go
lutego w sali kina <Polonja» o godz. l3-ej,
organizuje zebranie Związek Rezerwistów
ib. Wojskowych, oraz w sali Zw. Drużyn
Konduktorskich, Nieświeska 2, również ten
zam Związek. W sali Pasaż w niedzielę L2
lutego o godz. 13, procz Związek Dr. Przemysł. Kupców i Handlarzy, w niedzielę 19
lutego o godz. 13 w sali przy ul, Nikodem:
skiej 2, Zw: Właścicieli Dr. Nieruchomości,
następnie uchwajono wydać dwie odezwy
od Komitetu na okręg Wilno i pow: Wileń-

nė

pracownicze,

szerszych

ło zorganizować stałe

niszwykła

Bielizna stołowa, domowa,

z której prosimy

/

skorzystać

damska i męska,

Chusteczki
Firanki, kapy, drelichy, inlety i t. p.

Wybór

znaczny.

8 -ОЙ

Ceny

wyjątkowo

niskie

BracinJABIKOWSCY 5, m. Ź
Wilno,

mitetu Mickiewicza 9 codziennie od g. 19 do
21. Zebrania Komitetu uchwalono odbywać
raz na tydzień we wtorki o godz. 19.

morzutnym objawem inicjatywy.
Moralny moment dojścia do zroTaki prosty sposób ujęcia nie roz- zumienia potrzeby posiadania własstrzyga doniosłej bolączki, jaką jest nego domu—uważać należy za mociemnota i niski poziom kultury
na- ment położenia trwałego fundamentu,
SzEgo ludu. Zresztą w czasach przed-- jednak na moment ten trzeba nieWojennych znanem było dążenie rzą- jednekretnie oczekiwać paru i więcej
dów rosyjskich do pokrycia całego lat żmudnej i systematycznej praty—
kraju siecią domów ludowych i her popartej stałą siłą Społeczną, posiabaciarni, I cóż z tego? Obserwowałem dającą umiejętność i zalety celowego
ruch tem w gub. Mohylowskiej, gdzie masewego oddziaływania. Z praktyWybudowane przez ziemstwa na ten ki i doświadczenia obserwujemy fakCe! budynki z salami teatralnemi ma ty,iż dom ludowy, już nieźle w
300—500 osób stały pustkami. Dla- przeciągu paru lat działający, pęka

okazja taniego kupna,

Towary białe wszelkiego rodzaju.

Komitetu postanowi:
dyżury w lokalu Ko-

ho-

rozpoczynamy

Riały Tydzień

informacyjnych.

Miekiewieza

18.

dada wódka?" dakikia o Uikiai ci
niony—pezatem krótki okres nadają- opuszczeniu košciala lub cerkwi stacy się do pracy wśród ludności rol- nowi większe skupienia. 3) Zorganiniczej, ograniczający
wię najwyżej do zowanie w Wilnie sztabu społecznych
6 miesięcy jesienno-zimowych, fatalny działaczy, któryby program stosowny

musi z ryzontów*.

jednostkami czy to z grupami społecznetni, wywierającemi wpływ na nie-

pokazie

poczta

ANILECZNA

S. spotkała niebawem niespodzianka: marszałka Piłsudskiego,
Na wiecu niu informacyj z miejsc o pracy wyborczej
na wywody i przechwałki ich zebrani uchwalono popierać listę Nr, 1 B. B, na terenie poszczególnych organizacyj w sko-Trocki: Prezydjum
zareagowali

Zgłeszenia,

Ko- wane przez Kolejarzy.

natomiast wiec : zwołany szechnych,
Pocztowców,Związek
Zw. Nauczycieli
Szkół Pow.
Drużya
Konduktorskich
Zygmunta
Zublewicza przy Krsj. Str, Ludowe, Parija Pracy, Związek

kończyło

i handlem, mającego pochlebne, oraz liczne referencje jako administrator, polecają znani ziemianie, a w razie potrzeby złożą

Najbliższe zebrania odbędą się: w sobo:
ków Kolejowych, Zw. Rezerwistów i b. Wojskowych, Zw. Pracy Społecznej Kobiet, Zw. tę dnia 11 lutego o godz. 18, w sali Bez-

właściwie się słoWEÓW m: Wilna i woj. Wileńskiego,

Brasławiu

rutynowanego, znanego z długoletniej ewocnej pracy przy pady
noszeniu kultury gospodarstw, obeznanego z leśną gospodarką

i

Rządem, za którym „opowiedziały się

Bloku

wchodzących

przyjęli te chów i Związek Restauratorów,

lecz, gdy mów-

Rolnika-Przemysłowca

tej grupy za robotę
dążącą do
rozbicia
Bloku Współpracy z

posiedze» kolejarzy, urzędników państwowychi fun.
itetu kcjonarjuszów niższych oraz szerokie rzesze
drobnych kupców, przemysłowców, właści.

osób.
Przemawiał Naprawy „Rzeczypospolitej i inne. Zebraniu
Brasiaw Braslawiam jeszcze nie wi- udziale kilkuset
na Kazimierz Milewicz z Zarasza, b. pg- przewodniczył p. Michał Puchalski, prezes
przybył
dział, kto żyw więc
Z
zwołane
ogólne _ zgromadzenie. seł na sejm wileński. Zebranie za- UA

siły

organizacje

postępowanie
destrukcyjną,
Bezpartyjnego

demo-

dają Ci,
Panie Prezydencie wyrazy czci mocarstwowego Polski. —Prezydjum: Wacław
i hołdu przyrzekając współpracę z Rządem Stecki, Włodzimierz Ostrowski, Kdward Gładla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. chowski.
Prezydjum: Wacław
Steckł,
Włodzimierz

Okr.

przyjmuje chorę

i porody.

= Marszałku wyrazy czci i hołdu, wierząc, że
'dent
Zgro- tylko pod twemi rządami peństwo Polskie

madzeni w dniu 7 lutego rb. akademicy stu!
denci Uniwersytetu Wileńskiego pod hasłem

Dnia 7 lutego r.b. odbyło
nie Okr!
ej
Obywatelski

który

operzcje

Akademicy za Hstą -Nr 1.
łudniu od: Ostrowski, Edward

5

Zebranie

o
Piettun,

Podpisane

i

wiele się namyślając wytknął gościom w skład Bloku, jak to Związek Przemysłow- stwa, opowiedziały a
zdecydowanie
Polskich, Stowarzyszenie Kupców i Prze- współpracą z Rządem | zgłaszają akces
Brasławskim niespełnione wobec lud- ców
mysłowców Chrześcjan, Zw. Polskich Ce-

Swigcianach P. P, S szuka
dziś nadal szczęścia ma naszej prowincji.

jej

prówincji.

D-ra Dembowskiego)

erganizacyj

e
zydenta, e
która brzmi następująco:
Rzeczypospolitej, Zamek. Warszawa.

w m. Hoduciszki, Przemawiał

z ramienia

Be
i NowoWilejce
Nowejsamorządowych

O ile jzabiegi

wszystkich

i

mitet
Wyborczy Inwalidów
bilizowanych wojskowych*,

AA

Aleja
Róż Nr 9, róg
(w lecznicy
tel. 1404

ORYGINALNE.

wojskowych, zgłaszając przy wybo«
rach własną listę Nr. 29 p. n. „Ko-

Ša

Erdmanowej,
M. Pohulanki,

a

pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemnialego.
ul. Chocimska 31 m. I. Od g. 3-eį—5-eį.

nadzieją,

opanowanie wpływów zlikwidowanego «Wyzwolenia»
raz wierzy na

solidarnego zacje.

A Teo. Tro- OSISSOYESO
B.B,Miłosza
W. 2 iRa.Ro:z Biojćp86“ ciezcis ampalai o Ž
Wilna p. p. Bura
Witolda

przy wyborach

w Wilnie,

z

noe

również zostały wpływy

przemówienia

P. P. S, na

sztucznem

kt6ra dla cel6w Oso-

B. pjętych wyłamała się

ub, tygodniu na

Wystepy
Upojona

zę

B.

-cjejęgutów polępiły jednogłośnie gru-

Pe iūwalidow,

listy Ne. 1, Owacyjaie zostały tam było się ególne scbranie akademików sytwpa-

i duksztańska rynku

wymownie

odbytym

B.B.

owej Wilejės na wiecu

„patje dla B, B. W. z Rz. na wielkiem Kwiatkowski.

wiecu

słyszeć

:

powiecie święciańskiem.

komajska

Gminy

cha

EW NE

rutynowany

kilku pun-

Potępienie listy Nr. 29,

7 tąrszawy

Doktorów Karnickiego, Dobrzańskiego,

- Ahsoloent Instytutu Peduz>giki Specjalnej,

bibuła pro-

pewne

byty w Olkienikach. Obecnych było
Stowarzyszenie rezerwikiów | b.
= 300 Nin
Z ramienia listy wojskowych, Związek Leglonistów

miekuń-

3.

Zakład Położniczo Ginekologiczny

zebrań

"padczas

była slę konfencja kilkunastu jego
zwolenników
z powiatów WileńszczyDziś, jak życie sazny.
listy
j
zupełnie
na
serjo
nie
ma
zamiagospodarczym powiatu
Dziśałóńskieko p mo
wykazuje,
to minęło
i bodaj ru ustąpić z placu.
Obrśdowano pod znakiem nadziei.
niu 6 lutego w Głębokiem przedstawicieie więcej mie wróci.
(0
Prezes „Odrodzenia* mec. Mic- Starego przysłowia o nadziei powtakiewicz zapewnił jednege
z pized- rzać nie będziemy.
Czyje wpływy dominują w powiecie wileńsko-trockim?

: paai

na ul. Królewską

i

od 6—8.

W. Z. P. Nr. 8.

na

zorganizowano

„Odrodzenie« upaja się
Zapowiedź wszczęcia akcji przedwyborczej przez stronnictwo
ludo:

Prezydent Rzeczypospolitej Warsza:
wa Zamek. Pierwszy zjazd gospodarczy powiatu Dziśnieńskiego zebrany w dniu 6 lu-

Z terenu pow. wileńsko"trockiego
donoszą, że uchwały głosowania na

SIĘ

о

tej akcji negatywnie,

Rudnicka.

obszarze

rządowi, który swo"

warstw tutejszej [udności,

PRZEPRO WADZIŁ

PPS kokietuje Litwinów.

Marszałku
jaknajdalej

wyniku rze- imi czynami zyskał zaufanie wśród szerokich

czowych obrad zjazd uchwalił depesze treści następującej:

krzykliwych
P. P. S. wy-

skich jak: Orańska, Koniawska, Olkie- pagandowa. Ludność odnosi

dzielnii innych oręgaiskcji i związków

instytucyj

powiatu dziśnieńskie-

Obradom

realne

przekonaniach,

Przyjęcie

=

stan naszych dróg, utrudniający de- z uwzględnieniem potrzeb regjonaitareie instruktora—to zrozumiałam się nych maszego kraju epracował.
Co do punktu pierwszego—podstaną te trudności, na jakie propaganstawowego, stwierdzić należy, iż miejda Domów Ludowych natrafia,
I tu samo
życie przez epokowy, scowości dalsze ponad 120 kilomejakby opatrznościowy dla warunków trów od Wiłna albo słabo lub wcale
Ziem Wschodnich wynalazek, jakim Wilna mie słyszą. © wykorzystaniu
stacji przez głośnik
jest radjo, przychodzi
z wybitną po« zaś Wileńskiej
macą,
:
mowy być nie może. Tu muszę pod-

tą
i kardynalny warunek rozwoju Ziem siłę motorową i atrakcyjną, która
Odezyty, wyklady, prasa, pišmien- kreślić, iż jeżeli słusznem jest twierWschodnich:
ściągać doń winna jednostki, spra- Czego sie tak działo? Odpowiedź jest wskutek pozbawienia go społecznej nictwo, czytelnictwo, wypożyczalnia dzenie, iż Wileńska stacja zdemokraJeżeli weźmietny pod Uwag
FO- gnione wiedzy i ogniska, w któremby iasna, a streszcza się w braku sił do siły motorowej. I znów całą sprawą książek ma falach eteru przeniesione tyzowała radjo, t. |. udostępniła je

niskim poziomie

kultury, za pierwszy

dziców, rodzeństwo, ktewnych i przy* się ich działalność ześrodkować mojaciół, tj. to najbliższe otoczenie, z gia.
którem pizyszły członek grupy Spo"
Piłrzetią' Doitów
tónitucyża

łecznej na Ziemiach Wschodnich ed
dziecka się styka i które majsilniej

oddziaływa

społecznie

charękier, to Žano

na

umysł i

ia takie bea,

ieracy. Budynki stanęły, nie było jed- trzeba zaczynać od początku; instruk- do domów Judowych w większym lub szerszym sferom wskutek tanieści—to
nak w mich duszy. Inteligenaja polska ter rozjazdowy, który tuż liczył, iż mniejszyma stopniu znajdują swe wła- w stosunku do ludności wiejskiej poani duchowieństwo
katolickie nie ma spokój w danej miejscowość, iż ściwę misjsca w „dobrze "a celowe wledzieć tego nie można — gdyż w
otrzeba
Dom „A
r wyca
za” chciały się angażować w akcji poli- maszynę nakręcił i mastawił na wlas- zorganizowanej radjo, stacji.
obecnych warunkach ;wsi zdemokratacza AT
pab bar“ cyjno*rusyfikatorskiej, a miejscowych ny lokalny motor, musi wracać i duDzisiejszy pokaz, małący na celu tyzowanie radja może nastąpić tylko
dziej przenika
Ai
ogółu — sił czy to wśród nauczycielstwa Czy że drogiego czasu poświęcić, aby nie zademoustrowania, jak radje może za: przez wielolampewy aparat głośnim
a, atecznie po- iż „Aiehovieūstva prawosławnego oddać sprawy na zgubr. Tylko kilku- danie kulturalno-oświatewe w demu kowy.
:
.
rakłe.
letnia stała praca instruktora przy po- ludowym wypełniać dalszą działatność
W budowie Wileūskieį radjo-staNawet wśród inteligencji panuje
Rada Opiekuńcza Kresowa, a są: mocy lokalnej siły inteligenckiej czy i rozwój uzałeżnia od spełnienia nie- cji popełniono błąd, który się stale

aką pry
ność |
wychewawczych, iż stanie się zrozumiałą
potrzeba wielkiej pracy i wysiłku tych, przekonanie, iż sam dom, jako budy- dzę

"dla których dobre rodzinnego

powinne być troską najbliższą.

i inne

kraju nek — lokal rozstrzyga sprawę, Czy- działające na

„ taliśmy w prasie miejscowej niedawne,

Wychodząc z założenia, iż troski jż są projektodawcy, którzy, wysuwa-

i potrzeby ludu najbliższe są Sercu jąc pokrycie całej Wileńszczyzny sieludzi, wśród ludu tego urodzonych i cją domów ludowych, uważają spra-

organizacje

pokrewne,

to w osobie proboszcza,

zbędnych

czy nalezy-

Ziemiach Wschodnich, ciela, praca, która potrafi stworzyć za Plerwszy

warunków,

fakiami

są: popełnia,

a który polega

będzie.

:

mych i świątecznych

audycyj dla lud- stwa,

już

te

ed

stolicy

kraju ku

kuńcza; Kresowa, oparia na mlejiC0- czynę zacofania maszej wsi, ludzie ci wśród samego ludu, aby Dom LudoZważywszy jednak, iż sił miejsco- ności wiejskiej © programie rolniczym, wschsdnim granicom, gdzie właśnie
wym wysiłku i materjalnym i morał- uważają „antisanitarny stan zabudo- wy nie był sztucznym tworem, jakimó wych zdolnych i chętnych do pracy krajoznawczym, informacyjno - praso- warunki wymagają i większych zasonym.
wań naszych miasteczek, marne domi- podejrzanym prezentem lub fantazją, społecznej jest mało, iż dojazd ine wym i muzykalno-tanecznym w go- bów materjalnych i moralnych.
(W pracy naszej dążymy do

zaję- ki,

niedające ich mieszkańcom

cia się dojrzewającem społeczeństwem dnej radości życią, żadnego

ża« lecz aby potrzeba tegn domu

bodźca ko sięgając w zrozumienie,

głębo-

struktora

oświatowego

była -за- nych odległościach

przy

znacz-

jest wielce utrud:

dzinach pemiędzy
t.j. w godzinach,

|
1

1 a 5 (13—17),
Wilno, jako ośrodek kraju, zbyt
gdy ludność po fest w sobie zamknięte I zbyt powoi!

|

|

na nierów-

nieodzowny — od którego uomiernym podziale dóbr czy to madobrze tę sprawę poznały i wiedzą, stałych sił miejscowych zarząd domu, zależne są następne. polegający na terjalnych, czy moralnych z ujmą dla
iż nieo techniczną Stronę zbudowania świadomy swych selów, daje możność doprowadzeniz mocy Wileńskiej ra: wsi, a pośrednio i Pafistwa, a Śnieta wzrasta w miarę
ludowy stoi djo-stacji do trzystu kilometrowego równomierność
domu chodzi, lecz © stokroć trud- twierdzenia, iż dom
niejszą, a przez to ważniejszą—a jest samoistnie, a więc mocno, i trwać zasięgu 2) Zorganizowanie niedziel oddalania się już te od stolicy pań-

wychowanych — powstała Rada Ople- wę zą załatwioną. Jako główną przy- nią takie Obudzenie zainteresowania

Pw

żydowskiego, wśród której nazwiska pomiędzy listą Nr 1 z jednej strony organizacyjnie
naczelne z listy cieszą dużą popular: a P.P-Sowską 2 i endecką 24 z dru- wiec 5 b. m.

Antoni Skurjai

Ul. Hetmańska 2.

®

kobiecę

ia

Walka
wyborcza w
spółeczeń:
stwie polskim
rozegra się głównie

powrócił.

KU

przystąpiły do Bloku mniej.
Poważna część społeczeństwa

е
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śłuszerja i choroby
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J. E, ks, Arcybiskupa Metropolity
Romualda Jałbrzykowskiego.

TT uieśliy

lub cukiernicze wykształcenie.
Wy- we opłaty wartości 25 gr. z podojaśnienie to grozi przedewszystkiem bizną Marszałka Józefa Piłsudskiego.
gospodyniom
i właścicielom zakła- Rysunzk tych znaczków, o wymiarze

W/ dniu wczorajszym cała Archidjecezja Wileńska obchedzila uroczyście Imieniny j. E. ks. Arcybiskuga Metropolity Jałbrzykowskiego.
Rano w Bazylice Wileńskiej odprawione zostało przez ]. E. ks. Biskupa Michalkiewicza uroczyste nabożeństwo za pomyślność
Dostojuego
;
a
Solenizanta.
W godzinach południowych wszyscy wyb'tniejsi przedstawiciele władz
miejscowych i społeczeństwa z p. wojewodą Raczkięwiczem
i p. Jadwigą
Raczkiewiczową na czele złożyli |. E. życzenia, Bawiący w Wilnie Dyrektor
Departamentu Wyznań
p. K. Okulicz
złożył też J. E. wizytę. Pozatem

Wscbód

sł. g. 7 m.

sł. © g.

Zach.

16 m. 32

Apotonji p.

Zakład

meteorologiczne

e i. USS. B.
i aorologi
Epos
|

| Zemygeratnis
|

|
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podatków
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do
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w
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i z

skarbową co do podatków
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I OPIEKA

poparcia

Nadzór

opieki

pjem

nad

instytucjami

społecznej.

Razpo:ządze-

Prezydenta

izbą

gtął

nadzór

nością

i kontrola

stowarzyszeń,

społecznej.

w godzinach

po-

mad

działal-

związków

przez

siebie

żydowskich

w

osobach

dzierża-

kupcy żydzi,

prosiła

O

lecz Zastosowania przez

>

zarządzenie

Mzgistrat

wzglę-

Cie nowege

— Zjazd

1. Budżet

prawa lowieckiego.

Inspektorów

podat-

dodatkowy

na

okres

1iV

wydało
алач obszerną

kanoniczne.

Wizytacje

bow

wała już rozkład

nych

wizytacyj

archidjecezji

kanonicz*

instrukcję

A.

ch.

Według

ten zposób,

ażeby

" Kusja Metropolitalna wileńska opraco- kueja gorę być

dla

w

od-

urzędach

instrukcji

Penh,
_w

najkrótszyna

wileńskiej w roku ста Sie po upływie

płatności
bież, j. E, ks. Arcybiskup Metropoli- podatków mogła byćterminu
skierowaną
do
ta rozpocznie wizytacie
w dn. 16

kwietnia r. b.

Od 16 do

będą marafje

Drogiego Jurka
—

19

o

wszystkich

g. 10 m.

bez

wyjątku

płatników,

Rządu

na m.

kaso-

zasnął

w

w

Panu

žegnają:

.

Zakładu
ан]

pełnomocnika

listy Nr. 13?

W

dniu wczorajszym na terenie budującego się portu, za cmentarzem
Rossa, w stronę Grzybiszek znaleziono zwłoki młodego mężczyzny. Zwłoki nosiły na sobie ślady całego szeregu ran zadanych, jak należy przypuszckać, ostrem
narzędziem

—

nożem

zapewneł

Prócz trzech ran na głowie i kiiku na piecach trup ma podcięte
arterje
wych i z działalności. Ponadto zakła krwionośne na obu rękach: Sekcja lekarska w dniu dzisiejszym ustali szczegóły
dy opiekuńcze obowiązane są posla- które dotychczas nie są znane.
Przy pobieżnych oględzinach trupa, znaleziono w kieszeni dokumenty na
dąć regulaminy, wykazy pensjonarjaszy j stałego kierownika (czkę) odpo- imię Nuty Sztejera, 22 lat, zamieszkałego przy ul: Il Szklanej Nr. 5.
Zamordowany był członkiem sekcji kamaszniczej zawod: zw. skórniczego.
wjędzialnego za prowadzenie zakładu.
Jak nas informują przy zabitym znaleziono pokwitowanie Okręgowej KoW wypadkach niestosowania się
go postanowień zawartych w rozpo- mieji Wyborczej z racji złożenia listy poselskiej Nr. 13.
Okoliczność ta rzuca wyraźne Światło na tło mordu, dziś jednak z racją
rządzeniu oraz do zarządzeń władz
nadzorczych przewidziane są rygory tajemniczości jąką morderstwo jest otoczone wstrzymujemy się od omawiania
włącznie do wprewadzenia przymu- całej sprawy.

gowego zarządu.
_ —— (x)

Według

Bezrobocie

zestawienia

Państw. Urz. Pośred.

w

Wilnie.

Pracy

zanoto-

cyfrowego

wano w ciągu ub. tygodnia na terepie miasta Wilna ogółem 5244 bezro-

botnych. Z liczby

powyższej

gą na mężczyzu 3601

i kobiet

Likwidacja

przyba1640

| arawa ustalenia niektórych podatków , _Z. zasllków korzysta obecnie 1169

roboty wywrotowej.

Szpiegowsko—komunistyczna

w

9. Dodatkowe wybory członków do Ob:
wodowych Komisji Wyborczych.
— (x) Nowe przepisy odwiedzin cho-

rych w szpitalach miejskich. Magistrat
m.

1
opracowuje obecnie nowe
tyczące dni i godzin odwiedzin

przepisy,

chorych
umieszczonych w szpitalach miejskich.

— (x) lle wydają
bezpłatnych obiadów

kuchnie miejskie
i Śniadań, Według

ESA

sieć w kraja.]

W ostatnim czasie władze bezpięczeństwa przystąpiły
szeregu

do

likwidacji

afer szpiegowsko:komunistycznych,

W ubiegłym tygodniu
dobrze zorganizowaną
młodych żydów.

RÓŻNE.

—Czteromiesięczne kursy sióstr
miłosierdzia rezerwowych.
Za-

aresztowane na

terenie

szajkę komunistyczną

łem 25.000 bezpłatnych

dekanatu bieniakońskie-

obiadów

i

Nieustanne

pow.

składającą

Słonimskiego

się fprzewaźnie

18454

Zajęcia

będą

tzoretyczne

i prak-

rowi
skarbowemu badą udzielone śniadań. Z powyższych obiadów i šniadafi
go.
Po dwudniowej przerwie od dn.
tyczns.
dziennie
makazy
sekwestracyjne
w korzystały KS eina po zadzioy bę zro23 do 29 tegoż
miesiąca zwizytuje
Wpisowe przy podaniu 10 zł.
botnych
i
ul
tak obliczonej, by mógł załatSZKOLNA Wykłady i praktyka darmo.
Arcypasterz dekanat knyszyński i bez- liczbie
wić je w przeciągu jednego dnia. Sspośrednio potem sąsiedni dekanat.bia- kwestrator będzie dyscyplinarnie odPodania przyjmuje, oraz udziela
— (x) Uroczystość przekaza- wszelkich informacyj Ppłk. Bobiatyńłestocki (od 30 kwietnia do 4 maje). powiedzialny za niewykonanie
powie- ni a gmachu
szkolnego.
W dniu ski, ul. Królewska 3 m. 1 codziennie
Przez pierwszą połowę maja to zn. rzonych mu sekwestrów.
wczorajszym
w
godzinach przedpo- oprócz świąt od godz. 16 do 18,
do dn. 17-go odbędzie się wizytacja
W specjalnym punkcie
instrukcja łudniowych
edbyło się

win-

« pieczenia zajętych przedmie

Ekanat gszmiański i wreszcie od 14
obiady” zagrożo„do 22 czerwca dekanatŚwirski Dnia p —„ „Domowe
Min.
Hadlu
i Przemyslu wy22 czerwca
© godz. 15 nastąpi
po-

Wrót do Wilna.

URZĘDOWA.

Audjencje u p. Wojewody.
W dniu wczorajszym p. Wojewoda
Raczkiewicz przyjął delegacją Związku
—

właścicieli hotelów w Winie
w sprawach
zawodowych, następnie prof.
Ehrenkreuiz przedstawił P. WejewoORZEC

dojrzewa

do

downika,

djo-stacji Wileńskiej

jest tego dowo:

Em, a Wilno w oczach prowincji
dużo tracj na swej sile przyciągającej.

rzechodząc do drugiego punktu,
kreślić należy, iż niedzielnei świą-

feczae audycje dla wsi,

muszą

bary, restauracje, jadłodajnie,

ustawy
rodzaju

cukier:
nie i t. d, powinny przedstawić przy
otrzymaniu koncesji świadectwa uzdelnienia esób, prowadzących te za-

kłady, To znaczy, że ma czele takich
zakładów
powinny
stać osoby, po-

siadające

fachowe

5

przez

wła- wódzki pismem

cze szkolne.

Uroczystość tę, w której wzięli u- Ścijańskiego Domu Ludowego
dział:
kurator wileńskiego okręgu wadzić kinematograf w lokalu

szkolnego
p. Pogorzelski, inspektor
szkół p. Młodkowski,
przedstawiciel
Woj:wództwa
v prezydent m, Wilaa
p. Czyż,
szef wydziału
szkolnego
Magistratu p. „Lokuciewski, oraz szereg przedstawicieli
warstw
Społecz.

nych, poprzedzoną
odprawioną przez

Z

mae

m

nabożeństwie

wych

W

nastą.

przemówień.
szkołe

tej,

która

otrzymała

rownictwo

szkoły

Wandzie Snarskiej.

powierzono

p.

Z dniem dzisiej-

nosić

Zimnichówna,

tionych

na wsi.

Ludność naszej

wsi,

toalet, uszytych

bytych

kursach

samodzielnie

po od.

kroju i szycia u jn.

siruktorki Domu Ludowego. Wspólne

zabawy w D. ludowych mają poważne znaczenie

wychowawcze,

zbliżające

być

bardzo

znamienny

dla inteligenta miejskiego. Przed paru
Miezjącami, będąc w pewnej wiosce

pero*

PaONy z gkolicznych

gdzie mają w letnie

papierosów,

zlecenia dostarczała już

plerosy

łotewskiego i leżą

która przyznała

pewnym

wykonaniu

gotowe

pa-

osobistościom

w

o skonfiskowaniu tow:

rządzeniu odneśnego
an, ae
wę przekazano władzom sądowym.

się do

Podkreślić

należy,

iż

w

jk
KGP

TEATR

i MUZYKA.

®

“VY

|Jgtro —

— Piątek

CSS TIT

Państwa

Z

III

SĄDÓW.

ostatnim

szczególnie

inżynier

GO

III

аан

zgładzić ze świata swego kotka,

raz czar.

ty skazany.

Aleksander Jerzy Giedroyć-Uszew=

ordynarną

W

tym celu polożona była trucizna, Ko-

tek nie złakomił
się na przynęty ma«
tomiast kot sąsiadki polizał trucizuę i

zdechł, Zrozpaczona właścicielka zdechłego kota tak przejęła się stratą
ukochanego „Mruczusia”, że „podała

kradzież

skazany został ua ruk domu poprawy.
Karę tąt odsiedział, a od grudnia

r. ub. znów znalazł przytułek na

— Teatr

Polski

(sala

<Lutuia>). dać

SACcharyniarze przed sądem:

_
W ligcu 1926 roku
Ii
cza wpadła
я
satislnejBi
na trop nielega
fabry-

Łu- ki pastylek zacliaynwwjch

Sądu podanie o zmianę tego środka.

«Snikowski».

— <Sułkowski»,

2 o

recita| skrzypcowy Broni-

podniecenia oskarżony—

i

lo się, že miasteczka okoliczne zaopatrywane są przez
nieujawnionych
hurtowników w sacharynę, opakowanie której nasunęło poważne wątpli-

wości co do jej

autentyczności.

W podaniu tem, pisanem jak wi- nadto wywiadowcy
w stanie

i skazał niefortunnego
trzy miesiące więzienia.

D

stylistę

chodzenis

prowadzący

spotkali się z twierd

sze pod zasiew ziarna z zachodu.

za

sprzętu szkol-

— Osobiste. lnż Józef Żółtowski
Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i

kai

ans Gai

ai

ma: Bilety do rabycia w biurze <Orbis>,

Mickiewiczą 11;

była sprawa, podczas której publiczul, ność nie była w stanie hamować wy-

buchów śmiechu,

RADJO—WILNO.
Fala 435 mtr.

odnoszą

się

zdania artykułu
do przemówienią
L
ai

—

(x) Nowe znaczki pocztowe

ryho-Radziwiłowiczowa,

|

Zaczęło się od tego, że pewna
pani, nazwijmy
ją p. X postanowiła
G. Puccini: Fantazja z opery <Tosca>.
P. Czajkowski: Romans Nr 5.
J. Fucik:

«Donavaagen>

Po-

do-

prowadzenie

walc.

potajamneį

trudno

bylo

Jak się wyjaśniło przy rewizji fabryka początkowo była zorganizowapa w mieszkaniu Brywatnem brata
właścicizla młyna
Chaima Dajchesa,
jednak w dniu rewizji całe urządzenie

znaleziono już w młynie w «postaci
rozebranych ną części mąszyn. Suro-

wieć i część gotowego towaru znala-

zły: schronienie
T. Winakes.
Ponadto
w

w

osad

sąsiadki.

mieszkaniu

Dajchesa i w młynie

Ścianach

szafie

pyłu

Chaima

stwierdzone na

sacharynowego.

Chaim przyznał się do prowadzenia
fabryki oraz eświadczył, że bez wie«
dzy brata przesiewał gotowe

pastylki

u niego we młynie. Tam też ukrył
maszyny czując, że jest śledzony.
Sąd Okręgowy pod przewodnictwem
Sędziego Havryłkiewicza po zbadaniu

świadków uznał za konieczne zapoznanie Się na miejscu z warunkami.
19.00—19 25: Gazetka tadjowa.
19.25—19.35. Sygnał czasu i rozmaitošci. Chodziło tu głównie o stwierdzenie

S. Giiinfeld: Romanse:

17.45—18,1U: Pogadanka literacka i auto19.35—20 00: <Pogadanka radjotechnicz.»
Pilsudaj z podobizną ' Marszałka
a.
20.30—
: Trausmisją z Warszawy:
czonym artykule, a które obecnie drukujemy skiego. W myśl rozporządzenia Pre. "*
Koncert popołudniowy or- Koncert poświęcony utworom -M. Karłowi:
wiosek, pytają, in exfenso.
zydenta Rzplitej wprowadzone zosta- kiestry18.10—19.00:
pod dyrekcją prot, Aleksandra Konto: cza w 1914 rocznicę zgonu kompozytora.
dni świąteczne
ły ostatnio w obieg znaczki poezto- rowicza.
Na zakończenie: Komanikaty PAT-a.
Obiezierskiego, które było pa

stwierdzić

na fsbryki jednak na razie
ustalić właściciela jej.

Trudnym jest każdy początek. Postępując wręcz zasadom etyki, Giedroyć Uszewski
wszedł na drogę,
e
— <Król»—Czillavet'a i de Flers'a, Sa= sd: 8 w pracach
która
z
szybkością
wycho:
lawiny prowadzi
tyra
pod
słuchana | da obszerny temat dysku- saD
powyższym
tytułem,
na
stosunki
y
go
! przysposobienia
syjny dla kierownika demu ludowego. wojskowego w ešrodkach ćwiczeb- ipolityczne, stronnictwa, partje, arystokracje па «duo» życia społecznego, Czwarty
demokracje, która przed obecnemi wybora- zatarg z kodeksem
karnym jest tu
Kończąc mój referat, zaznaczyć nych. Dalej okólnik zezwala kierowni- mi do Sejmu nabiera specjalnych
cech w.piąaktu- najwymowniejszem potwierdzeniem,
muszę, iż przy umiejętnema zastoso» kom szkół udzielać lokali szkolnych 7!108c, grana będzie po raz pierwszy
waniu radja w kilka lat możemy dojść na odczyty i pogadanki z tego zaŁakomstwo kotka przyczyną
maj Wieńskie Towarzystwo Fiharmoda znacznych rezultatów. Trzeba tyl- kresu. W każdym wypadku organizo- mniczne
w Reducie na Pohulance, W sosprawy sądowej.
:
у
organizatorzy
muszą botę 11 bm. o godz. 6 wiecz. oraz w ponieodczytu
wyjść z utartych dróg szablonu; wania
ko
trzeba epokowemu rozmachowi
wy- wziąść na siebie
W sądzie pokoju rozpoznawana
odpowiedzialność
zniszczenie

-

sig wzmogło,
tytuniowego Aleksandra
Grefcewa, nawet wśród ludzi posiadających konprzy ul. Wileńskiej 38, który jej do- cesje na sklepy tytuniowe.

kiszkach.
„
romskiego w 5-iu odsłonach pt. «Sułkowski»
Uznając,
że areszt
bezwgłędny
z Juljsszem Osterwą w postaci tytułowej jest zbyt surowym środki
em zapobiei pełnego męskiego Zespołu -Re- gawczym względem niego, złożył do

i adj angos si Że:

.-

pa- czasie tego rodzaju okradanie skarbu

pierosy na zlecenie właściciela sklepu

1926 za zwykłą,

Michał Obiezierski, Telegrafów, —po powrocie z WarszaŚroda, 8 lutego 1928 r.
© st. Krzywicz pow. Wilejskiego i
wy,— gdzie bawił w sprawach służbo16.40—16.55; Komunikat dla rolnikówtw
artykułradja wych od dnia 25 stycznia do dnia 5 opracowaniu
zjsłuchując zażaleń, spotkałem sią z z dn,Skutkiem
5 lutego pt.niedopatrzenia
<Rola | zaaczenie
Źw. Kół. i Org. Roln. Z. Wil.
akim zarzutem i prośbą o poparcie w pracy nad ludnością Złem Wschodnich»— b. a., objął urzędowanie w dniu dzi16.
: Kwadrans akademicki,
17.20—17.45: Audycja dla dzieci: <O
E.„Vilaie: Dyrekcja Wileńska Kolei uległ pewnemu zniekształceniu.
siejszym.
Stanisławie Jachowiczu>—opowie Marja WeMianowicie: ostatnie
aBstwowych rozszerzyła moc

Cznich biletów i па m»łe stacje.
Zując się tem pokrzywdzone, młode

Państwa

zeniem
literat pozwolił sobie na zdanie, w włościan
przywożących zboże do
sa "p, speeda a zyka Ly do którem urząd prokuratorski dopatrzył przemiału w młynie Abrama Dajche:
bardze baleśnie odczutą przez ludność, szkoły.
3
był B. Gimpel w Warszawie w Filharmonfi, slę nieposzanowanie Sądu. Zdanie
te ga przy z. Gluchym, że mąka z tego
Podkreślić należy, iż nowezbudo- wystąpi on po raz ostatni w Wilnie dziś
i twierdzę, iż uniknąć możemy
wielu
brzmi: «zarządzając pozbawienie mnie
tarć nawet o znaczeniu pafństwowem, wany gmach ten jest urządzony we- sgo mos
ode S-ej m
w gmachu damit
wolności,nie„ chała:
Sąd
dował sięsią wzglęa bserwacja
aa
RA
dzi
Sąd
powodewał
t
g!
młynu
petwierdzila
jeżeli będziemy wnikali w treski ludu dług najnowszych wymagań, jak hi- dowosskżd planie: Kira GE
0
;
powstało
podejrzenie
Zarządzono
w płaszczyźnie poziemu ich rozwoju gjeny, tak I techniki budowlanej.
Pozostałe bilety są do nabycła w kasie
Sąd
Ośręgowy
zgodził
się
ze
starewizję.
Wynik
był
dostateczny
aby
—
Władze
szkolne
popierają Teatru Polskiego od godzi 11-ej r. w ciągu newiskiem
i wymagań.
й urzędu prokuratorskiego

ludzi z rozmaitych sfer, łagodząc su- nalazku, jakim jest radjo, dorównać ewentualne
towęść obyczajów. Przytoczę tu przy- rozmachem o skali państwowej, PO- nego
krywając Ziemie Wschodnie setkami
kład nastrojów wsi wśród kobiet, radjo-instruktorów,
uprawiających duktóry może

tytoniu

Pióroment

winy i oświadczyła, iż wyrabiała

preprzy

charakter dostępny dla ludu miejsco*
W programie niedzielnym należy
waski. na;pow.
a Wileūsko-Trocki.
ABO
pa. A „TS Žioialėi 4 I jego me ola:URZkomedį
wego, muszą być wygłaszane stylem jeszcze uwzględnić gazetkę informu- wszechnych
REca
wystosował okólnik do nauczycieli
ias Ša ua Ius a
zrozumiałym, a poza odczytami za" jacą w skróceniu o ważniejszych wy- szkół
;
io
wierać godzinę muzykalno-taneczuą z darzeniach w kraju, państwie i świe- rym powszechnych powiatu, w któ jeszcze raz jeden jutro w R czwartek 5 naj
wzywa
uwzględnieniem tańców rozpowszech- cie, będzie ona z wielką uwagą wy- czynnego udzia.ogół nanczycielski do bližszy.
szczególniej wśród dziewcząt,
jest
spragulona zabaw tanecznych, daje
im to możność sprezentowania swych

Skarbu

ski pomimo tego, że jest człowiekiem
ul. Metropolitalnej 1. Pozwolenie jest wykształconym, ukończył politechnikę P- X. do Sądu.
ważne do dn. 31 grudnia b. r. Otwar- kijowską, z zamiłowania literat, ma
Sid uznając Sprawę
za nigprzepicie kina nastąpi w najbliższym
cza» na sumieniu sporo grzechów. Skaza- sowo wszczętą zdjął ją z wokandy.
sie Filmy wyświetlane w kinie debie- ny przez sąd na trzy miesiące więzie- Poszkodowana
będzie
musiała porane będą ściśle pod kontrolą
gene- nia za czyn nielicujący z godnością nownis wszczynać proces.
ralnego
sekretarza
Ligi Katelickiej inteligenta nie poprawił się i w roku

Na-

pił akt przekazania, w czasie którego
wygłoszono
szereg
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