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GŁĘBORIŃ

I Administracja

PYRWYRKEERAYA

ul Wileńska

— al, Zamkowa

80

BIDA —

si, Maiora Maekiswieza 63

w

zagranicę 7 xł. Kostę czekowe

syiącanzy Gwrinliuauej stma pwjódytEREgO —Fa 48
Opiata posztowa wizcasuk ryśzęniami.
Redastcia rękopisów miezamówionych nie zawiacn.

ккосву.

w P. K. 9. Bir 80259,

CENY OGŁOSZEŃ:

ŚWIR

— ul 3-go Maja B

WIŁEJEA

Wierz mili
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STOŁPCE — ul Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynek 8

ui. Ad. Aifekiewicza 4, oiwarta od 9 do 3 Fsistony: redukeji 243, udwio(stracji 223, drukarni 202

miesięczna z ońniesieniem dc damu jnb s preesyłkę pocztową 4 si.

— ul. Ratnzzówa
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}
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RAMIEŃ KOBZYRSKI — Związsż Zlazciza

Wilno. Piątek 10 lutego 1928 r.
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—

MIESWIEŻ

NOWOGRÓDEK
— ul. Miekłewicza 22
WOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńsza 28

POWIATOWA—«ui

Miekiewicza

jeńzowzea tiowy na stronie Ż-2j i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy
. W mech Amar” Oraz z prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne
tabefowe o
roc. drożej. Zm dostar czenie numeru dowodowego 204

Kronika reklamowa iub nadesłane 40
50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe

TN

Po podróży do Moskwy.

„Prasy, Itewskiej. . Sesja Rom. Wyk. III Międzynarodówki.
ministrem

Zaleskim

został przez

„Eltę*

komunistycznej.

m ędzynarodówki

wykonawczego

Sla Komitetu

zamieściły go

i

se-

9—1!. Pat. Dziś otwartą została 'X ta plenarna

MOSKWA,

epublikowany

prawie wszystkie gazety kowieńskie.
urzędowym organie
vw
Nazajutrz

o
Na dzisiejszem posiedzeniu wygłosił Bucharin sprawozdanie
działalności opozycji w łonie partji komunistycznej ZSSR i trze-

«Lietuvos Aidas» ukazał sią artykuł,
omawiający wywiad.
Pismo znajduje

cej

oświadczenie
SE

Międzynarodówki.
Delegacja

sowiecka

w

Berlinie

min,
Zaleskiego za
ano sku, Poli
Pa
9 II. PAT. Leipziger Neuste Nacipienia podają w
następnie t. zw. klauzulę dtneji z Moskwy wywiad
udzielony przez przewodniczącego

Omawia

kerespot
p, Schleichera
rosyjskiej do rokowań handlowych z Niemcami
dentowi tego dziennika. Przewodniczący delegacji rosyjskiej wyraził się

wniosku, że
do
polska skierowa-

litewską i dochodzi
jest to nowaintryga

a
delegacj

na de_ opanowania litewskich ryn- optymistycznie © widokach rokowań podkreślając, $e strona rosyjska tem
ków. Polska—mówi organrządowy— wiekszą ma nadzieję na osiągnięcie przez ię konfereację realnych wyników
szerszych plzaow.
(PSK IRON

siebie konkuren+

wzajem

tylkę
om
tami,

ESTA

TNS

dla

podstawą

barliūskie

rozmowy

ponieważ zdecydowana jest uczynić

A

BR

aa

OTOZ

O TORTY APRA

urzędowe
w sprawie
Lo zaprzeczenie
aa B gs
Konflikt Kościoła z rządem Meksyku.
terminu i miejsca rokowań polsko»
WASZYNGTON, 9 Il. Pat, Herald Trybun donosi o usłowalitewskich. Wiadomości, że wez
misch załagodzenia koniiiktu pomiędzy ketciołem katelickim a

edbyć

się mają

niezadługo w d Iš

rządem Meksykańskim co pozwoli na ponowny rozwój

penhadze--nie odpowiadają prawdzie. jicjinego w Meksyku

Przytem «Elta»

zaznacza,

dzy
Polską i Litwą
zumienia, iż Litwa
termin i

iż pomiĘ: „Ówąć swą pomoc

doszło wyznaczy
do poro- „ju

właśnie

miejsce, Pozatem widać na-

pa:
«Lietuvos
dów

w organizowanu

Konferencji

ofia-

przedstawicieli

Meksykańskiego oraz kościoła,

Węgrzy

prężone
eczekiwanie
aowej noty
o jej rychłem
polskiej. Zapowiedź
psjawieniu
się w Kewnie, ukazała
we wszystkich
się tłustyna drukiem

życia re-

Ambasador zmerykański Morros mial
:

m.
z Meksykie
A

żądają zerwania

Votum zaufania dla rządu p. Poincare

taktycznych zieje obrenie niena-

PARYŻ, 9— Il, Pat.

W odbywającej się wielkiej

debacie

finansowej

wiścią do Polski,
starając się różne
szpiiki i szpileczki
wsadzać w fotel
prezydjalny Voldemsarasa, zamieszcza

; gospodarczej w parlamencie francuskim rząd Poinearego uzyskał peparcje większości.
lzba uchwaliła
370 głesami
przeciwko
131 porządek
dzianny zaproponowany
przez deputowanego
Morrela
stwierdzający, że

tendencję.

we zmniejszanie długów

na mzrglnesie tych rokowań dwie fo- jzba przekonana © konieczności dalszegó prowadzenia bez żadnych odtografje wcale niewiane. Tytuł jed< chyleń polityki uzdrowienia pieniądza i odbudowy finansowej
oraz uwanak i podpisy wskazują na wyreźdą żając za główny obowiązek utrzymania równowagi budżetowej i stopnio-

wia

Pierwsza

klisza przedsta

prof. f. Birżyszkę,
Birżyszkę,

któ który bawi w
Polsce; druga — pp. Tarnowskiego i
Orynga i
domku Mickiewicza w
ki,

więc... di
wnie.
ej 5 =
sek stare
2

ia
:

publicznych,

wyraża

rządowi

wotum

zaufania.

Debata w pariamenc e,
PZ

911 EAT. nada | ane o

za

dyskusję a

rem

w pok

ro
występow.
Viacent Auriol
Deputowany socjalistyczny
polityki finansowej rządu,
narodowej. Mówca stwierdził, że zautanie odegrało
przeciwko polityce zaufania i jedności
wielką rolę przy uzdrowieniu finansów kraju, iecz jednocześnie postawił pytanie, co na:

wiez łączy dwa narody.. Niby to stapiioby w przyszłości, gdyby zaufania tego zabrakło. Wreszcie zarzucał ministrowi
wszystko tchnąć ma pogróżką: droga, finansów, że prowadzi politykę fiskalną, nie licząc się z wymogami sprawiedliwości.
którą
6
obrał
brał gbecny
Gb
rząd,d, prowadzi
dzi
Stefan Radicz tworzy gabinet.
pośrednio

do unji z Pelską.

MA kigramu król powierzył tmisję utworzenia nowego gabinetu koncentracyjne-

Uwagę

zwrócić

skiej, to należy

Wukieewicz

Były Prezes Rady Ministrów

BIAŁOGRÓD, 91, RAT.

„Jeżeli już mowa o prasie litew-

cykl artykułów, które ukazały się W og złożył dziś o godzinie pierwszej w nocy swój mandat z powodu nie«Liefuvisie» p.t «O obywalelach Dez możności uzyskania poparcia koniecznego dla zrealizowania powierzonej

Mówi się o ziemia- pry misji. W godzinę później przywódca chorwackiej partji chłopskiej Ste:

obywatelstwa».

nach, o szłachcie na Litwie.

Artykuł gan Rądicz wychodząc

ten stara się traktować bolącą TaNĘ
naszych stosunków objektywnie. Z
tego względu jest dla nas sympatycznym. Pierwszy to być może tEgO
radzaju
od czasu
istuieniaiż
republiki artykuł,
litewskiej.
Być może,
к gdyby =

R
asla

ych

zało

z

pałacu królawskiego

oświadczył czekającym na

wiadomości dziennikarzom, że otrzymał misję utworzenia gabinetu. Fakt,
zę król poruczył Radiczowi stworzenie nowego gabinetu wywołał
zy ojbrzymią sensację. Jest 'o pierwszy wypadek, iż chorwat i poseł tezytorjów, które należały przed wojną de monarchji austrowęgierskiej otrzypyz; mandat stworzenia nowego gabinetu.
Е

Zjazd ministrów spr. zagr. Estonji I Łotwy,

więcej,

powrócimy jeszcze zapewne.

Horni
i ice wyrzuciły
MIRY ostatni
DI SAM
@

2

się

w

Urzędow

»

tamy pisma...

na SAMI, de dawniejsze hasła pejednawcze,

iż tralił

tłumaczy

«przez niedopatrzenie», frazesem bz szczerej treści. Polityka nacjenalistów miała jaknajfatalniejsze

bo «jakkolwiek stronnictwo

tautinin- Skutki dla Gdańska. Zorganizowała bowiem Polska nowy pert

sią z
wyniesły
kurencji. Następnie krzyczeli aby polskie statki wojenne
Gdańska, Polska postanow:ła więc zbudować konkurencyjną Stocznię dla
swych statków wojennych . Gdyni, Obecnie w sytuacji Gdańska istnieją

autora artykułu, to jednako.«.
zad
rŁ d,it d. ażeby tylko nie zrazić,
2 i. й
a dkiem nie zejść z tego

ya
ее

© konika demagogii domo-

tylko dwie możliwości, albo uniknąć wszelsitj styczności z Polską i umie-

аЕ itatorow kewieūskich, tego
i
wobec
Pogoni
Wiel-

Ksi

Litewskiego,

I adesaty

rać w germańskiej piękności, albo prowadzić z Polską interesy kupeckie
i żyć w niemieckim rozsądku. Trzecią możliwością, której życzyliby sobie

wygląda

i obrzydliwy okaz

nacjonaliści, jest pobieranie od

RE

mawia

stanowisko

a

btewskiej webec tej sprawy.
* dlaczego r
była złą. Nal

taktyka

Olychczasowa

a
korkemie Bam M,
scyt i doczekać się głosu
ziemi

mieszkańców

jącą lot Hinklera

Wileńskiej,

a lotnikiem

dzień wcześniejszego ukończenia

s

m.

kawego.

A

Wznowienie

ruchu

hand owe.

go z Sowietami.

es
sowieckie zakupiły

* a
Zn

A

na Górnym

e: = ilości

io

ej

władze

nić
ście wa-

Pi m vikė
4

e Sowietów.
rowca i
przęz
„Nowy

ATENY,

otrzyma

Między grupą fnansu:

150 f, st.

przyczem

letu otrzyma dodatkowo

17 dni, przeto nzgroda przeksoczyłaby 1.000 i. si.

swej

podróży

w ciągu

handl, i rozpiętości cen.

Przemowa Min, Kwiatkowskiego wobec przedstawicieli prasy,
WARSZAWA,

9, Il. Pat, W dniu dzisiejszym wobec iicznie zebranych

ra: a p.
Wygłosił przemówienie,

kwegtji
handlswego

y

we

en

: :!ъі.шіі(шімкомкі
oraz
andlowego

Oi cen, P. Minister omawiając kwestję ujemnego "aa
w Polsce, wyraził przekonanie, że należy się liczyć z prawdo*

tran. POdebną ujemnością naszego bilansu przez czas jeszcze dłuższy,
naszej gospodarki

co

się

narodo-

nić
W. kwestji rozpiętości = p. minister zaznaczył, że akcja zainicjowaty od. HA W SWoim czasie przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu rozwija się

Dalsze a dostarczania POmyŚlnie Opracowano już podstawowe rsetody postępowania w tej sprai jest nadzieja, 2e z rynku polskiego znikną takie anomaije, jak naowie
Wumości
© nośną trmę,
(mĘ.
przykład to, że
ceny jednego i tego samego

gabinet

9li, PAT.

grecki.

Wczoraj

od-

artykułu

spożywczego,

nie

tylko w rozmaitych miastach, ale nawet w jednem mieście naprz. «w Warszawie podlegają niczem

nieuzasadnionej

rozpiętości.

którege stanął Zaimie.p. miujster szczegółowe odpowiadał.

Po

wygłoszonym

pytań,

na które

Marszałek

Piłsudski

ACTWKCZSW CARO.

w

Prezy-

djum Rady. Ministrów.

odnosiła się z

WARSZAWA, 9.11. (żel, wź, Słowa).
O godzinie

11, 30

przybył

do

Pre-

komentarzy

i pegłoszk,

kowen

witać z bieżących, poczem odbył dłuższą kon
feraneję z v.ce-premjerem Bartlem.

i będzie niewątpliwie

Reorganizacja sądownictwa.

wała w tej sprawie milczenie i dopie- się i łącznie z tem naprawić własny
W ur. 12 „Dzennika Ustaw" ukaro teraz oficjalne „izwiestjas omawia- błąd”.
zała się oddawna zapowiadane rozpo:
jąc przyjazd i wyjazd delegatów polTakiego „męstwa” w Polsce się rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
Gsdność © ustroju sądów powsz: thnych.
skich zarzucają ine... brak zachowania nie znajdzie. Te
pewne.
Rozporządzenie wprowadza
m.in.
ogólnie przyjętych zwyczajów kurtua- Państwa nie może pozwolić na to,
Sądy przysięgłych na całym obszarze
zji dyplomatycznej.
aby korzyści, które ewentualnie popłyną państwa i ustanawia obieralność sę-

„Dwaj ci urzędnicy—czytamyw „laż z uregulewania slosunków handlc= dziów pokoju — Instaucją odwoławwiestjach"—(p,y. Hołówko i Sokałow- wych, okupione były taką ceną. Cy- cza.od przeczeń /sędziów pokoju są

ski) bawili w Moskwie kilka dai, nie nizm publicysty sowieckiego obłudnie
tylko, że nie rozpoczęli żadnych roz- zapewniającego 0 „sSympatji do idei
z odneśnemi czynnikami so- polsko-sowieckich pertrakiacyj" w ZEmów

gowe, Sądy apelacyjne i Sąd Najwyż-

wieckiemi,

sz

ale

mawet

mie odwiedzili

stawieniu

z

ponurą

Sądy grodzkie, które pozatem są pier-

wszą instancją

rzeczywistością

czajom

ogólnie grzyjętym zwy- minternu świadczy,

kuriuszyjnym w stosunkach nie nastąpił

międzynarodowych.

Niechcąc rozdmuchiwać owego in-

w

szeregu

stępnemi instarejami

Spraw.

sa:

Na-

Sądy okrę-

Rezporządzenie stanewi w
zasadzie, że przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe może
nastąpič

ani razu
Komisarjatu
Ludowego do procesu ks. prałata Skalskiego i prospraw polityki zagranicznej i mie za- wekacyjnej antypolskiej kampanji Ko-

że w Sowietach tiko za jego zgodą, ale dopuszcza
ten konieczny gzereg wyjątków od tej zasady, co

jeszcze

zwrot w pojmowaniu stosunków mię: jak wiadomo, wywołało wiele protedzy-państwowych, który powinien stów,Głosy miezadowolenia (ze strony
być kamieniem węgielnym sąsiedzkiego

cydentu (który wątpić należy czy ma
precedens w
dziedzinia stosunków WSpėlžycia...
dyplomatycznych) prasa sowiecka po- _ WObec

wstrzymywała 'się dotychczas od oce- dzienników,

pzwop,

mcych

eż z powodu

przepisu,

roziegły

że

SiĘ

przysię«

informacyj
niektórych głymi mogą być tylke mężczyźni.
jakoby rząd sowiecki
Rozporządzenie wchodzi w życie

odroczyć z dniem 1 stycznia 1928 r,

Patkowi

posłowi

ny tych sui generis metod prowadze- Obiecał

nia pertraktacyj. Inaczej jednak zacho- termin procesu, „Izwiestja** piszą, że Posjedzenie Rady Banku Pole
wała się prasa polska, Ona nie tylko „nikt nigdy mie obiecywał rządowi
skiego.
innemu

pomocą mniej więcej polskiemu czy komukolwiek.

za

nie usiłuje

WARSZAWA,

9 II. Pat.

W

dniu

logicznych argumentów osłabić lub odroczyć preces
ks.
Skalskiego. 9 p. m. odbyło się nadzwyczajne powytłómaczyć więcej niż dziwną eska- IŃwestja terminu tego procesu całko- siedzenie Rady Banku Polskiego, na

padę polskich
wrotnie

dyplematów,

przeszła

ale

od- wicie oduosiła się do sowieckich

sama do ofenzywy

Stancyj

i

sądowych

do

in- którem wysłuchano sprawozdania dy:

nikogo

rekcji oraz

sprawozdań

trzech komisji

Rady, penadte specjalnego sprawozdania Biura Ekonomiczaego. Ds ilez-

przeciwke Z. S. S. R., pragnąc zwa- więcej”.

Czy obietnice były czy nie były, by papierów dopuszczonych do zajić winę za nieudaną podróż z chorej
głowy na zdrową”,
te wielkiej roli odegrywać nie może, stawu w Banku Polskiem zaliczono 6
gdyż
sam fakt procesu
ks. prałaa proceztowe i 8 procentowe obligacje
Kampanją przeciwko
ZSSR ze
strony

polskiej jest widocznie

zumieniu „Izwiestji“

w zre:

stwierdzenie,

Skalskiego i wykorzystanie go

że lach propagandy autypolskiej

w momencie rozpoczęcia
petraktacyj
handlewych zalnscenizowanie procesu

wo świadczy, że

komintern

dominującą rolę w

w ce- Polskiego Bandu Ksmuaalaego,

na chwilę nie została

ukrócona, by-

najmniej nie stwarza pomyślnej atmosfery dla prowadzenia pertraktacyj.
Sowiety

widocznie

urządziły

sobis

Polskiej Wytwórni papierów wartościowych do sumy dziesięć miljo-

odgrywa

Sowietach

i WO- nów złotych,

Dopóki ten czynnik w polityce
WARSZAWA, 9.11, PAT. W dniu
wsływ 9 b. m. odbył
się (pogrzeb Ś. p. posowieckiej gbędzie wywierał
0

decydujący, rzecz jasna żadnz rozmę- Sła Polskiego w Augorze Józefa Wierusz Kowalskiego.

kuliuralny.

Pol-

tywnego rezultatu,

czelność.

że

jasna,

I
t
w M Moskwie,
stanąwszy
polscy

stwierdzili ten stan rzeczy,

To

jasne.

Taksa-

mo. jak to, že celem,kominterni
robeta

Nabożeństwo

ża-

kach.

Po

ukończenych

jest Zwłoki Ś. p. posła

egzekwiach

złożone zestały w

i
„‚ grobie rodzinnym.
W
mabożeństwie
a: nie posmas
žalsbusm
i pogrzebie wzięli udział
stosunków
między- ра
Zaliorski jako reprezentant p.

wywrotowa,

cja istniejących
państwowych.

Sz, _ Prezydenta Rzeczypospolitej.
nau
Rząd reprezentował Minister NieRządu zabytowski,

G
aaa SS
Tylko Odczyty o dziatalnošci

przez

bolszewickie „uachalstwe* może sobie pozwolić ma tego rodzaju bez-

Rzecz

Wierusz-Kowalskiego.

istotnie dobrosą- łobne odprawione zostało w kościele
jednej wy o nawiązanie
nie dadzą pozy- $w, Karela Boromeusza na 'Powązstosusków
siedzkich
rozpoczęcie

zowały prowokacyjny preces ks, Skale

šwiat

Pogrzeb Ś, p. [posła Józefa

z

strony zgadzając się ma
rezmów o zawarcie traktatu, z drugiej zaś w momencie gdy te rozmowy miałyby się razpocząć, zainsceni-

i caly

Wy»

Taż0ho zgodę na podwyźszedie kapijaskra- tału

ks. prałata Skalskiego oraz intensyw- bec jego postanowień zapewnienia
dypłomatów moskiewskich
są bezna antypolska propaganda, która ani

WARSZAWA

Radjo.
9!

PAT.

delegaci raz pełniej odzwierciadla

Radio co-

życie

pań- dyrektorami

W/ lei
warunkach
me
ono,

stwowe i społeczne.
Stanowi
gdzie dziesych

granicznych
Twardowski

Ministerstwo Spraw Zaministrowie
Bertoni
i
oraz liczni urzędnicy z

Przezdzieckim,

|Jackow-

skim
i Užkkano.
Matuszewskimbyliaboas
na czele, LIE.
ze
Šrlaba

nie mogli

z dyplomacji poseł turecki
z
pomiędzy
łączności
środek
ny
Kemal-Bey,
poseł austrjacki
;
omy
pertraktacyj, a ou a społeczeństwem, V każym
rozpoczynać żadnych
|
tembardziej zachować „ogólnie przy- nowoczesnym kraju zwłaszcza w An- est, Radca postlstwa austryjackiejąte zwyczaje
kartuazji
dyploma- glji i Niemczech, gdzie dotychczas go p. Pohl Gruber, charge d'effaire

tycznej”, trzeba bowiem pamiętać, że ministrowie poza Parlamentem wygła- Angiji Lepper i wiełu innych, liczni
mowy i polityczne głównie ma profeserowie Uniwersytetu i Politecho procesie ks. prałata Skalskiego da- szali
Baukintach
klubowych zebraniach niki, przedstawiciele Świata maukowe-

wiedzieli się p. Hołówko. i Sokołow- jgwarzyskich, weszły obecnie w zwy- go, politycznego i towarzyskiego, de-

ski już w Moskwie,

w chwili ich/wy-

jazdu z Wzrszawy nic u nas ©

czaj przemówienia

przez

tem chane już nie przez

radjo,

słu-

legacja młodzieży uniwersyteckiej brat-

dziesiątki i setki niej pomocy. Nad grobem po odpra-

przemóuczestników bankietu lub zebrania, wienych medłach wygłosili
ы
lecz przez setki tysięcy i miljeny ra- wienia w imieniu Ministsrstwa Spraw
Zegranicznych
min. Bertoni, w imietorów.
między: d joamatorėw

nie było wiadomo:
Ciekawa rzecz do jakich „zwycza-

ów kurtuazji w stesunkach
W Polsce radjo podawało detythczas mu Uniwersytetu i Politechniki jego
narodowych* należy zaliczyć fakt za- przemówienia członków Rządu prze- Mag. Rektor ks. Szlagowski.
inscenizowania na powitanie delega- ważnie drogą transmisji z Sejmu, Depesza Zjazdu b. słuchaczy
tów państwa, z kt6rem

prowadzić rokowania,

zamierza sią Bezpośrednio w

studjo

przemawiali pojjtechniki Petersburskiej do
Ale:
Marszałka Piłsudskiego.
prowokacyjne ksander Skrzyński, b. minister Stanivice-prermjer Bartel, b.

ge procesu, ogłaszanie odezw. do sław Grabski,
ściągania składek na aresztowanych w min. Dobrucki.
Polsce

z

@

т

й

bilansu

byłe się zaprzysiężenie nowego gabi- referacie p. ministra szereg dziennikarzy postawiło kilka
netu na czele

za każdy

taką samą sumę.
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ponieważ lotnik oblicza, że uda mu się dokonać

Artykuł pozatem nie wnesi mie cie- — Kwestja

T

jsinieje umowa,

£ Londynu do Australji Hinkler

a

kiębi:
samych

prowokowauie

ani możliwe,

kę, z Londyru do Australji, przybył wczoraj na Maitę.

Uzasad-

e»

pieniędzy i

Pomyślny let z Londynu do Australji,
LONDYN, 9.ll, , PAT. 3 Lotnik Hinkler odb ywający podrož powietrzną
i

ocjaldkziótiści

nia _ dalej

Polaków

zde- jaknajczęstsze nie jest to ani pożądane,

generowanej rasy.
- Tymczasemi «Socjaldemokratas>;
"aa

konkuren-

cyjay —- Gdynię. Nacjonaliści nic nie uczynili, aby przeciwdziałać tej kon-

ków solidaryzuju się całkowicie z wy-

m о
zie

tylko

były

głoszone przez nich,

czas

zwłaszcza w prasie niemieckiej. Prasa uznaniem inicjatywę tych, którzy znajsowiecka przez :dłuższy Czas zacho- dą dostateczne męstwo aby przyznać

skę
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i
GR
a dotychczasowe
GDAŃSK, stanowisko
9.2. Organ partyj
rządowy
„Danziger Volksstimse",
omawiając
czenie, list,Alžass
niby oświadczenie
sironopozycyjnych,
a zwłaszcza nacjonalistów
którem to g- Wobec polityki zewnętrzne-politycznej nowego senatu, pisze, że nacjonaliści,
wodpowiadzialności:
mietwa
statnie taufininków,
zrzeka sią
Zareucając dziś socjalistom politykę pojednawczą wobze Polski, przyznają
za ten artykuł,

tastycznych

skiego, oburzający do głębi całą

Trzy możliwości Gdańska

drukarskia

cały

SS

Tozpoczęcia pźriraktacyj © traktat han. najmlejszym nawet stopniu odpowie- zydjum Rady Ministrów Marszałek
dlowy, wywołał matę najbardziej fan dzialneści za nieudany początek ro» Piłsudski i załatwił tam szereg spraw

próbę cierpliweści polskiej,

RYGA 9.Il PAT. Pisma zapowiadają przybycie ministra spraw zagraia
edia głosknat byty tówolca
przyszłego
łatwiejszy nicznych Estouji Rebane. Minister ma przyjechać w początku
obecae czynniki rządzące,
z nowym
rozmów
przeprowadzenie
jest
przyjazdu
jego
wrót do «Litwy ojczyzny tygodnia. Czlem
byłby
są także
Oczekiwani
Ba'odisem,
Łotwy
zagranicznych
spraw
ministrem
jak
jednej,
tak
uasztj», wspólnej,
artykułu tego członkowie delegacji estońskiej ala realizacji unji celnej.
Do
drugiej stronie..:

go przez

skwy, dokąd wyjełdżali w związku z wielką sympatłą do idei polsko-soosiągnięciem porozumienia w sprawie wieckich rokowań. Nie ponosi onaw

dość uczynili

zażą:
BUDAPESZT, 9, II. Pat. Stronnictwo chrześcijańsko społeczne
dało od rządu węgierskiego zerwania stosunków dyplematycznych z Mekeykiem z powodu prześladowania religii ze strony władz meksykańskich.

Żinios», które ze wzglę-

Powrót delegatów polskich z Ms-

24

hromadewców

premjer

min.
Niezabytowskii
Wystąpienia te jed-

mak miały charakter okolicznościowy.
Pjsudski oizym:ł od _ Politechniki
Prezydjum
ZY zjazdu byłych słuchaczy

i t. pi

Nie dziwnego, że delegaci polscy Obecnie prezydjum Rady
dowiedziawszy się na dworcu w Mo- organizuje planowy cykl
radjoo sage
skwie, gdzie też zdaje się nie „były przez
różnych OE
a

zachowane

wszystkie

przepisy

wiązujących „zwyczajów”, o tym

WARSZAWA,
9, |. PAT.Marszałek
Pan
Rady
Ministrów

pro, .g

«bo:

naj»

ч

Rządu w
m W
PADSIWOi gosp Arika (odbędą się w

jerwsze

ZY

OC

petersburskiej depeszę tej treśc:
_ Walne zgromadzenie Stowarzyszenią politechników peiersburskich zwo1319 2 okazji Obchocu jubileuszu

SĘ W 95 lecia

Stowarzyszenia,

składa

na

W ręce Pana Marszałka, jako. głowy
nowszym wyrazie „gościnności* zre- przyszłym tygodniu a Pow
we
środę 15, rządu Polski niepodległ-] — przadzygnowali
z odwiedzin kom sarjatu poniedzisłek
wa czwartek 1316,b.m,w sobotę
18 bm,
я i
taj
do spraw zagranicznych
i go
prźe- a:
naa
będą od za
R. Z
i aa
prowadzebiu konieczaych
rozmów z gone
о
wieczorem. Cykl wnienię najlepszych uczuć obywatelgłęboką wiarę w bujny rozposłem naszym p. Patkiem powrócili ten będzie zapewne zainaugurowany skich,

do Warszawy, jeszcze , raz stwiet” przez p. Vice-premjera Bartla, poczem kwit państwa polskiego,
przemawiać
będą
pp.
ministrowie,
Р Prezes (—) inż. Pawłowski.
dziwszy naocznie „lojalaość* sawiec“ każdy w zakresie
swego resortu, W/
Sekreterz
(—) iuż, Leśniewski.
kiego sąsiada.
ten sposób również rząd polski przy
В
i
;
W
wyżej

den

artykule
Izwiestji,
mowa, znajdujemy

zwrot:

„Możemy

opinja publiczna Związku

pomocy

radja nawiąże

bezpośrednio

‚ Zakład Poiožniczo-Ginekologiceny

o którym
jeszcze je-

kontakt ze społeczeństwem, podobnie | Dokiorow Karnickiego, Dobrzańskiego,

Sowieckie

chodniej Europy,

jak czynią to od pewnego czasu rzą- |
zaznaczyć, że dy wszystkich
wielkich krajów Za-

M. Pohulanti, tel. 1404 (w Kane
D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore
na_ operacje i porody.
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Na szachownicy
Wobec

fałszywej i błędnej interpretacji.

WARSZAWA,

9, Il (feł. wł. Słowa),

organ Komitetu Zachowawczego
fałszywych

i tendencyjnych

Dzisiejszy

zmuszony

sposobów

do

«Dzień

zającia

kementowania

oświadczenia

wyżej komitetu,
tamy:

ks.

listu Pasterskiego biskupów

polskich de walki

z Rządem

powaniami katolickiemi, oraz że na postawienie
Nr. 1 uzyskał wyraźną aprobatę Kościoła.
Wobec tego insynuacje » Warszawianki»,
«Rzeczypospolitej»

jakoby

i t. d.* są

«Gazety

świadomej

do walki wy-

złej woli.

Organy popierające Rząd jak „Epoka" i („Głos Prawdy"
oświadczenie

ugru-

- „wkraezanie

Apostolskiej

ks. Radziwiłła analogicznie

z prasą opozycyjną

i upatrując w

WARSZAWA, 9Il. (żel. wł, Słowa)

z Rządem,

omawiająca

cały

Wojewodowie

WARSZAWA, 9,11 (żel. wł, Słowa).
W związku z wyborami wezwani zo-

Warszawy

w

dniu dzisiejszym do

Warszawy. Obaj

wojewoda Nowo-

gruut pod nogami.
dzie

Po

wojewódzkiege

zagajeniu

zebrania

przez kierownika Biura Wojewódzkiego Wyszyńskiego powołano do prezydjum, jako przewodniczącego p. W.
Abramowicza
i jako sekretarza p.

Fr. Świderskiego.

Uchwalóoo rozszerzyć skład komi-

II) kandydatów do
(ogółem 14 osób),
IH) przedstawicieii organizacji społecznych
i zawodowych, które zgłosiły

akces do

B. B,

W. Rz.,

okrę:

gów

prof.

V) następujące osoby:

dr. Władyczkę,

wicza i mec. Strumiłło.j

Państwowej, przedstawicieli Partji Pra
cy, S. L. Zjedneczenie, Zw. Naprawy

13 b. m. o 19 m, 30.

ogólno-żydowskiego

prof. Szymań-

oraz

niezależnej

Zgodnie z przepisami Ordynacji
Wyborczej spisy wyborców do Szjmu

unieważnić listę kandydatów do Sejmu
z gm. Trockiej bez nazwy (kandydat
na posła Lipnicki).
Następne posiedzenie Komisji od-

Wiec
był się w Šileikiai

urzędowych właściwych Obwodowych
Wyberczych,

de

przeglądu

Senatu, zatwierdzone ostatecznie

poniedziałku

ne na 5 dni, to jest do

18 lutego rb.

w

lokalach

w

włącznie,

obećnie mogą

Najwyższege.

listę bloku

Wielki

mniejszości

zakwestjonowała

listę

bleku mniejszości, gdyż na 70
pisów tej listy, 50

jest

podpisów,

pod- porównać

wątpliwych.

Uchwała

(WIP).

walnej 1 odbyło sią dnia 9 bm.
zebranie związku dorożkarzy,
zwołane
przez
energicznego
prezesa tegoż
związku p; Trębacza.
Po
omówieniu
szeregu
spraw
związkowych
zabrał głos prelegent

Okręg.

Biura B. B. W.z

R.

któremi

będzie

pierwotnie

złożoną

p. Re-

&
Kruk i wygłosił

referat

abudowanie

i

na

w wyniku której

doroż-

wili głosować przy wyborach
Nr, 1

kobiece

powiecia

ad-

w kinie „Światowid

Prawda, był moment ma balu wojewódzkim, że kwiaty—co za moc
kwiatówi—już, już miały przyćmić
całą płeć

piękną—jakże

pięknąl—o0-

uczestni-

na

zapustami;

Kto przez czas dłuższy nie był na

_re- wojnie nic się tam—na

jewody, nie utulił, nie

na. czy wiele nowych

pierwszy

prezentacyjnych salach pałacu p. Wo- oka—nie zmieniło. Przeciwnie:

stoła Afrvki. Następny z kolei kongres w 1932 r. odbędzie się w Irlanćji, która w tym właśnie reku obchodzić będzie 1500-seiny jubileusz przystem, pełaem

pamiątek

religijnych. W

ksandra

nis uniknął tego

Dziśnieńskim.

rzut

oraz

prezesa Ogólnopol-

Bratnich

sława

Kempfiego,

skowej

studentów,

Pomocy

którzy

cy biskupiej ćw. Augustyna,
H ppons (Hinvo). Tu dla uczczenia wiel-

kitgo Świętego odbywać się będą po:
siedzenia Kongresu.

Daniedawna je-

mi krwi chrześcijan,

podobnie,

p. Włady

przedstawiji

Jego

Magnificencji postulaty Młodzieży Akademickiej w sprawie służby wojskowej stu:
dentów.
Po omówieniu tej sprawy JM. ks. Rektor
wraz Z przedstawiciejami Młodzieży Akademickiej udali się do Ministerstwa Spraw Woj.
skowych gdzie zostali przyjęci przez pana
vlce-ministra generała Konarzewskiego, któremu została przedstawiona potrzeba wzięcia
pod uwagę opinii Senatów Wyższych Uczelni oraz młodzieży akademickiej przy opracowywaniu nowych przepisów o służbie wojW ogólnym zarysie zostało przedstawiono panu vce-ministrowi stanowisko zajęte
przez młodzież skademicką
ikomisję Prezesów
EZ
Centralnych PMA, przy Naczelnym
Komitecie Akademickim) „a streszczające się w następujących punktach:
i
Zagadnienie służby wojskowej akademików traktuje się łącznie ze sprawą przy:

odległości 20 km. od niej wznosi się sposobienia wojskowego.
miasto Bona, zbudowane obek Stoli- przyczyni się niewątpliwie

studentów,

które

do podniesienią
sprawności fizycznej młodzieży przez co za:
ewni szkołom wojskowym otrzymywanie
lepszego materjału na oficerów rezerwy.
2. Skraca się znacznie okres służby wojskowej studentów, co będzie możliwe
po

szcze Kartagina, którą plerwszy
jej przejściu przez akademików odpowiedniego
przysposobienia wojskowego
3
arcybiskup nuowowskrzeszonsj metro3. Przyjmuje się zasadę, że młodzież
polji, sławny kardynał Lavigerie, na: akademicka odbywa służbę wojskową zazywał „rywalką Rzymu”, była miastem sadniczo po ukończeniu wyższej uczelni z
ruin. Amfiteatr, który spłynął potoka. szeregu powodów, a między innemi ze
na możność wprowadzenia. przyspojak względu
sobienia wojskowego
akademików
(które

Dzisiejsze miasto jest prawie
wskoš

katolickie, chociaż

wania przez młodzież egaaminów konkursowych, do których w wypadku służby wojskowej przed studjami wyżsżemi młodzież
musiałaby się powtórnie przygotować.
„ 4, W konsekwencji powyższego ustala
się, że odroczenie służby wojskowej udzielane będą wszystkim studentom przynajmniej
do ugończenia 25-g0 roku życia.
Pan vice. minister przychylnie wysłuchał
przedstawionych argumentówi obiecał kwest=

ję tę rozpatrzyć,

W

związku

z

tem

zapo-

wiedziane zostało złożenie w
Ministerjum
Spraw W jskowych przez czynniki zainteresowane odpowiednich materjałów.

na-

Bezrobocie

tylko o 200

km, od niego znajduje się ośrodek
handlowy Tunisu. Jest ono siedzibą

kościół

w stylu

LONDYN,

w Angiji.

9.11. PAT.

Na

dzisiej-

romańsko-maurytań«

ubolewanie

z

powodu

nieperuszenia

we wspomnianej mowie środków któskim, a obok niego stoi drobniutka reby
zmierzały do zwalczania
bezroświątyńka, poświęcona pamięci Lu-

dwika króla Francji. W murach głów» bocia, zwłaszcza w przemyśle górninej nawy tego
kościoła
wyryte
są czym i w innych podstawowych gałąziach przemysłu.
Położenie w prze-

ziotemi

literami

następujące

słowa: myśle

węgłowym

mówił

Hendersan

Ltona IX: „Nie ulega wątpliwości,
że
jest bez precedensu gdyż 1/5 część
mni 1 okrzykami na cześć Marszałka „Piłsud- po Papieżu Rzymskim
Biskup Kartaskiego.
giny jest pierwszym arcybiskupem i bezrobotnych w Anglji stanowią górPrzyjęcie ustawy © 8 godzinDnia 9 lętego rb. odbyły się dwa wiece najwyższym tmetrepolitą całej Afryki". micy.
na rynku w Święcianach. Przemawiali de.
nym
dniu
pracy uczyniłoby bezrobotsę
legaci z Bezpartyjnego Bloku Wsp ółpracy_z Z jednej strony kościoła wznosi
nymi
sto
tysięcy
robotników.
Rządem. Tłum powitał ich oklaskami i o-. szkoła OO. Białych i muzeum arch:0Obowiązkiem rządu jest niezwłoczkrzykąmi na cześć Marszałka Pilsudskiego

Nr 1». Tłum powitał

KASYNIE

losu kar=

Heinrichą

skiego Związku

szem posiedzeniu lzby Gmia Artur
arcybiskupa Tunisu, który posiada
dwa tytuły: arcybiskupa Karteginyi Henderson wniósł do adresu w odpowiedzi
ma mowę
tronową oficjalną
z kierownikiem księcia- prymasa Afryki,
Od r. 1848 poprawkę.
Partji
Pracy,
wyrażającą
Wacławem Koznad wzgórzem byrsyjskiem panuje

wiecowników

BAL

oklaska

logiczne oica Dehtres wielkiego uczo-

nego, który kierował pracami wykopaliskoewemi w Kartaginie. Ма рого-

stałych wzgórzach, które otaczają ruiny kościołów amfiteatru i innych bu:
dowli, znajdują się klasztory, wśród
nich zać kłasztor karmelitów, seminarjum, oraz instytut OO Salezjanów.
Tak więc ma zwaliskach sławnej

grzeszlošci wyrosło nowe centrum ży”
cia religijnego.
Gdy Mgr: Lavogerie
obejmował nowy swój urząd, Tunis

miał zaledwie

dziewięć parafij;

nie uchylić wspomnianą ustawę. О2
póki to mie stanie się aktem nie
można będzie iść naprzód w kieranku
ustalenia dobrych stosunków między
górnikami
a właścicielami
kopalń.

Rząd — oświadczył w końcu Henderson — skrzyżował ręce i pozwala ma
to aby wielki podstawowy
przemysł
został zrujnowany.

Pomnik marsz. Haiga.
LONDYN,

gdy przyjęła

ma nadzieję doprowadzić ją do 150,

tai

D:

Ul. Hetmańska 2.

przepełnionej.

Przedewszyst-

kiem brak ma niej obecnie:

Anglików. To byli
klijeaci _ Riwjeryy

— dobił.

i sam niedługo spoczywał

Rosjan i Jego

z

od 6—8.
P. Nr. 8.

Osoba Inteligentna

Dae:

go

W. Z

nie posładająca żadnych środków do
życia, ma ciężko chorego syna, prosf
o pomoc miaterjalną. Łaskawe ofiary
przyjmuje Administracja «Słowa» dia
<Biednej Wdowy».

oryginalne tylko firm:

JHlenryk Żak

kobiece

Przyjęcie

578—0

kolońska oznanej dobonowej

tego aby Riwjera francuska miała wy- Niestety, Routis

gląd —

gmin

med. G. Gordon!
powrócił.

UL. MICKIEWICZĄ.

jakośći

lzba

akuszerjai choroby

LESNIKÓDW

OFICERSKIEM,

9.II, PAT.

jednomyślnia
rezolucję w
wdchodził
liczba wzrosła do 21.
a sprawie wzniesienia na koszt narodu
pod następcą jego powiększyła się o pomnika zmarłsgo niedawno marszałdalsze 23 probostwa.
Mgr. Lemaitre ka Haiga.

Leez Monts

na laurach

Carlo s'edzi

dama

trzymając

w ustach medal pokrytyjkabali
kolei zmógł
ośmnastolstni znakami i napisami; jakiś stycznemi
jegomość
Pod tym smarkaczera legł ma w kieszen
i medaljan pełny wło-

przecie najlepsi Humery.
z.
kieszeniami niedawno knock out mistrz Hiszpanji sów — słonia; inny
ma
czekami, Zubożeli je« Cyclone. Hal

w
wypckanemi
Routig ma Iat 30, Jest kawałek sznura „zdebytego* portfelu
z wieldni i drudzy; Boleśnie
ich nie- to wiek krytyczny dla boksera. Mio-“ SP
ca W.
egipskie. Egiptl Ta ideał teraźniejszy. obecność
odczuwa
Riwjer.. Cała dość, zapał, arabicja 18-letniego Fiualiztsany,
fetysze sięgają jakich
Tam dopiero jest południe... nieza- madzieja na Amerykanach,
lecz i ci mery'ego zatryumfowały nad
rutyną,
słynęły
wodne. Na Riwierze raz po raz tra- już nie ciągną tłumnie do Nizzy, do metodą, spokojem. Routisowi niede- 3000 lat przed Chrystusem;
fiają się chłody, nawet mrozy i śniegi Monte Carlo. Inne już są miejsco- pisały głuca. A dotych:zasowy mistrz już chaldejskie talizmany, Talizmany,
fetysze? Jakichże niema? Oto penta
„wyjatkowe“. Tych wyjątków zaczyna wośći modniejsze gdzie trzeba się po- Francji, wegi
półciężkiej,
Francis
być za wiele. Zaczynają też zawodzić kazaći skąd w dobrym jest tonie Charles? Co się z nim stało! Byłjed- gram, oto «pieczęć Salomona», oto
swasiika, oto węzeł

Obecnie najmodniejsze są krajobrazy
* Algieru, Tunisu a przedewszystkiem

*

łego dnia hasano we wszystkich

śmierci św. Angustyna, wielkiego Apo-

Wilejce.

sudskiego.
Po wysłuchaniu przemówień uchwalono wyłonić komitet, którego zadaniem bę:
dzie prowadzenie dalszych prac:

Pizemystawka

becną na balu, lecz cały ten sobotni Riwierze, mp. francuskiej, i teraz ją
ogród zimowy”, po którym do bia- zobaczy, uderzony będzie tem, że po

złagodził

w Nowej

hockeistów polskich zagranicą.

W

dmuchnąłem

tego wyboru jest to, źe od 50 ciu lat,
t. j. ód czasu, jak istnieje wspomnia«
my komitet, Afryka ani razu jeszcze
nie [byla
terenem eucharystycznego
kongresu. Inny powód io ten, 28 w
r. 1930 przypada 1500:setna recznica

Ostatnio „Wyzwolenie”
zlikwidonajwybitniejwało się w powiecie
sarneńskim,
a ma którym św. Cyprjan
czołowi działacze jego rozwinęli akcję szy biskup afrykański, został osądzona rzecz listy Nr.
1, porzuciwszy ny i stracony, kościół w pobliżu portu, gdzie św. Monika tyle łez wylała
szeregi partyjne.
po odjeździe wielkiego swego syna—
wszystkie te miejsca leżały w gru:
emenczynie.
zach. Dziś są już częściowo przyprocego przemawiać w imienin «Odrodzenia?, wadzone do dawnej swej świetności.
zebrani niedopuściii do głosu. Drukii odezwy Sprawą odrestaurowania ich zaintere:
rozdawane przez wysłanników BBW: z Rz. sował się w Sszczególniejszy sposób
rozchwytywano.
Papież Leon XIII, nie szczędząc ma
tem cel wydatków,

pożar przędzalni w Rydze.

odległość choćby niewiedzieć wielu nawał nicejski.
gaBa, wychodzą z mody nawet kramil, lecz masz przecie pod ręką
O teraźniejszej Riwjerze— o bokse: 'zety
zagraniczne. Weź | czytaj,
d«
jobrazy.
Wybrzeże lazurowe,
Cote
berlińskim
rach—o talizmanach—i o
padnie ci ochota wzdychać do ..
d'Azur, wychodzi powoli z mody.
karnawale.
gdyż

nego w r. 1930. Jednym z powedów

W dniu 3-go lutego rb. JM. ks. Rektor
Szlagowski przyjął na audjencji prezesa Naczelnego Komitetu Akademickiego p. Ale-

amfiteatr rzynaski, katakumby,
które oczywiście winno mieć miejsce przed służbą
cmentarzemi
męczenników,
a wojskową) umożliwiającego znaczne skrócerównocześnie ucieczką wiernych; plac, nie Czasu służby Oraz na konieczność zda-

dla kobiet w. Swięcłanach.

S

Na zebraniu było około 300 osób.

Nie dokończył
—| zniknął.

kongresów
starożytne
miasto Kartaginę na miejsce Między:
narodowego Kongresu Eucharystyćz-

Aka-

z Rz. były

działają solidarnie z B.B. W.

BERLIN 9 II PAT. Biuro Wolffa d onosi, że we men | 0

na listę

transmisji wzrokowej

ycznczz w

:

stwierdza biuro Wolffa— był Tupalski,

karze wileńscy jednomyślnie postano-

ja nazwać?.;

i współ-

już oddźwięku

się w Da:
wobec około 1.000 widzów, pod kierunkiem kanadyjczyka Bella mecz
hockeyowy niemiecko-polski, w którym Polska wygrała w stosunku 6—0. Drużyna Poiska odznaczała się niezwykłą szybkością i szybkiemi kombinacjami, Niem:
cy natomiast grali powolnie
i niepewni le. Najlepszym graczem
polskim — jak

te- wos

ma

Łapie,

i ZOWĄD.

STĄD

Triumfy

t. zw. ków, jaki mastroje ogółu obywateli
odby- świadczą © silnych wpływach listy
Nowe prorządowej.

Wilczej

Wójiowicz, sekretarz (—) B. Bokszań:
ski D:lej następują 63 podpisy człon-

listę podpalenia przędzalni przez zemstę za wydalenie jej z fabryki.

Pe referacie wywiązała się ożywio:
na dyskusja,

rozwiązać sto-

tego do.hodzenia policja aresztowała 19-letvią robotnicę, która przyznała się do

mat sytuacji politycznej.

Przedmieścia za listę Nr. 1. :
B. B, W z Rz. na wsaystkich już gdzie zarówno
frekwencja

przedmieściach Wilna posiada
komitety dzielnicowe. Ostatnio
y się zebrania w dzielnicach

można

dorożkarzy.

lokalu Partji Pracy przy ul. Za- man

W

z

oraz ostatecznie

RYGA 9 II PAT, W dniu dzisiejszym wybuchł pożarw wielkiej przędzalni,
położonej na przedmieściu Rygi. Przędzalnia uległa zniszczeniu
zkody
wynoszą zgórą 1.000.000 łatów. 500 robotników utraciło pracę. W wynika wszczę-

Der Moment z dn. 8 lutego do- Pełnomocaikowi listy udzielono dzień
nosi z Wilna, że komisja okręgowa czasu Ma powtórne przedstawienie
w Święcianach

mości

być czyniene wyłącznie

na mocy wyroku Sądu

Swięciańskiem zakwestjonowano

Fryzjerów

wiec dla kobiet: Ludność okazała wielkie zainteresowanie | stawiła się w liczbie 600
osób. Zagalł wiec p. Michsł Przewłocki oraz
mecenas Raczkiewicz. Następnie prsemawiał p. Witold Miłosz i p: Czesław
Rogowski. Wiec zakończono uchwałeniem rezolucji:
<Zebrani na wiecu 9 luiego rb: postanowili Wśród zebranych znalazło się
kilku prze”
dołożyć wszelkich
starań celem poparcia ciwników rządu, którzy usiłowali stawić prze”
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem szkody, natychmiast jednak usunięci
przez
oraz jednogłośnie opowiedzieli się za listą uczestników wiecu,

do Sejmu i Senatu.

Komisji

stronnictw

z biędnej drogi

Dnia 9 lutego
rb. o godz. 5 popoł.

publicznego w godzinach urzędowych
przez Okręgowe Kemisje Wyborcze, tychże Komisji.
Wszelkie zmiany w tych
spisach
we czwartek 9 lutego zostały wyłożoi do

swych

uczciwsi lu-

W

cjalistycznej partii pracy do Sejmu
(do Sznatu nie zgłoszono).
Jednocześnie Komisja postanowiła

wyborców

Chrześcijańskiego

Z inicjatywy grona osób powstał dnia tamtejsze
mauczycieistwo
4 bm. w m. Plissie Obwodowy Komitet BB, szkoły w Krzywiczach
p.
W. z Rz. Prezydjum tego Komitetu stano: łowskim na czele z 1
ufnością i wiarą
wią: pp. Aleksy Hołowaj (prezes), Piotr Но- odnosi się do akcji
BBW. z Rzi, przeciwstałowaj (zastępca prezesa) i Wacław Kozłow. wiając się równocześnie wszelkim nawet
ski (sekretarz), Wspomnieć gtrzeba, iż cała próbom agitacji przedstawicieli innych komiludność Pilssy i okolic dzięki zaszczytnemn tetów wyborczych.
pojmowaniu obowiązków obywatelskichiprzeż

so-

Sprawdzanie spisów

Co

przeżytych

posiedzenie odbędzie się

(do Senatu będzie się 10 lutego rb.

taiczego Bund do Szjmu

mie zgłoszono)

rebo-

tych.

Zebranie

Jakie listy zostały zatwierdzone,

związku

przez

W dniu 8 bm. odbyło się w N. Wiiej.
ce zebranie organizacyjne komitetu organizacji kobiet idących po linji Bezpartyjnego
Bioku Współpracy z Rządem Marszałka Pił-

skiego, dr. Safarewicza, prof. Petruse-

tetu zapraszając do współpracy w nim:
l) Organizację Zachowawczej
Pracy

Okręgowa
Komisja
Wyborcza
Nr. 63 w Wilnie na posiedzeniu z
dn. 7 lutego zatwierdziła następujące
listy kandydatów do ciał ustawodawczych: bcezpartyjnego bloku współpracy z Rządem do Szjmu i Senatu,

tego bloku

Wiec w Ni

prof. dr. Jasińskiego,

prof. Limanowskiego,
Następne

do

W Niemenuczynie odbył się wczoraj wiec
przedwyborczy
BBW. z Ra. gromadzący
około 5U0 osób, Obecni jednogłośnie zade:
klarowali się popierać Rząd przy wyborach.
Niejakiego p. J. Borkowskiego, pragną-

IV) przed-

stawicieli komite(ów wyborczych

i

z

nawracają

W dniu 8 b. m. w Iekalu Komi- Rzeczypospolitej,
tetu Wyborczego B. B. W. z Rz. ed- Sejmu i Senatu
posiedzenie

poparcia

'
P.P.S i „Wyzwolenie”, które
posiadały
w swoim czasie
znaczne
wpływy w niektórych
powiatach na
Polesiu, dziś tracą tam
zupełnie

Skład osobowy Komitetu Wojew. B. B,W.zRz,
komitetu.

celu jak najszerszego

i postanawia prowadzić

EEE

było się

źwiązku

Wilna zgłasza akces

wojewodowie zostaną przyjęci przez
ministra spraw wewnętrznych oraz
gródzki p. Bzczkewicz i Pomorski p. odbędą konferencję.
Młodzianewski, którzy przybyli w
stali do

Uchwała Zawodowego

najliczniejszego przybycia ma zebranie
walne, które odbędzie się 11 lutego
r. b. tj. w sobotę o godz. 6 po poł.
do lokalu okręgowego. Bezpartyjnego

ustawodaw- i afiszową na terenie swojej działalHasta P, P. S. i „Wyzwolenia“ nie znajdują
Warszawie.
na Polesiu,

czym.

Beczkowicz i Młodzianowski

wymaga
społem
rządowi
odniesie-

do roz- Szłonków akcję propagandową słowną ków Zawodowego Związku Fryzjerów.

druga z kolei enancjacja przedwybor- wiązania nowym ciałom

cza Bezpartyjnego Bloku Współpracy

ma

z Rządem. Chwila
obecna
głębokiego zastanowienia rsię
mad sposobami dopomożenia
Marszałka Piłsudskiego w

W

szereg

które przypadną

rządów Marszałka

Bezpartyjnego Bleku
Współpracy z sunek z Centralą Chrześcijańską.
Rządem w akcji wybarczej, ZawodoPrezes Związku
(—)
Franciszek
wy Zw. Chrz. Fryzj. pracujących m. Sarnecki, wiceprezes (—) Stanistaw

enuncjacja Bez, Bloku Współpracy z Rządem,

W najbliższych dniach ma się usazać zagadnień,

ska odrodziła się zupełaje i otrząsпе!а 2 tego wszystkiego
zła, które
ja gnębi, hamuje jeji rozwój mocearst-

odczuwane

nakładają

Kongresu ROC
r.

wojskowa
demików.

Międzynarodowego

giczną akcją musimy dopomóc do
Permanentny komitet
tego, aby pod Jego przewodem Pal- eucharystycznych
obrał

czy-

Pracujących m. Wilna.

czynnikami.

Druga

rezultaty

miejscem

Służba

miu walnego zwycięstwa w madcho- Bloku Współgracy z Rządem w Wildzących wyborach do Sejmu i Sena- nię ulica Mickiewicza 9 m, 4.
bycia św. Pairyka na Zieloną Wyspę.
tu. Głosami swemi, wpływami i enerKartagina jest starożytnem
mia-

komentują

niem stwierdzenie Emieszania się [inajwyższego autorytetu Kościelnego
w wewnętrzne sprawy wyborcze państwa polskiego dają treści oświadczenia ks. Radziwiłła sens nie zgodny z rzeczywistością.
Korespondent Wasz dowiaduje się, iż nie ulega najmniejszej wątpliwašci że ks. Janusz Radziwiłł swoją deklaracją ogłosił w porezumieniu z
najwyższemi

Kartagina

każdego wowy. Pragniemy aby Polska była
obywatela obowiązek popierania pracy silna i potężna pracą i dobrobytem
tego rządu. W czasie zbliżających się obywateli.
wyborów poparcie to winno
znaleść
Odezwa wzywa wszystkich kolejaswój wyraz w głosowaniu na listę*Nr rzy, pocztowców, mauczycieli i innych
1, Bezpartyjnego Bloku Współpracy pracowników państwowych, do jak

Warszawskiej» i

deklaracja ks. Radziwiłła zawierała

wyrazem

pomyślne

Piłsudskiego

swej kandydatury na liście

Ojca św. w wybory, weląganie powagi Stolicy
borczej

i z innemi

w której m. in.

Znane i powszechnie

Janusza Radziwilła stwierdza kategorycznie, że ks. Radziwiłł, jak jasno
wynika za słów tego eświadczeniz, miał jedynie na celu podać do publicznej wiadomości fakt, że Ojciec św. potępił kategorycznie nadużywania

Q

komitetu wyborczego nauczycieli, kojejarzy ;pocztowców I! innych praco wników państwowych.

Ukazała się odezwa wymienionego

stanowiska wabec

w

wvborczej.

Odezwa

Polski» jako

ŁO

zoba- reklamowe sensacje sportowe, Olo w
chwili obecnej rezpoczyna
się w

willi i hotelów; zola- Monte Carlo automobilowy rajd czyli
szej nieprzepartej tęsknoty... do słoń. baczy więcej jeszcze niż kiedy Bak
rallye. Zjeźdżają sią automobile z
ca, do wiosny, do południowych kra: ców tenisowych, zobaczy każdą,
jówi. Prawda, ulżyły mrozy okrutne mniejszą ednogę morską zabudowan: ą Bukaresztu i Amsterdamu, ze Sztok-

wrócić do Ameryki.

Tu

i owdzie

po

nym

z najlepszych pzncheurów

Fran-

portach riwierowych stoją statki ame- cii, odniósł zwycięstwo knock out w
rykańskie. Marynarze włóczą się po drugiej rundzie (warło zapamiętać)
wybrzeżu; taki ny. palacz ma statku nad Breitenstratterem.. i oto zmógł

z 72 liter, oto
kawałek metalu spreparowany
przez
maga, astreloga lub astronoma,
oto
skarabeusz egipski etc. etc. Kamienie
grają relę niemałą
w tej dziedzinie.

amerykańskim zarabia miesięcznie 150 go Mosse Bouqulllon (rewelacja upodobno zielenieją i <gasną»
grudniowe, lecz formalnie rozszalała szczelnie, szczelniutko... Zobaczy— Molmu i z Aten. Co to pomoże? Pod dolarów; piękny grosz, cztery tysiące biegłego roku!). A tak znakomicie u- Opale
gdy
sią
się odwilżowa piucha, że Boże ratuj! jak np. w tej chwili—zaczynające już względem sportów zimowych bije franków papierewych... Dobry i taki miał „inkasować ciosy*, co w sztuce wiek i —do jaknichwieluzbliżyludziniedobry człowierzy —
obozowe, pięściarskiej jest wielką zalełął W
I tak źle i tak niedobrze. Drogie, naj- pączkować magnolje.
N izzę ma głowę — SŁ Moritz. W palacz. Ale — te ciury
przyno
nieszęśc
Napole
szą
on III
ie.
Cannes
popisułą
się
fechtmistrze Riwiera łaknie wielkich tuzów dola- walce starych ż młodymi jeden
ukochańsze te rodzinne strony lecz

niech gęś kopnie

ich klimat!..;

W tem miejscu czuję najwyraźniej
jak jakiś zmaterjalizowany
duch kladzie mi swą kościstą i zimną dłoń

mi SiĘ

na pióro i jakiś głos odzywa
tuż

nad uchem:

— Hała,
wymyśłaj

w

a

penis

ma klimat, który

nego wać

do

ciebie samego

2

rat
dosięgającą, jak przed wojną
takim a wało, jakich 50 000 franków.
znacz-

nie innym urobiłŁ Te po pierwsze. A
po drugie: he„. hel.

wyobrażasz

"

Sobie, że

pan

debrodziej

raj na

Lecz przyjrzeć się bliżej — zobaczy się napewno oznaki jakiegoś kry» Francji i Włoch; w Nizzy pierwszodancingi,
zysu. Tak, tak.. agawy zawsze rosną rzędni piłkarze nożni. Oło
oto
jazz,
oto
gra
hazardo
wszelwna
gdzie sią ich nie posieje, język angielkiego
rodzaju,
oto
najśwież
„kreasze
ski słychać tu i tam, ale — najwy*
cje” mody po wystawach sklepowych,
twę, rniejsze hotele pustką steją,
a w
nieejskiem Casino Municipal konia z ote jubilerskie najwytworniejsze pomysłys. Lecz i to mie zażegna krya
rządem
kto K zobaczy stawkę w bakka- zy

ziemi W

by-

Jubileusz w Nizzy. W tym
roku
przypada tam
50-ty karnawał.
Nic
mie : pomogą sążniste plakaty
obwieszćzające światu ten RWSWÓRIENŁ Sta-

obecnej porze—gdzie? Na Riwierze?
Nie mogę ci jej w tej chwili pokazać, rzelą się i wychodzą z raody nawet
bo jeszcze nie wynaleziono... jak to karnawały, Tak było z wengckiemi

tylko złożył w darze swojej narzeczonej,
bokser- Eugenji Moalijo przewspaniałą kolję
na gwałt jej potrzeba.
weteran nie ustąpił z pola. Lucien z opalów. No, i
ileż to nieszczęść
Vinex champion Francji
kategocji zwaliło się na cesarzową Eugenję?
*
lekkiej liczący 35 lat (dla boksera to
Talizmanem wieszczów jest szmaA tu ktoś w innej gazecie
rozpi- starość) pobił młodego i pełnego wiragd.
Jaśniał na czole
Druidów - kasuje się o „przesileniu* w dziedzinie goru, ulubieńca publiczności paryskiej
—boksu.
i prasy Freda Brettennela, syna „zna- planów; czcili go Egipcjanie jako
«oko bsga»; szmaragd zdobił piarAlfred Brown, niezwyciężony do- nej
osobistości w Rświecie bokserrowych; grubych

ryb amerykańskich

w ostatnich

czasach

stary

Hotele coraz okazalsze i wytwor- tąd murzyn panamski, pretendent do skim*.
niejsze, tylko niema komu ieh zapeł- championatu świata, uległ mistrzowi
Okrutnie się dziś świat intereniać. A jeżeli I zjadą się źłumy, to Europy Henrykewi Seillie!
A przecie suje — bokserami.
nie będą już tłumy przedwojenne. W Brown i Józefina Baker to bożyszcza
dodatku trzeb:
i
dzisiejszego Paryża. Drugą zaś klęskę
&
60 tysięcy ludzi
аоаnic нnie znaczy.
maa
ОЛ Brownowi
zadał mistrz Franeji —
07
Jak
gracz
w
Monte Carlo, tak
Antibes do Mentony ile to kileme« Routis. Zwycięstwo odniesione nad
każdy
bokser
ma..
talizman i w nietrów? Trzeba setek tysięcy gości dla- Routisem mogło go zrehabilitewaė...
go święcie wierzy.

ścień Polikratesa, Neron przez szma”

ragd (mający

kształt

ście przynósi

biały

medalu)

przy-

glądał się igrzyskom w cyrku. Szczę-

ptzęz

Chińczyków

faspis,

czczony

i Japończyków.

Ciosu śmiertelnego unikuie kto

złoty topaz, Rubin daje odwagę

Przy stole gry w ustraszoną Oraz

wytrwałość.

nosi
mie-

Brylant

у

SŁOW

0 przytotowunie pedagogiczne rodziców.
mie

Niema prawie rodziców,

Nie E zje
ża dobre

£

którzyby niemowięcego,

pragnęli szczęścia swego dziecka, karzy
jednak

wychowanie

rodzice

i pilnie

wiedzą, objawy

dziecka

często

się le- fow:

obserwują

rozwoju

wszelkie

swego

Narazie dodatni

w wy-

radzą

Notatki
W

O

3

muzyczne,

zeszłą ssbotę, z ramienia

"Filharimoni

d

Wil.

* ‹ ипапвошегпево, — иг2абгопо

daw uk

[2 karas

w swych konsekwenejach błędów —
wychować dzieci,
Niezrozumiałym i wprost dziwnym

aw

dziecka. wy,
W teatrze
„Reduta“wykorawėą
recital fortepianoledynym
| kt6rego

pić

rodzinę

w

4

wychowaniu

dzięc-

ka. Nawet idealna szkuła nie zdoła
nigdy dać dziecku takiego otoczenia

przygodną w «Słowie» współpracę tak

tyście warunków do ujarzmiania ‚ а-

a pri

SOWEGO zbiorowiska publiczności.
Natomiast słuchacz, o wykształconym
guście muzycznym, z praw-

nie

e

jan

pojawiać.

soko zawsze cen'my,. zamieścił

T

Dra Paca

ten objaw ogra-

ać

O demagogjii lekospisach,
P. Doktór Napoleon Czarnocki, którego

Śmierci

S. 1 P.

sokim stopniu przyczynia się do zdo- nieza się niermal wyłącznie do ekresu był WDr. Paul. Tischler z Wiednia.
czasach obscnych, kiedy konszczęścia w jego pierwszego dzieciństwa.
Jednekże to
bycia możliwego
odbędzie się nabożeństwo żałobne w
certy
wirtuozowskie
przyjmują coraz
zainteresowanie
się rodziców
życiu. A już wprost nieliczna zaledwie samo
bardziej charakter popisów
О czem zawiadamia
sportotem,
o
sprawami
wychowania
winno
przesu«
pojęcie
takie
(garstka ma jakie
wych,
zasadzajątych
się
na
niebywadak nałeży wychowywać dziecko, w nąć się co najmniej do 18 roku ży- Isį Sprawności technicznej
i na coraz
albowiem
kres szkolny
jaki sposób przystąpić do pracy, by cia dzieci,
harmonijnie rozwijaćw dziecku wszy- jest nie mniej ważay dla ukształto: zawrotniejszych tempach z niewątpliwą krzywdą
istotnej muzyki, Dr. P. o charakterze nastrojowym
stkie zdolności właściwe rodzajowi wania osobowości ludzkiej od wieku Tischler
i utrzyjest
zjawiski
em całkiem nie- mane w łagodnych barwach
ludzkiemu i dla niego pożyteczne, by dziecięcego.
dźwię”
Nie ulega wątpliweści, że im dziec- współczesnem i odosobnionem. Nie kowych, jak: niektóre preludja Szoperozwinąć
w
niem jego uzdolnienia
awojste, w stopniu nieszkodliwym dla ko starsze, tem zagadnienia wycho- jest on wirtuozem fascynującym oraz na i cały szereg mniejszych
dzieł
ogólnej równowagi organizmu, i aby wawcze stają się coraz bardziej zło- zadziwiającym tłumy, żądne — prze- Debussy, Skriabina, transkrypcyj Gowreszcie osaczyć
i zahamować
in- żone; nie są to jednak problemy tak dewszystkiem — sensasyjnego wido- dowskiego,
najlepiej się nadają do
stynkty i dążności, gotowe zakłócić skomplikowane, aby każdy rozumny wiska, Technika jego, wystarczająca rodzaju talentu koncertanta. Nowością
człowiek nie mógł ich zgłębić i sto- do pokonywania trudności repertuaru, dla Wilna była „Kleine Suite” Egona
tę równowagę.
nie olśniewa i nie wywołuje Kern.utha, która — wszakże — nie
do poznanych wskazań po- nigdy
Musimy sobie niestety uprzytom- sownie
Mie tę prawdę, że większość rodzi: kierować wychowaniem swych podra- podziwu. Bardzo ładnie brzmiący ton zdołała żywiej zainteresować i wrażew majsubtelniejszych stopniowaniach, nia nie pozostawiła.
ców nie 7 posiada niezbęduego
przy- Ё stających dzieci.
3
ia
į
nie zdoła imponować siłą. Brak ar-

PR.

IRR

Е
W sobotę, dnia 11 lutego w pierwszą rocznicę

=

wy-

czoraj»

szym
<Kurjerze Wileńskim» polemikę = ua
szymi skromnymi dopiskami

Płaszyńskiego

<Kasy

Chorych» nadesłanego

związku

z naszą

wyjaśnienia

Redakcji

notatką kronikarską

w

traktu-

jącą o kasie (patrz Nry 20 i 30 <Słowa»).

kościele Św. Trójcy o godz. 9 rano.

Mimochodem musimy zazuaczyć,
iż na
notatię, która stała się powodem
kasowego
wyjaśnienia, redakcja nasza otrzymała
rów-

RODZINA.

nież list od p. D.ra

cerlu, a całą drugą część

do

programu,

Czarnockiego.

List

ten

wcześniej od
dwie
odpo-

przyszedł nawet o jeden dzień
wyjaśnienia. Mając do wyboru

wiedzi, wybraliśmy tę coficjalną» ile że n.b.

składającą sią z czterech «Sonetów nawet stylistycznie, nie mówiąc już o inten:
Krymskich» i fragmentu z «Widm», cji ogólnej, przypominała to, cośmy od PCzarnockiego otrzymałi,
pod kierownictwem p, Jana Leśniew= D.ra Przystąpmy
jednak
do polemiki w
skiego, bardzo zadawalająco wypełnił, <Kurjerze».
Zarzuca nam sz, autor demagogję, bošmy
z towarzyszeniem orkiestry,
wykazuCE
lekospisu
kąsojąc szczerą
dążność — mimo
nie- się upomnieli o
wego dla użytku i informacji członków kasy,
zmiernie trudnych warunków pracy—
P. Dr. Czarnocki pisze:

do coraz poważniejszych

rezultatów.

«Žadną szanująca się lecznica

Ze zwykłem sobie powodzeniem
odśpiewał arję Stolnika z ep. «Halka»
. tudzież kilka
pieśni
p. S. Benoni

ebdarzony Pasym

dwa

dług naszych

baryto-

nowo-basowym i znany ze swej
zawednej pamięci muzycznej.

ani

lekarz nie «wystawia» Żadaych
Įekospisów ani środków technicznych. We-

nie:

przepisów

i

a

urzędowych

KA

jako

o

Gas

nieprzyzwoita

re-

a
Kasa Chorych nle potrzebuje się ani
Tak dla Meniuszki charaktery- zbytnio
«szanować» ani zbytnio <nie szanodziwą
przyjemnością
będzie
sluchał
musi się wydać fakt, że większość wychowawczego, które żyje z dziecstyczny liryzm miał tego
wieczora wać»: Kasa Chorych jest instytucją o chaWychodząc
ze
słusznego
załężematek, w których sercach drzemie po- kiem wspólnotą jego interesów, jego bardzo muzykalnej, często м okraszo- nia, że ażywionej
interpretatorkę
w p. Z. Bort- rakterze społeczno użytecznościowym 1 ь jako
propagandzie twór- wyborną
o
>
tężny instynkt
macierzyński,
które z serdecznyc
nia dążeń rozwojowych, jego ci Boner
Mzpankii dal cześci Šienas PMadiosaki, zwła:
a
a
ь W
asi odd 2 Era.
! chwilą przyjścia
rzyjści
i
na na świat
dziecka
św
mimi
2 rzeżyćyć į jakie dajejmu
»
jeg
nej od zewnętrzaego
efekciarstwa, gry s SZCZA Па grunciei wileńskim,
i
i
ce]«Halkae,
nigdy
ira
jakoy też
& klika
eper pieśni.
«liraDiNa>» I żę e sięsie tej
= PA
tej kontroli
nie boi.
potrafią się zdobyć na bezgraniczne
nis może być uczyniono
za wisle,
1

poświęcenie

i samozaparcie,

nie

Nie znaczy

za-

to,

že szkoła nie od-

treszczy Się prawie nigdy, by zawcza- działywuje wychowawcze na dziecko,
"su przygotować się do spełnienia tej Oddziaływanie wychowawcze szkoły
wiełkiej i świętej misji

jaką

' pienia jest wychowanie dziecka.

bezwąt-

prawdziwego artysty-muzyka,
Z całą pewnością
można
dzić, że
rodzaj
gry, przez

Wil. T-wo Muz. „Lutnia“
twier«
wało kencert, poświęcony
pełne

naszego niezrównanego pieśniarza.
Oprócz Chóru misszanego, który
bardzo starannie przygotowane pieśni:
„Barkarola“ (solo M. Konarska) „Ko-

jest jednak tem skuteczniejsze, im in- skromności zachowywanie się artysty,
w mule|teasywniejsza jest współpraca domu musi ogromnie zyskiwać
szej
sali
i
w
otoczeniu
bardziej
doze szkełą.
Przez rodzinę i szkołę
młodzież kształci się ma obywateli. W branego grona słuchaczy.

Rozumiemy znaczenie
i wartość
| instynkiu i intuicji matki,
ale trzeba
jeszcze zdać sobie sprawę z tego, %8 nich rozszerza się duchowo otoczenie
tak trudnej i skomplikowanej pracy społeczne, wzrasta do marodu i pańjaką jest wychowanie człowieka,
ma stwa. Rodzina i szkoła to podstawoiastynkcie i intuicji tylka opierać nie we czynniki w rozwoju pojęć: „nasz
można i że trzeba jeszcze koniecznie maród* i „nasze państwo*. W dobrej
pierwotny egoizm dziecka
specjalnej wiedzy,
polegającej, jak rodzinie,
<wszystkie zresztą nauki, na należytem roztagia się pad wpływem miłości ro-

Uwagi powyższe łatwe

wywuioskować,

U

że

pozwalają

wszelkie

Trud akompanjowania do śpiewu
wzięli uprzejmie p. M. Klecka i dyr.
W. Szczepański,
wywiązując
się z
odpowiedzialnege
zadania
bardzo
umiejętnie.
Autor tej wzmianki miał zaszczyt
wygłosić słowo wstępne.
Michał Józefowicz.

zorganizotwórczości

zak“ i „Słówiczek”, wykonał Zz powodzeniem rzetelnem na początku kon-

utwory

|

rowny Mińsk o obronie swych ajentów.

środkami

posiłkować

się

na-

szkoły nad wychowaniem

dziecka, A

zwoływania

wieców

i uchwalania

na nich

antypolskich

rezolucji.

Ochrona

Specjalnych

zujących

jak

podręczników

należy

wska-

Nidos Gia

nazwisk:

śledzenie

postępować z dziennych ogłoszeń

samemu

słowami:

„Precz

z polskim

szkedy
:

niż
pożytku
Ё
cią,ią, tem bardziej jest
D

pożąd ancm,
pożą

przyniosła. Z konieczności musiałaby się jakaś, do [tego powołana,

Urzędowa

Ow- potencji) noszącą

szem, dobrzeby byłe,

„Hramady”.

sądem, przedstawieni

b
aby

w ostatnich
dobrych roz-

p 2 doskonale redagowanych cza-

а

A

tzę
ci

іь;ю‚ёпегтстпусь W pierwsaym

a rodziców.

Dzisiaj nie należą do wyłąt
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RZA h,
szkół powszechnyc
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delegatów Z.0.W. w

Święcianach. W dniu 11 b. m. odbędzie się w Święcianach pierwszy

przybycie

па

ego roku niezmiernie

okazały,

) Połud. Zachodni.
>

2

„j,„joj Test"

Ro-

de

A

= a

Panie Doktorze! Członkowie

się to zazwyczaj

Kasy Cho-

praktykuje,

oznaczając

gją kogo przeznaczone są Środki nie

Haag

dny ор
в оо

Ii

7”

„Polski

(sala

р

na-

objęte

bn nowy

Ša E aa

Verden:

eb: bodi

«Dreams

<Lutnia>). „ora otas

ar Eaedyj aiow ciej
A a
skiej Caillaveia i Fiersa, jest šalie «КтбЪ,

chłoszcząca nieubłagalnie stosunki polityczne
we Francji wszystkich obozów i odcieni.
Satyra ta posiada obok wymienionych walo-

wojskewego) poczem ną- —

spadek ci. Stąpi odprawa gminnych

Lina MIEJSKA

zanych z gospedarką samorządu miejsą o skiego.
W czasie
pobytu
w Warszawie

karna-

ożywionego

wału przeniosła się—de

wy-

to wykazywać

60 sie kei mano

Š

of

Vaskrd.

Sz

Rubinsztejn: <Azra»:
Tosti: <Serenada> — odśpiewa Zygm.
Rewkowski.
III. Leoncavallo: «Pajaces;

Niewiadomski: <Jak że mam cię brać

Naprawnik: «Serenada» — odśpiewa
Zygmunt
Rewkowski.
IV. Stalz: <Dranatiche tango»:

„>

Salut d'amoun.

Siede: «El

Gaszi»—odegra

orklestra:

2
uf:
mężów
zaufania.

i lokalnych

— Wileńskie Towajzysiwo Filarmo: Przyroda» wygłosi prot. URE. dr: Kazi
mierz Jantzen.

niczne w Reducie na Pohulance.

W so-

zamierza

rania u odnośnych

w

gu Szkolnego nie będzie

Banku Gospedarstwa

tymże dniu w Wydziale
Powszechnego.

Monachjum.

— (x) Miejska akcja walki
żebractwem.
Dowiadujemy się,

„Pod

ulebieską cebulą”,

«Pod

Piątek, dn. 10 lutego 1928 r.

Szkolnictwa

16.40—16.55. <Chwiika litewska».
1655—17.15: «Pianet w gospodarstwie
rolnam I ogrodowem>—odczyt z dzłału <O:
grodnictwo»—wygłosi dyr. Roman Kraus.
17.15—17.45:

«Skrzynka

pocztowa»

—

kolo eństwa
m. Grūdka
odaośne
władze bezpiecz
ujęly niespodzianie
oddawna
poszukiwanego
groźnego
bandytę
niejakiego Pasz*
kiewicza val Krysia.
czas

Paszkiewicz,
który się dłuższy
ukrywał jest podejrzany o za:

AKADEMICKA.
wygł. Kler.Lonprogr.BRRR,
P. R. w Wilnie w. Hu bójstwe
e
wi P i rabunek
— Wiec ogóła Polskiej Mło.— Ie.

z Pomoc Polskiej Młodzieży Akadęmickiej
iż USB. w Wilnie rozpisuje niniejszem konkurs

ciasną

ubeliszki,

przyjmował

interesantów w sobotę dnia 11 b.m.
poczynić sta- Również odwołane są przyjęcia w

władz w Sprawie

Fala 435 mir.

konawcy: orkiestra pod dyr. prof. Aleksand.
ra Kontorowicza; Zygmunt Rewkowski (baryton), dr. Tadeusz Szeligowski (akomp.).
1. Jacobi <Sybili> walc.

resztowanzgo
silną eskortą
mych władz.

ma BONOCA
osobach ży.

bandyt4 odesłano pod
do dyspozycji odnoś-

EET
STREET
TS T ITT
SET ET
S STS

SATA

Rządowa akcja budowy dróg na ter. woj Wileńskiego.
Dzięki specjalnej uwadze, zwróco- kach:
Wilne—Landwarów, Smorgomej przez Rząd na zaniedbany dotych- nie— Wilejka, Prozoroki — Dzisna i
czas pod względem stanu arterji ko- wreszcie Widze—Rymszany—Dukszty.

Na cel powyższy przewidziane są
munikacyjnych
teren
Województwa
Wileńskiego, w roku bieżącym zapo- znaczne sumy ze Skarbu Państwa jawiada się znaczne wzmożenie
akcji ko bezzwrotna zapomoga dla samerządów powiatowych;
budewy dróg bitych,
Wymienione
Jak
się dowiadujemy,
kontynuo- roboty zostaną rozpoczęte już wiosną
waną będzie budowa dróg państwo- r. b. Niezałeżnie od powyższego już

wych: Wiine—Raduń
rozpoczęta budowa

i Wilao—Lida, w obecnej chwili Ministerstwo Robót
Nowa-Wi- Publicznych wyasygnowało 200 000 zł;

szosy

lejka— Kobylnik, oraz okazana wydat: na dostawę materjałów kamiennych,
dla zapoczą- Brzeznaczonych na ulepszenie
stanu
bitych samo- dróg państwowych, co uskutecznione
rządowych „w następujących kierun- będzie do 31-go marca r. b.
na pomoc samorządom
ikowania budowy dróg

Po opracowaniu projektu
Likwidacja dużej gorżelni tajnej
i uzu- i osoby postronne. Uposażenie ma wynosić
kamizelą>, cZur kleinen Auguste».
pełnieniu
go przez ednośną komisję, 125 zł. miesięcznie, całkowite utrzymanie,
Atoli karnawał berliński de nieda- Pełne „Lamkes Festsile*, pełny „KriW
noc
na
8 bm. komendant po- cji zostali aresztowani, Fabrykacja od.
wejdzie on pod obrady miejskie.
mieszkanie, ówiatło. Oferty wraz z žycio- sterunku Gierwiaty
Wha jeszcze ogromnie huczny i G6ży- stallpallast* i jak się tam
przod. Kijafski bywała się przy pomocy doskonale
te wszy— (x) Komu zostaną umorzo. I? sem i ewentualnemi referencjami 1 za- zorganizował niespodziewaną
qdonY, „chyli się ku upadkowi*, Je- stkie lokale nazywają.
rewizję zbudowanego aparatu. „ Pojemność
świadczeniami
należy
skłądać
do
dnia
22:90
ne zaległości podatkowe. Magi- lutego rb. włącznie do ; Sekretarjatu
Zcze w roku ubiegłym były bale
w
mieszkaniu
Andrzeja
Kołtuna
(wieś kotła aparatu gerzelni wynosiła pięć
Bawią
Bratniej
się
rzetel
nie
ci
tylko
ludzie,
Wžerowane па paryskich studenckich kt6rzy—raz
stawny

i tłumny.

bal ma (skandaliczna nazwa).

Jeden

Wszeł. chodzą.

z"

przyzwoltych,

roku

"S

p a

Powtóre, Sal balowych już się nie

do

na

kie „wyuzdanie” wyszło z mody.
Doownie niem

Berlinie

tod

Jotejko «Zygmunt August:
Rachmaninow <Zmartwychwstat
Pan>

organizacyj
rzeszonych w Z, O. W.
| — Popołudniówka niedzielna. W nie.
1900—1925. Gazetka radjowa,
TA dnia przewiduja: obrady dzielę o godz. 4 m. 30 po. po. raz ostatai
1925—19 25: Sygnał czasu i rozmaitości.
plenarne (kwestja pracy na polu przy- da m
owi ra
CE
kainas doł
3 Sa
sposobienia

duos

grały

Ma

zjazd p.p.: Wojewody ny wysokiej aktualności. 'Jedna z ról głów. dziewczyno».

kierownika Mensy
Akade.
do Tam ludzie wprest szaleją, A w Ber- ma wniosek jednego z radnych miej. na stanowisko
przy Bratniej Pomocy
Pol. Młodz.
ABca cztery erkiestry. A na balu pra: linie rzeczywiście bawi się i odświęca skich, w Magisiracie m, Wilna po- mickiej
Akadem. USB, Kandydat winien być obzSY w Berlinie — tydzień temu—dzie» Fasching akuratnie: drobne mieszczań- wstał ostatnio projekt wstawienia do watelem
polskim, mieć przekroczony 21 rok
nowego
budżetu
więć! Bo też berliński bal prasy to stwo i klasa robocza, po knajpkach i
na r. 1928—29 spe- życia i posiadać znajomość buchalterji oraz
cjałnej pozycji na walkę z żebractwem prowadzenia gospodarki w większych jadłotradycyjnie coz karnawału, Był też i „tancsalach“, których jest mnóstw
o, w Wilnie.
dajniach. Do konkursu sąx dopuszczeni za-

Na wojewódzkim balu

PE
gckieg:

zjazd delegatów Związku Organizacyj
Wojskowych. Zapowiedziane zostało E

dtkaruje bogato i pomysłowo. Wy: Krajowego pożyczki na zaprojektowaa rę dziś ge" Dzkoracja sali żadnego ne roboty inwestycyjne w Wilnie. |

W roku zeszłym

dż

Z

każdego powiatu na kurs ten wyjedzie dwie

nie robi nastroju.
Liczy sią
— (x) Projekt
budowy
9-ciu dzieży Akademickiej
w
gdy umar- luż dziś tylko
Wilnie,
na jazzband, n
i szkół powszechnych. Magistrat m. W poniedziałek dnia 13 lutego r. b.
i wysko
Šai
kowe i na 2 niewieście. A Wilna nosi się obecnie z zamiarera o godz. 8-ej wiecz. w Auli Sniadec=
pt eczystema sumieniu niech
tego
czaru
niewieściego coraz więcej, przystąpienia jeszcze w roku bieżązafirów;
przyni
i
kich odbędzie się wiec ogółu polPlecy
dekolt
owane
nieszczęście.
niżej.
cym do budowy nowych dziewięciu skiej młodzieży akademickiej UniwerBy
Aczkolwiek, na egół, sąto coraz
co
się
okre.
gmachów
Powodzenie w życiu
szkolnych
poszczegól- sytetu Stefana Batorego w Wilnie
prz
- śla wyrazem le sexe jest już dziś nie nych dzielnicach miasta.w Budowa
tych
dobno kawaleczek skóry ra
przez Wileński Komitet
kas modne... nudne... nie sprawia wrąże- szkół uzależniona będzie od etrzy- zwoływany
Węża, a mawet kreta (zat
em j futro z nia. Na gwałt potrzeba
Akademicki
łącznie
z Zarządem Bratjakieg
oś
nomania przez Magistrat ma ten cel odkretów
albo etolka),
Dabrze
niej Pomocy
Pol. Młodz. Akadem.
jest
wege
dernier
cri
_
Wszys
cy
czekają
nośnych
kredytów.
wszyć gdziekolwiek w odzienie
na którym będzie poruszona
lub na coś, co karnawał ©żywi, co go
„(W związku z powyźszem w naj- US.B.,
w a= którą się najczęściej ,nosi—
sprawa
służby wojskowej akademizdopin
guje.
bliższych dniach specjalnie utworzoząb wilezy. Nikt jednak do dziś
ków
oraz
likwidacji działu architekiudnia
ma
komisja
miejska
nie powiedział ściśle jakie
„badać będzie po:
Tymczasem „towarzystwo* nudzi
ry
przy
Wydziale
Sztuk
Pięknych
to błogis
skutki ów ząb wilczy sprowadza.
się na berlińskich balach, nie bawi szczególne tereny miejskie nadające U.S: B.
się
pod
budewę tych szkół.
się. Cała werwa tak ogremnie jeszcze
* — Konkurs: Zarząd Stowarzyszenia Br.

je

pda

wa |, skrytka pocztowa Nr. 715, tele- byt do Warszawy, w sprawach zwią- Z P9Wodu odbywającego się zjazdu
inspektorów szkelnych Kurator Okrę'

fon 40 05,
Inne pismia polskie proszone
przedrukowanie.

wyłednania

ła posiadająca

b. posłowi

obecnie utalentowany artysta tes
Biskupa Bandurskiego oraz przedsta: pozyskany
atrów: poznańskiego, łódzkiego, a ostatnio—
wieiell poszczególnych
związków
i warszawskich p, Marjan Lenk:

stały

przy wyborach...»

naszą Sprzeczność i miedorzeczność. Chcą
ograniczyć powszechne Eo
wyborcze, alejednocześnie, na złość
Kasie Chorych,
domagają się aby analfabeci c<grzeball się» po
łacińskich lekospisach.
Tam zacofanie, tu, Bóg wie co, demokrątyzm.

botę 11.go i poniedziałek 13 go bm. dwa re. „2015— — : Transmisja koncertu symfoJes t ich m a terenie Gia
świetnego skrzypka Jarosława Kocją- "icznego z Filharmonii Warasawskiej
ące sobie rozciągnięcia
powiatu osiemdziesięciu trzech.
Na zakończenie:
Komunikaty PAT-a.
na. Początek w sobotę 1l-go o godz. 6 wz,
opieki nad ich nazwiskiem, mogą się
— (x) Wyjazd prezydenta miaZłazd zapowiada się ekazale.
w poniedziałek 13-.g0 o godz. 8 m, 15 w.
WYPA
DKI
zwracać w tej sprawie bezpośrednie sa do Warszawy.
| KRADZIEZE,
W sobot dnia
Bilety do nabycia w Orbisie ul. Mickiewi:
:
poi adresem:
11 b m. prezydent m. Wilna > Pasi
irae
iii Šu
oz.
WILNO.
d
o z
zabójcy
| „lnstytut Heraldyczny* — Warsza- lejewski wyjeżdża na kilkodniowy po- z
а
с{: orju
=
a .
RADJO—WILNO. z = s
w.
z miejscowości

ATEITIS
T ESET
TASTE TSS
INIT

chorą

zarzuca

Raezkiewicza, Dowódcy Okr. gen, nych, a mianowicie posła socjalistyczne|
Litwinewieza, gen. Popowicza, J.E ks. Bourdier po raz pierwszy w Winie Todas

barometryczna

wyżej

zwisko lekarza. Odrazu nasz oponent zrobił
z tego chęć zareklamowania przez Bogu
ducha winne «Słowo» p. Dr. P. który miał
właśnie incydent z kasą.
Nie chcemy byuajmniej wchodzić w to
czy p. Dr. P. jubi rekiamę czy też jej nie
lubi. Pozwalamy sobie tylko zaznaczyć, iż
najmniej spodziewaliśmy się ataku na tem
TEATR i MUZYKA: ti le ze strony p. d'ra Czarnockiego, którego
demagogję posądzać szczerze nie mamy
— «Reduta» na Pohulance: <Suł- ozamiaru.
kowski». Dziś o godzinie 20-ej, po raz 6-ty
Wreszcie i na zakończenie: pytaliśmy
sztuka w 5.ciu odsłonach

naroduy(!!)

osoby.
— Zjazd

4

w,

przytoczonej

wę lenia m przepióreczka>aW
Odpowiedzi tej oczekujemy od Kasy
pr, DOK. III w, Grodnie _latormacyjne mych komedia
Ś.
Zornpwlega
ah
Uziatę,
Chorych.
=
sy przysposobienia wojskowego i wy. i a area » 2 J: Osleimą
w posiaci 775575 РЕННЕ

i o

asd

w cytacie

wania» lekarza kasowego za przepisany choremu a niefigurujący w lekospi
środek
użyliśmy literki P. zamiast X lub Y., Jak

— Jatro—w sobotę—<Sutkowskb: "o

p. prezydent

| je (že a
is
| "gdy nosząta je osoba jest

eskarżenia

OH ok

insty | Scholastyki

To też z zadowoleniem az podnieść
R
WE. takiego
z 2 + przywiaszcze!
da
zenia uratować,

gogicznej pojawia się
Czasach eoraz więcej

mają

Wreszcie

jest wzmianka o <nieprzyzwoitej reklamie».
W r: 1922 czy też 1923 Kasa Chorych pokwapiła się na posiadanie własnego organu.
Jak to nazwać? Czy to nie jest reklamą? i
Czy nie RZEC
o
P.Dr.
Cz. pisze także w swym artykule
że «Słowo» tyle razy domagało się w artykułach redakcyjnych odebrania analfabetom

w
Nowogródku, aby
z art. 129 K. K.
Akt

już

guli propagandę na rzecz Biał. Saw.
W dniu 13 b. m.
rozpoznawana
będzie w Wijnie sprawa szpiegowska,
gdzie między innemi /oskarżonemi figuruje żona b. posła Balina.

Przedewszy-

artykule tym członkowie

bi — bo i poco?

akt

otrzymał

St. Žeromikiego—

dzięki której już szereg minimum Sa dobę аСа
udało

W

są jako bohaterowie

nazwisko, jakie za- FSŚS'S
W min.)

nazwisk historycznych

partja

polskiego i

ео-

zbudować
całokształt wychewania. go
przeniesieni
i
Niejedna książka, czy czasopismo pe- Warstawy prowadzi ta Medal; nę
dagogiczne otwiera uowe horyzonty dzy innemi agendarai, tę iz

przed Gczyma, które bezmyślna ruty- działalność,

komunistyczna

dy* i aresztowani posłowie białoruscy, którzy obecnie stanąć

gdyby książek mierza przyjąć proszący © zmianę.
Temperatura
i czasopism takich było jaknajwięcej.
średnia
Jak
się
dowiadu
jemy
Instytut
Hs.
Każda książka podaje ogólne гагуву, raldyczn
y, pozostaj
na podstawie których rodzice mogą ctwem Ludgarda ący pod kierownihr. Grochel!skiego,

ua przez długi czas zasłaniała.

żyje

żyje walka proletarjatu

Okręgowym
odpowiadać

mińska „Zwiezda'* zamieszcza długi artykuł 6 powstaniu i

działalności Białoruskiej

wprowadzić rutynę, a tego majbar- tucja stale prowadziła odnośną Ewijutro
dziej wystrzegać się należy, szanując dencję i umożliwiała założenie w po
|Obj. N.M.P,
przedewszystkiem indywidualizm dziec- rę właściwego sprzeciwu, który—pod: Spostrzeżenia meteorologiczne
ka, a poniekąd i wychowawcy.
ług brzmienia ustawy — może być o
Meteorologji U. S. B.
Z tego jednak mie wynika, aby tyle skuteczny, o ile założony
z dais9 —Il 1628 r.
będzie
kaski : czasopisma traktujące o wy- przez osobę (albo na mocy jej pleni. Góstee | | m3

caowan u Mie miały racji bytu.

Niech

Niech

Podobne wiece odbyły się w innych miastach Białorusi.
stkiem zaś w Bobrujsku, Homlu i Borysowie.

„Monitorze* i
dziećmi w pojedyńczych wypadkach, innych dziennikach, ww celu
uchronie6, giema
i
być
nie
może;
najlepiej
bonia
własnego
nazwiska
ed
podobnej
|-Z———
wiem Opracowana książka w tym kie. uzurpacji—jest zupełną niemożliwo
ś- | „JĄTEK
( runku, więcejby

faszyzmemi

Polski i Zachodniej Białorusii
białoruskiego!"

tego

oskarżenia i w dniu 27 b. m. zasiąBłędem naszym jak się okazuje było
dzie na ławie oskarżonych w Sądzie iż omawiając oderwany wypadek <osztrafo-

leży, by najłatwiej dojść de niego; i, współpraca ta będzie wówczas na- okręg MOPR'u
zamieścił wa wszystkich
gazetach odezwę wzywającą
po trzęcie: należy poznać dokładnie prawdę owocną, kiedy nietylko nau- wszystkich włościan i robotników
Białerusi Sowieckiej, jak też t zw.
narzędzia i czynniki naszej pracy — czycielstwe, lecz i rodzice będą po- Białorusi Zachodniej do akcji przeciwko Polsce. Odezwa kończy się

“Ww tym więc wypadku poznać
maturę siadali
odpowiednia
przygotowanie
dziecka,
wszystkie właściwości jego teoretyczne do tej pracy.
duszy i ciała. Wszystke to jest nieAndrzej Jasiński,
zmiernie ważna, wpływa
bowiem decydujące na wybór
dróg i środków,
mających
mas doprowadzić
do zamierzonego celu.
W ostatnich czasach zaczęły się
zajomošė
więc fizjologii, higje- znowu
ranożyć wypadki
uy, problemów rozwoju fizycznego, zmianę nazwiska, w którychpodań o
, oraz psychologii, a w szczególności zupełnie nieuprawnione usiłują osoby
sebie
pzychologji dziecka jest dla rodziców przywłaszczyć historyczne nazwiska
niezbędną.
skażonych ar boke

nie ro-

lecznicze,a lecznica

rych to nie sami wyłącznie analfabęci, a
zresztą, skorośmy już na fałszywą drogę
wstąpili, czy godzi się Panu, właśnie Panu,
występować w bronie zacofaństwa
i to
gdzie, w demokratycznej Kasie Chorgch|?

antypaństwową

Miński

ograni-

cza Środki

głosu

zrozumieniu jej podstawowych funda- dzicielskiej i zamienia na aktywności
Dalsza przeciwpolska akcja bolszewickiej „Hramady”.
wyższego rzędu; to samo dzieje się i
«mentów,
Z Mińska donoszą: Antygolska propaganda irzekomo
w związku z
Poseł Roguia na ławi oskarWięc, po pierwsze: trzeba sobie w dobrej szkole.
msającemi się odbyć procesem , Hramady*' i 133 komunistów białostockich,
żonych.
W trosce o największe dobro na- przybiera c raz to na sile. Onegdaj odbyło się w Mińsku szereg wieców
łasno zdać sprawę, co jest celem wyByły
poseł
białoruski Rogula osachowania. Po drugie: trzeba wiedzieć, rodu, jakiem są młode pokolenia, protestacyjnych, na których wygłaszano prowokacyjne pod adresem Polski
dzony w więzieniu
za działalność.
domu i mowy. Ajanci MOPR'u rozsyłani są do wszystkich organizacyj celem
jakie drogi prowadzą
do tego celu, konieczaą jest współpraca
jakiemi

to jednak coś inuego, Kasa Chorych

J

E

równo studenci członkowie Bratniej Pomocy

baj strat m, Wilna wydał ostatnio ' zarzą- Pomocy, Pol. Młodz. Akadem,
bal dzenie spisania list płatników nieza- A edonai
możnych, zalegających w opłacie po- świątecznych.

datku

lokałowego.

Ma

to na

celu

umorzenis pomienionych zaległości.

WOJSKOWA
— Kursy informacyjne PW.
d 4 nauczycielstwa, Zorganizowane

i WF.
У

z

Ч

USB. (ul. Grodzie gm. Gierwiaty) poszlakowa: wiader. Na miejscu znaleziono zacier
S
sa nego e wyrabianie potajetunie spiry- przyszykowany do dalszej fabrykacji,

NADESŁANE

tusu.

W chwili kiedy palicja

ы do mieszkania

Koltuna,

w

wkroczyła

jednej z

w ilości jednej beczki
150 litrów,

o pojemności

Fabrykę opieczętowano, a właści:

odzimej na Amono Wežacad anos k izb odbywała się właśnie fabrykacja. cieli przekazano władzom

Medwedczakowej

w Kosowie koło Kołomyi.

sądowym

Kołtun oraz dwaj jega synowie Alek- Czeka ich surowa kara, za niedozweś
sander i Antoni, zajęci przy fabryka- loną fabrykację:

SŁÓWO

4

Rejeste Hmdlowy.
pow. Mołodeczańskim,

Kobieta szpieg oskarżona o handel kokainą.

Pani Adela Żukowska Ii-do

voto

pomimo tego, że ma dopiero 22 lata
zdążyła już zasłużyć na ciężką karę,
so więzienia, wymierzoną kl
Sa
Okręgowy za uprawianie
Sąd
ez

dedódii

Zdawałeby się, że dosyć

na tak młodą osóbkę, a tymcza-

tego

pociągnął

Prokuratorski

sem Urząd

Sprawa

nielegalną sprzedaż kokainy.

znalazła się na wekandzis Sądu

roz-

drzwiach

przy

Sprawy

zamkniętych, jednak przewodniczący
uchylił prośbę. Następuje odczytanie
zeznań świadków, którzy
nie przybyli na rozprawę.

czenie się fakt, że będąc kenfidentką
wywiadu polskiego, musiała
chodzić
do Kowna po matarjał, a w celu zamaskowania rzeczywistego celu podróży woziła kokainę udając
szmu-

glerkę. Oświadczenie to

spotkało się

gdyż

nieufnem,

deść

z przyjęciem

wedlug posiadanych przez Sąd informacyj mąż
oskarżonej
mieszka
na

Litwie, a działalność

konfidentki uznana

oskarżonej jake

była przez jej wła-

dzę przełożoną za podejrzaną. Zacho-

dziło podejrzenie, żę oskarżona i w
tym wypadku nadużyła zaufania władz.

Świadczy zresztą

©

tem

poprzedni

wyrok za szpiegostwo na rzecz Litwy.
Po rozpoznaniu sprawy Sąd Okrę-

gowy uniewinnił oskarżoną

z oskat-

żenia o nielegałny handel
kokainą.
Wprost z ławy oskarżonych
odprowadzono do więzienia gdzie odsiadywać będzie nadal karę za szpiegostwo.

Powrót z tamtego świata.
Właścicielami folwarku WysokaSzezuki są dalecy krewniacy Wojciech
Wersocki i Ejsmondt. Jak to się
często zdarza w rodzinie pomiędzy

nimi

mie

panowała idealna

to też drobne mieraz
powtarzać się coraz
że

zgoda,

spory
zaczęły
częściej i w €o-

raz te ostrzejszej formie.
wet do tego,

1925

roku. Właściciel Szmukler

Doszło na-

Wersocki

grozić, że zabije Ejsmondta.

począł

skiego

97, drobna

stuszkowiz znaleźli zimne
podnieśli larum. Zwrócono
Wersockiego

a ten

zwłoki i
oczy na

i ów głośno wy-

raził swoje przypuszczenie,
Po

tej

linji

skierowane

zostało

šiedztwo. Waersocki zosta) areSztowa*
ny i stanął przed Sądem Okręgowym.
Wyjaśniła się, że śmierć spowodowana została wystrzałem w głowę

Реz rewolweru systemu „Nagan”*.
dobry rewolwer miał właśnie oskar-

żony, a świadek K. Mickiewicz sprze:
dał mu uawet kiedyś naboje.
Sąd
wydał
wyrok
skazujący.
Dwanaście
lat więzienia ciężkiego
i
odszkodowanie
pieniężne żonie
za”
bitego.
Zdawało by się, źe nad lestm zasądzonego
społeczeństwo
przeszło
do porządku dziennego, uważałąc izolację zabójcy za konieczną.
Tak się
jednak nie stało. Zasądzony apelował

i został całkowicie uniewinniony. Sąd
Apelacyjny nie dopatrzył sią w spra-

wie destatecznych, niezbitych dewodów winy, bez czego nie mógł by
skazać człowieka.
Zamiast ciężkiego
więzienia i miana zabójcy
Wojciech

Wersocki wróci do życia,
zabójstwa
Ejsmendta
wyjašnioną.

Tajemnica

Dryświackiej, pow.

—

Ku uczczeniu pamięci Sp. d-ra Pawła

Фа

Ptaszyńskiego, na Zzkład
„gch M. Ch.—5 zł.

nieuleczal-

sprzedaż

Brasławskim,

w dniu

Lokal

Kino:

ko-

drobna

sprzedaż

wyrobów

w Drni,

pow.

spożywczych

„Wanda*

Kino
««

Sło:
spo-

żywczych

Firmą

1914

i kolonjalno-galanteryjnych.

istnieje

roku. Właściciel Dejozman Aron, zam. tamże,

od

2674—VI

"gre

sławskim,

sklep

towarów

istnieje od 1924 roku.

kolonjalno

w Warszawie,

sprzedaż

towarów

w

Plusach, pow.

mięsa. Firma istnieje od 1920 r.
tamże,

1

Właściciel Grodz Antoni, zam.
2706—V1

1700, 1. A: <Jakowicki Staniaław» w Opsie,
podań,

Firma

istnieje

od 1927

pow.

roku.

Bra-

Właści-

balkon

program:

40 gr. Nastęcny

zdarzenia

pokój

Nr 45 w dniach

od 10 do 21

WSTĘP

lutego b. r.

BEZPŁATNY

Do zwiedzenia zaprasza najuprzejmiej Szan. P. T. Interesantów

WYtklimkarsna Kataizyny
Firma

MedwedozakoWaj xocywie

(Wojew. Stenisławowskie).
cd r. 1912 i została odznaczona

egz:

I—665

krajowych

Uwaga

wystawach

i zagranicznych,

Dziad Radjo
Wileńskiej

na

Pomocy

Polski

Króla

Krak. Przedm,

nów

łowieckich

w

skiem, Orańskiem,
Baksztańskiem.

bowej Stanisław Nowicki,

art. 1030 UPC,

ściąganiu

wych

i opłat

podatków

1926

roku

Różankowskiem i

я

$ wyprzedajemy

Ф

$PO

męskie

NISKICH CENACH

"222224

DLA

Ф
>

RADJOAMATORÓW

Cena egz. bresz. 3.50 z.,
oprawnego .— zł. Do nabycia
we wszystkich księgarniach oraz
w Ajencji Wschodniej, Wilno,

'©

444424

Radjoamatera.

PORADNIK

posezonowe:

wełny na garnitury

BARDZO

dla każdzgo

Ф

Ф® žlanele, barchany, baje, kamgarny

denerwuje słuchacza,

PORADNIK DLA RADJOAMATORÓW, praca zbiorowa wybitnych fachowców wojskowych,
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest
właśnie tem, co jest niezbędne

Tel. 382

towary

Na łóżku,

Nast.ły znów

dniefupalne. W. żół-

tym pokoju okna były
mowe

otwarte i kre-

firanki, z przezroczystego

lu, wydymały sią

lekko

miby dziecinne baloniki.

ma

ора-

wietrze,

Pad jedną ze Ścian stała duża sza:

fa bibljoteczna,

oszklona,

Przestrzeń

między książkami a szkłem zaciągnię”

ta była żółtą jedwabną firanką. Na
czeczoikowym okrągłym stoliku stał
wazon kamienny, do którego włożyła
Ańkapęk
wczesnych
slenecznikėw,

przypominających nieco ogromne margeryty 1 nagieiki,
słodkie
W

Kobieta-Lakarz

17 V

Drzeldowiczowa

wiadomości

ogól-

KOCZNENARZĄ.

1928

RYCZN

roku

DÓW

na

|.

od 12.2 | od 4-0

ul Miękiowiczą 24
tel.

W.

go należącego do Mieczysława Bohdanowicza celem pokrycia zaległości

podatkowych.
Drzewo oszacowane

Е

MOCzOW.
277.

Za.

Nr
152.
—

Doki6r Medycyn

|

B, Dylewski

sumę asysteni kliniki uszno*

reflektanci gardlanej

takowe

Ы. $; В
przeprowadził sie
na
Micklemicza
24

a

ul.. Mickiewicza 4.

gardło I płuca
codziennie
ой 8 — 9 га

Aukcionista
wileńskiej izby Skarbowej
(—) Si. Nowicki

1—109

iog

MAJĄTKOWĄ
;

4—6

TE

4

p
A

Dr POPILSKI
choroby

kapustę Koaszoną

1

|

skórne

1

ЕЧБ Эур

M

do 1 i od 5—7 p.p.

W. Pohulanka 2, róg
Zawainej. W.Z.P, 1.

i

2

LEKCYJ

©

francuskiego

doświadczona

c Pee]

Dziennik <SŁOWO»
jako najpoczytniejsze
pismo, wychodzące

nauczycielka,

ul. Rzeczna

1l-a—11, wieitim

$ ti,©

"każdego LEKAFZ8-Denfy

przedsiębiorstwa

decyduje reklama

angielskiego

udziela

;rozwoju

nakładzie

w

Lekarz-Dentysta

MARYA

Ożyńska- Smolska

|

|

i Choroby jamy ustnej.
(róg Zakretowej, vis-a- docierające do najdal -Plombowanie
i usu*
vis Uuiwersytetu). —0 szych
zakątków
na' * wanie zębów bez ból:
szego kraju, daje gwazłota
rancję dobrej i sku- korony. Sztuczne
I zęby.
reklamy
— - Wojskowym, eż
Udzielam lekcyj tecznej
wszelkie
lkom i u
się
francuskiego 1 nie- ogłoszenia ZZ
fachowo zniżka. Ofiarna 4 m.5.
mieckiego
jęz. dzie- redaguje
i załatwia Przyjmuje: od 8 — 12
ю
®

ciom i dorosłym

_po Biuro <ADMINISTRA-

iod
4 — 7

dostgpnej cenie, Lu: CJA> ul. Wielka Nr 56
E
ul. Flisowa 1m.2 Tej. 14—38, (nad No- й
tarjuszem
Bohusze.

Wydz. Zdr, Nr 3 |

PW

AKUSZERKI.

miasta.

—0

nw

Do wynajęcia

Zgłoszenia

1 lub 2 pokoje z nieproszę szładać w admi. krępującem wejściem,
AKUSZERKA
nistracji «Słowa» pod może byś z utrMzym
LAKNEa:
ROWA
«Esquire»,

—0

Pleniqdze

niem, ul.

Zygmuntow: Przyjmuje od g. 9 do

ZE

96—601

ska 8—5.
Oglądzć od 7 w., Kasztanowa 7 m 5
g. ll-ej dog
m. 30
W. Z. P. 69

»
Akuszerka
zaginął
lokujemy dogodnie
W. Smialowsk+
js
na oprocentowanie pies, ag
I: zabezpieczenia
pierś bisła, przyjmuje od godz. 9
cały rudy,
poteczne i inne wabi się <Reda odpro: do 1%. Mickiewicza
wadzić za wynagro46 — ш, 6.
D. H.-K. <Zacheta>
dzeniem: Połocka 9
W. Z. P. Nr 63
Gdańska 6, tel. 9-05
m. 5, od g, 4—8 w.
1-09
’

52570 1—955

——

pokrytem barwnym ki- Pan Starlicki

W salonie Starlicki tryumfował w mkuęły przez miasteczko. W jednym
„Jesteśmy mężczyznami,
jesteśmy
niewieściem oblężeniu.
Als brakło z mich paplała rozbawiona Anka do królami, a haracz nasz pna yna na
suknia Anki koloru „champagne.
dość owacyjnie u wejścia.
wśród kębiet
sukni kołoru „cham- milczącego— Włodzimierza,
szym” przemknęło przez otrzežwien4
Oglądały
ją
uważnie
obie z
Przystanęli przed jednym z dom- myśl Anki.
Pu wielu przywitauiach i krótkich pagne*.
W drugim końcu pokoju,
Martą.
rozmowach, podczas których oczy oparty o fortesian stał wysoki samo- ków. Zaspany pomocnik poczmistrza
Ogarnęła
słamiające sią
ciałoi
— Ale ty pojedziesz kóniecznie, jego błądziły po sali skierował się tny człowiek. Widocznie nie znał tu wydawał listy przez okienko. Jeden zwiotczałe
linją
cierpienia, ciepłą
prawda Martuś?
list chwyciła Anka skwapliwie. Konie piaszczotą.
sam na obszerny taras, wychodzący nikogo.
Marta
odmówiła
stanowczo
i na ogród.
psmmknęły chyżo między złotawem
Był to Włodzimierz.
Całowała zmartwiale źrenice.
sucho.
Stała tam w cieniu jakaś para.
żytem i szmaragdem łubinów. Jasny
Ale Marta wyrwała się z jej ob!
Był to dwunasty
dzień oczeki- Starlicki cofnął się i przystanął.
Tymczasem pianista, który poza- suchy piasek chrzęszczał
pod kopy: jęć. Z zaciśniętej dłoni wysunął siń
wania:
Ona była w sukni gorącej barwy stał w domu, niby ma pokucie z po- tami.
zwitek papieru. Marta zaniosła się ci”
Powoli wschodziło purpurowe słoń: chym, okropnym płaczem.
„champagne”
niby olbrzymi
żółty wodu braku fraka, miał tego wiecza«
XXIII.
!
motyl i wspierała
się ma ramieniu ra dwoje słuchaczy. Martę i Teoflla; ce. Aleja bzów otworzyła się wdzięczUciekała z twarzą zasłeniętą splą'
Dwór w Żmijkowie
płonął bo- wysmukłego czarnego fraka.
|
Cichy cudny i ciepły wieczór dzi» nie. Z hałasem wypadły psy,
tanemi włosami.
gaciwem świateł.
wnie dobrze usposobił grającego. Po
Anka wtykała list pośpiesznie: przez
Starlicki poznał Oskara.
Słońce zajrzało do pokoju ukoś'
Gospodarz, pam Ziuo spotykał
Oczy Anki nie widziały nikogo. szeregu kompozycyj zaęzął improwi- szparę drzwi.
nym wężem.
Świety wiąterek od оК'
Była upołona zmęczeniem,
Po na muskał rozpaloną twarz Anki:
gości na długim
ganeczku,
żując Płonęły w nich znane Starlickiemu zować. Popłynęły dźwięki prześliczne
jmem,

% Żółty pokój.

od 5-3 w,

z dnia

№›

JADWIGA WOKULSKA

od 9-1,

państwo:

Urz, Min. Skarbu

i

narządów

moczowych

1l-ej rano na składach drze-

złotych

weneryczne,

syfilis,

na zasadzie

KAŻDY więc winien mieć pod | Poszukuję

2625—VI.

Firma chrześcijańska.

detekt psuje odbiór i

ręką książkę, zawierającą rady i
wskazówki, jak defekt taki usunąć

w Wilnie

sA M M BOMEMAACHAM

$ Wilno, ul. Wileńska 31.

(Dz.

Nr. 15) podaje do

Nadleśnictwach:

eik malskich,

KAŻDY

© 5.n. „Bławat Wileński" $

Szkolnej,

chor.

tudzież $ 33 Instr. o

przymusowem

2800

jest defekt w aparacie odbiorczym

еФФоФооооофофофФо

obsługuje swą Szanowną Klijentelę bez zwłoki, tanio, frchowo
zapamiętać nasz adres.
1 uprzejmie. Prosimy. pa
WILNO, ul. WILENSK
38, (obok «Fieljosu»,) tel. 941
i skorzystać z iego przy okazji.
Radjoaparaty, słuchawki, części, szematy, najnowsza literatura,
Eliminatory stacji miejscowej.

D, ZELDOWIGŻ

wa przy ul. Łukiskiej Ne, 3 w Wilnie
odbędzie się sprzedaż z licytacji 400
metrów drzewa opałowego Sosnowe-

Grodzieńskiem, Międzyrzeckiem, Smor«
gońskiem, Swięcizńskiem,
Dziśnień-

warunki—nie będą przez Dyrekcję Ki P
uwzględnione i oferty takie, jak również
innym warunkom
oferty nie odpowiadające
konkursu będą unieważnione,
sa.

6

Kaigcia

Autcjonista Wileńskiej Izby Skar-

© godz.

i za pomocą
składania ofert pise:
mnych, na dzierżawę większych tere-

chunków przeesiębiorcy, jak również cierty,
w których oferent postawi swoje dodatkowe

KP.

0—899

Dyrekcja Lasów Peństwowych w oglądać mogą w dniu licytacji od
10 de 11 rane na składach m. 9 i przyjmuje
Wilnie podaje de wiadomości, iż w godz.
chorych na uszy, A
przy ul. Łukiskiej Nr. 3,

mtr.2.
Ogólne

Gnżne! le

7—8.

LEKARZE.

©®

Obwieszczenie.

mej, iż w dniu 14 lutego

Nr. 9 przy Królewskiej tel. 19—12,

Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie
ogłasza konkurs nieograniczony
miniejszem
na wzniesienie przy warsztatach wagonowych ma st. Nowa-Wilejka murowanej do"
budówki parterowej dią lokalu Biura Wsraażów o rowierzc ni zabudowy około 245

ESR

pówka

DOKTÓR

Ogloszenie

Dyrekcja

i

Roi?

lowe od 10 zł. pod
kierownictwem
m st<
rzyni większych firm
warszawskich,
Sko-

w 12 autach osnuty na

Zygmunta
- 11

praktycz-

francuskiej,

przyjmuje
się do ro+
boty suknie, płaszcze,
kosijumy.
Suknie ba+

RODZINY».

«BEZ

Kilimy i artykuły dekoracyjne „ааа а
od godz. 11 r, do 1 i od 3 do 8 wiecz

6 dramat

12 djamentó

panowania

za

LIPSON

wyda

Mickiewicza,

Ф
e

4,

metody

ukończeniu
šeiadec:
wo cechowe, Tamże

©

SKRZETUSKIEJ.
w roli głównej.

EUGENJI
LIĄ MARĄ

2

warunki koukursu oraz rysunki
|
Szczegółowy wykaz objektów: wyj warunki techn czne na wykonanie robót
ciel Jakowicki Stanisław, zam. tamże:
2707—V1
licytacyjne,
budowlanych i wszelkie informacje, doty. dzierżawionych, warunki
czące
k
rsu,
można
otrzymać
w
Wydziawzory
oferty
i
wzór
umowy
dzier7701: 1. A. <Jankielzon Mira» w Drui, pow. Brastawle Drogowym Dyrakcji K. P. w Wilnie, nl. żawnej są do przejrzenia w Oddziale
skim, drobną sprzedaž rėžnychitowarėw bez wyrobėw wytworSłowackiego Nr 2, II piętro, pokój Nr 3, w Gospedarczo-technicznym D.L,P. (poniejszych. Firma istnieje od 1912 roku, Właścicielka Jankielzon
dnie powszednie w godrinach od
9tej do
Mira, zam. tamże.
2708—VI
kój Nr. 7).
12:tej, za opłatą 10 zł. za komplet.
в
Dyrekcja Lasów PańOferty win.y być nadesłane lub złożoTI02. 1. A. <Kantor Dawid» w Brasławiu, ul. 3 Maja 6,
ne do specjalnej strzyni, znajdującej się w 0—009
stwowych w Wilnie
sklep towarów bławatnych—sprzedaż drobna bez wyrobów
prezydjum Dyrekcji KP. w Wilnie, ul. Słowytwórniejszych. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Kanwacklego Nr 2, II p. — do godz. 12 tej dnia
tor Dawid, zam. tamże,
2709—VI
Perlmattera Ultramaryna
2.go marca 1928 r.
Wadjum w wysokości 2000 zł. winno
jest bezwzgiędnie
najlepszą I najbyć złożone w sposób ustalony przez Mini:
datniejs:
i
do
bielizn;
Jeterstwo
Skarbu
onólnikiem
LDOP|5284]IIl
Popieraįmy Frzemysł Krajowy!
lz dnia 10 września 1927 r. w kasie Głów:
Odznaczona na wystawach w Bruksel!,
cą
ili
i
i
z Czyste
nej Dyrekcji KP. w Wilnie, Inb przekazane
Medjolanie
i
Paryżu
złotemi
medalami,
g
do PKO. na rachunek Dyrekcji KP. kwit zaś
Wszędzie do rabycia.
o motywach zakopiańskich, huculskich i orjentalnych, do naby- o złożeniu wadjum winien być dołączony
cia po cenach fabrycznych. Warunki kredytowe najdogodniejsze ido oferty,
Wzory do oglądan'a w botelu
«St. Georges» w Wilnie, ulica
Deklaracja o potrąceniu wadjum z ra- ŚikAżDY Radjoamater wie, czem id
biuro

p.

w/g

nej

|

szycia

Wiśniowieckiego.

Warsztatów.

Brastaw-

kolonjaino-galanteryjnych

Oko»
о

o konkursie na wzniesienie przy dniu 3 marca 1928 reku o godz.12-ej
warsztatach wagonowych
na st w lokalu Dyrekcji (Wilno ui. Wielka
Nowa-Wilejka lokalu !а Biur. Nr. 66) odbędzie się licytacja ustaa

1698. 1. A. <Giedut Hirsz» w folw, Łosówce, gm. Drujsklej, pow. Brasławskim, młyn *wodny. Firma istnieje od 1924
roku. Właściciel Giedut Hirsz, zam. w Drui.
2705—VI
Antoni»

r. D, włącznie

14-go iutego

historycznego

prawdziwego

Ž

Ogłoszenie

Firma

V tamże.

04—VI

1699. 1. A. <Grodz

16

Firma chrześcijańska egz. od 1880 r. poleca: aparaty gramofonowe od
75 sł., Skrzypce od 20 zł, mandofiny od 24 zł., gitary od 40 zł, bałałajki
od 18 zł. Harmonje Wiedefisk'e od 22 zi. Warszawskie dwurzędowe od
200 zł., chromatyczne trzyrzędowe od 700 zł. Płyty krajowe i zagraniczne,
ostatnie nowości na składzie,
Przyjmuje się reperacje wszystkich instrumentów muzycznych:
UWAGA:
Warunki kupna najdogodniejsze.

pow. Bra-

galanteryjnych.

Właściciel Guistówia

do

9-go

ата

* ROOM

1696. 1. A. <Fajnsztejn Ida> w Drujsku, gm. Słobódzkiej, pow. Brasławskim, sklep towarów kolonjalnychi
galanteryjaych. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Fajnszteja Ida,
zam; tamże.
2677—VI
w Słobódce,

4

produkcje

zadzieiajac

atletyki

Cygański" * 6, Kiemidzimy
dega przepych wystawy.
8 i 10.15 wiecz,

Jedyny w wyborze fabryczny
skład wszelkich instrumentów
muzycznych oraz Główna Reprezentacja Szwajcarskich firm

7695. 1. A,«Eatip Elja» w Drai, pow. Brasławskim,
drobna sprzedaż krajowych towarów włóknistych z maa
towarów D
wytwórniejszej. Firma istnieje
od 1
a
Właściciel Entin Elja, zam. tamże:
76—VI
8

Liza»

Е

<Perskie
*

©

7694, 1. A. <Ejdelman Rocha» w Plusach, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów bakalejno-galanteryjnych
bez wyrobów wytwórniejszych:
Firma istnieje od 1927 roku.
Właściciel Ejdelman Rocha, zam; tamże.
2675—VI

1697. |. A. <Gamerówna

k tóra wykona

®

zdobywczyni

ze iwią słą

z ciężkiej

SAMO:
DYMIIRY
<CAR
Dzis! Rosyjska złota serja 4 oziejów Cara Moskwy Jwana Grožaegol
ZWANIEĆ i MARJA MNISZKÓWNA» monumentajno-aktualny dramat w 10 aktach osnuty na tie

a

Wielk:

niejszych. Firma istnieje od 1927 roku, Właścicisi Dejcz Tewel,
zam. tamże:
2673—VI
w Drujsku,
gm.
sprzedaż towarów

k

parter 80 gr.,

wytwór-

7603. I, A. «Dejczman Aron»
bodzkiej, pow. Brasławskim, drobna

KURSY

tle fragmentów po ieści Alek
będzie wyświetlany monumentalny dramat: g»
rolach głównych: Douglas Fairbanks, Barbara la Marr,
sandra Dumasa (Trzej Muszkieterowie). W
Margueritte de la Moite i Adoit Menjou. W poc: zekajni koncerty radjo. urkiestra pod dyrekcją Ku
pelmistrza W, Szczepańskiego. Kasa czynna od g . 3 m. 30. Początek seansów o g. 4. Ceny biletów:

|

Brasławskim,

bez towarów

©Оа

(ui. Ostrobramska 5)
Polskie

SOKOL,

Początek seansów: o godz.

Śalz Miejska

Bencjon» w Drujsku, gm. Sło-

7692, 1. A. «Dejcz Tewel»

światowych p, HELENY

Najaowsze aišku, „Baron

Miejski Kinematograł
Kaitursino-Otwlatowy

gm.

1) jedynej w Polsce rywalki BRETTBARDA

Na scenie: występy

Świat SRROWY, oraz 2) Prima-baletnicy z tea tra

Wlieūska 38,

14—1. 1928 r.

1691. 1. A. <Budownic

rekordów
N

istnieje od
2670—VI

towarów

UWAGA!

i

0—085

Anzeiger: jest to najlepsza produkcja ostatnich lat.

„Helios“

teatr

spożywczych

drobna sprzedaż

Poszukuję

erkiestra koncertowa pod batuią

wykena

kroję

ul. Piłsud-

towarów

ramantycznej

jest równ'eż technika i nadzwyczajae wykonanie,

jak niezwykłą

piękne,

Zdjęcie to jest niezwykłe,

bódzkiej, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów
kolonjalnych. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Budownic
ncjon, zam: tamże.
2672—Vi

pozostaje nie-

Ofiary.

RES

Brasławiu,

przygody

RUDOLF
KLEJN-ROGGE.
DIANA
KARENNE. ZUZANA BLANCHETTI i inni.

pewnością, ż
dzianym dotychczas w Paryżu. Można twierdzić z wszelką
IANINA
D FORTEPJANY
film tem odniesie niezwykły sukces na całym świecie,
do wynajęcia,
Comedia: ..olbrzymi objskt bezsprzecznego przepychu... Karuawałw
ul.
Portowa
19 m. 6.
artyzm.
najwyższy
to
jego
wykonanie
a
Wenecji jest psłen przepychu,

lonjalno-spożywczych. Firma istnieje od 1925 roku. Włeściciel
Adamowicz Teofil. zam. tamże,
2671—VI

sławskim,

pa*

2667—VI

w dniu 12—L 28 r.
7690. I: A. <Adamowics Teofil» we wsi Miežany,

wany

Rano

i detaliczna

w

tysiąca i jednej

6raz:

cjalną ilustrację muzyczną

MUROWANA—

i bakalejnych orsz wyrobów tytuniowych. Firma
1927 r. Właściciel Uiman Załman, zam. tamże.

Były to

Ejsmendt zamordo-

Załman»

poszukuje posady w
klinice, szpitalu, albo
w gabinecie dentyst.
Zgłoszenia do admin.
«Šiowa> pod L. D.
2—865

pracy gospodyni,
Mikołaja Salnickiego. Bilety honorowe i jednor=zowe na premierę i w dzieciach,
zai ch
10.25 innej. Dowiedzieć
dni świąteczne nie ważne. Początek sesngów: 4, 530, 7, 830,
się:
9,
10
30.
7.30,
6,
Archantelski
12 m. 4,
w dni świąteczne początek o godz, 3, 430,
Zofja Szymańska.
Głosy prasy europejskiej c paryskiej i londyńskiej premierze:
г—
wifilmem,
ym
Photo Cine :„Casanova" jest najładniejsz
CASANCVA.

7688. 1. Ą. «<Uiman Mowsza» w Opsie, pow. Brasławskim, sklep kolonfalno-galauteryjny i żelazny oraz tytuniowy.
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Ulman Mowsza, zam.
tamże,
2669—VI
7689. 1. A. <Ulman

każdy

Król mitašci, božyszcze kobict, ulubieniee tlumow,
bohater

tytnłowej [Wan Mozżuchin

bakalejno-ga-

zam, tamże.

generalnym jest Fiedorowicz Józef, zam, w

skim, drobna

został na pastwisku.

Lejba,

7687. 1. A. «Fabryka tektury —WAKA

czcze pogróżki
jednak o mały włos
nie zdecydowały
one o życiu Wer
sockiego,
stalo się
bowiem
tak,

że pewnej nocy

towarów

Jana Tyszkiewicza» w Wace
Murowanej, pow. WileńskoTrockim, fabryka tegtury—wyrób tektury i sprzedaż wyrobów
iabrycznych. Firma istnieje od 1928 roku
Właściciel Tyszkiewicz Jan, zam. w Wilnie, ul. Zygmuntowska 6. Plenipotentem

gremjalnie

Oskarżona wysuwała jako — Нота-

sklep drobnych

7686. 1. A, <Szmukier Lejba» w Korkozyskach, gm,
Kiemieliskiej, pow: Swięciańskim,
piwiarnia. Firma istnieje od

Okrę-

wniosła o

gowego. Oskarżona
poznawanie

za

karnej

odpowiedzialności

ją do

CASANOWA
w reli

Okr. w Wilnie wciąg-

łateryjnych i resztek bławatnych. Firma istnieje od 1921 roku.
Właściciel Szewachowa Marjasza, zam. tamże.
2666—VI

Majewska

Sienkiewiezowa, de domo

Sądn

EEMI

Z SĄDÓW.

Handiowego

nięto następujące wpisy: a
Nr.:
Dział A — w dniu 11—1. 1928 r.
7685. I. A. <Szewachowa Marjasza» w Kraśnem n/Uszą,

=]

numerze

w

szczegółowe zamieścimy
następnym.

Do Rejestru

który

wart jest najwyższej pochwały. Najpiękniejszy film sezonu,
musi zobaczyć. Film, który pobił rekord człzgo świata.

E

sprawozdanie

pory

wodu spóźnionej

Kino „Polonia“

Lekarz-Dentysta

PREMJERA! Najładniejszy film światal Film który z wieloletnią praztyką

=

W dniu wczorajszym odbyło się
posiedzenie Rady Miejskiej, które przeciągnęło się do późna w nocy. Z po-

DZIŚ UROCZYSTA

|Е Ea]

Posiedzenie Rady Miejskiej.”

«

spoczywała

sztywna

komplementy

dla

balowa

pań

z

żoną,

zjawił się dość pó-no,
biadą
blondyńką,
witany

w złeławe światła,
Od tarasu wgłąb
ogrodu ciągnęła się alejka, wysadzana białemi świętemi liljarai, Przepiękae kwiaty
stały
skromnie, jakby trochą zawstydzone.

kącie przed stareświeckim cze- bezzębnych
ustach;
w lausadachi
czotkowym fotelem, obitym złotą ma- przeprosinach
za „kawalerskie paterją rozciągnęła się wilęza skóra.
rządki”, mą karb których trzeba zła”
Na środku pókofu stał nierucho- żyć, wszelkie riedostatki balu.
mo biało-złocisty chart,
W ogromnym
salonie, pełnym
FI8Wpatrywał się spokójale w oczy starych portretów i kryeztalowych

ży:

chwili suknia champagne zawisła szty-

Harcowały wyżły po trawniku.

Pianista wstał i delikatnie zamknął

odbiegł zupełaie. Nie usłyszała skrzyp:

duża ćwiarika papieru.

w swej prostocie

i

prxejmujące

Zawierała ty

Zapach cudowny nmapsłnił powietrze instrument,'poczem podszedł do Marty. nięcia drzwi. Obejrzała się nagle.
ko te słowa:
Zamajaczyła przed oczami
postać
miewypawiedzianem
cichem
szczę”
— Usiłowałem oddać teraz melodię
— Nie mogę się wiąząć,
swej pani. Anka ujęła pieszczotliwie pająków, usunięto pod ściarę wszyste ściem.
Marty w długiej bladeliljowej koszuli,
bzów płaczących—rzekł cicho:
głowę jego w obis dłonie i nachyliw- kie masywne kanapy i sofk'; Środek
po
której spływały stargans warZwabiena tem czarującem
zjawi:
XXIV.
kocz8,
szy Się musnęła ustami delikatny wy- wywoskewanyi błyszczący jak szkło, skiem pera, poruszyła się i rozplywać zaczęła w mreku alei, wysadzaRóżowy nikły świt widział wraca- MĘ Oczy miała strasznie jasne i dadłużony pysk psa, pomiędzy złoławe- czekał na tańcząryćh.
Pokoje
wypełniały
się
mi Oczami.
jących z balu.
Hałeśliwa pojazdy lskie, jakby nieprzytomne.
zwolra. nej świętemi liljami.

DIE

Wydawza Btauieławykackiewicz, Rzdakicr

©dpowiedzialny Czesław narwowski

Dzief!

smutkiem. Nieznacznie zerkał ma wnie ma fotelu.
wstawał wescły, równy, obsjątny.
|
Aaka narzuciła niebieską chlamydę.
Martę. Była taka blada, a czoło przeBiała plamka na dywanie przykuł!*
Pchnęła niedomknięte okne. Sen ją wzrok Anki. Schyliła się. Była to nić *
cięła jej surowa brózda.
wym
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