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Prześladowania katoli- 
ków w Meksyku, 

Od szeregu miesięcy telegraf przy- 
mosi alarmujące wieści z Meksyku o 
potwornem prześladowaniu ketolik6w 
przez obecny rząd republikański Czl- 
lesa, Zaęcanie się i torturowanis ka- 
tolików przypomina niekiedy  naj- 
okrepniejsze czasy rzymskich ceza- 
rów. Przeduje tej akcji barbarzyńskiej 
sam eprzyjacizl ludzkość» prezydent 
Calles. Kim įesi? Mówi o nim książ- 
ka jego ziomka, Brgido Caro, nagi- 
sana z okrutną trzeźwością, Ma ona 
tytuł:aBoiszewicki dyktator Meksyku». 
Są w niej interesujące szczegóły © 
kolejsch życia Callseta przęd obję: 
ciem prezydentu 

„Turek, Żyd iub Syryjczyk libań- 
ski z ejca, metys z matki — mówi 
auter — spędził Calles swą młodość 
wśród  najburzliwszych _ przygód, 
zdradzając już wtedy pociąg do naj: 
zuchwalszych awantur. Wydziedziczo- 
ny przez ojca za ciągłe «bohater- 
stwa» wiódł nędzny, rozpustny żywot, 
dopóki przy swych, więcej niż skrem- 
nych, wiademościach nie zdołał e- 
trzymzć posady nauczyciela w szkołe 
ludowej. Te pewne, ża sposób pro- 
wadzenia się takiego nauczyciela 

wcale nie przyczyniał się do postępu 
moralaego uczniów, : 

Przewretność, która go nigdy nie 
opuszczała, i zręczne konszachty po- 
posuwały ge powoli po szczeblach 
drabiny adtministracyjnej, aż wres”cie 
przy wybuchu rewolucji w r. 1910 
postawiły go w obliczu nieskończo* 
nych meżliwości. Jednakże wpadł on 
w ręce swych wrogów i już miał być 
rozstrzelany, gdy interwencja jednego 
z przyjaciół w ostatniej chwili ocaliła 
mu życie. Zbawcy swemu odwdzię- 
czył sią wkrótce potem w ten spo- 

sób, że gdy po rewolucji zostzł wyż. 
szym urzędnikiem municypalnym, ka- 
zał go powiesić na słupie telegraticz- 
mym, razem z trzema innymi ludźmi. 
Okrepnemu widokowi wisielców przy- 
glądał się następńie z zadowoleniem 
w ciągu całych godzin, 

Niedługo petem został Czlles gur 
bernaterem w Sonora' Mając władzę, 
posłanowił wypędzić ze swego gu- 
bzrnatorstwa wszystkich księży i eelu 
dopiął. Nie zadawoliwszy Się tem, 
położył swą zbredniczą rękę ma nie- 
których z nich. Stary przyjaciel gu- 

bzrmitora  Obregom, zawładnąwszy 
prezydenturą, przywołał go do swego 
boku i powierzał mu ważny Sprawy 

państwowe. 
Usunąwszy jednego kontrkandy- 

data na stanowisko prezydenta, gen. 
Flores'a udało się Calles'owi przy go- 
mocy całkowiele bezprawnych i nas 
fyzonstytucyjnych środków, objąć nas 
czelną władzę po Obregonie, Ani po- 
chodzenie, ani zasług, ani sympatja u 
ludu nie uprawniały Czlles'a do zaję- 
cia stanowiska, które zagarnął, Opie- 
rał się jedynie na brutalnej przemocy 
i poparciu zagranicznych potęg, któ- 

re także wywiódł w pole. Przed obję- 

ciem godności prezydenta objeźdźał 
Stany Zjednoczone i Eurepę „i wszę- 
dzie pozdrawiał serdecznie swych 

bolszewickich przyjaciół, którym za- 
wdzięcza metodę skutecznego rujno- 

wania społeczeństwa. 
ZYWO 1 ODERAOOTZTOYEOOZOOEK 

Wielką afera towarzyska w 
Bukareszcie. 

W jednym z największych hoieli 

w Bukareszcie, odebrzła sobie życie 

znana piękność bukaresztańska, p. Ma- 

galea. Śledztwo wykazało, że przy- 
czyną samobójstwa było nadmierne 

używanie środków odurzających. 

Magalea: była jednym z najgłównie|- 

szych czynników szeroko rozgaięzio- 

nego handlu kokainą i opium. Śledz- 

twe policyjae w kierunku wykrycia 

dalszych osób zamieszanych cio han 

dlu temi narkotykami, idzie bardzo 

poweli i ostrożnie, bowiem jak twier= 
dzi prasa bukareszteńska, współdzia* 

łały tam osoby, należące do najwyże 
szych sfer rumuńskich. Wypadek ten 
był omawiany także na posiedzeniu 

rady ministrów, która w wielkiej mie- 
rze zaostrzyła przepisy odneszące sią 
do pokątnege  hadlu markotykansi. 
Opinja publiczna oczekuje wyniku 

śledztwa z wielkiem zainteresowaniem, 
zwłaszcza, że w estatnich kilku latach 

umarło w podobny sposób kilka dam 
rumuńskich. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 

instytucją, która roznieca oświatę 

pozaszkolną pomiędzy: ludem ' wsi 

i miasteczek, oświecając ten lud 

utrwala granice Ziem Wschodnich 

Rzeczypospolitej. 
Edis jej członkiem? Wilno*) 

Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej 
ej. ‚ 

uruga nota polska © Kownie. 
Rząd polski domaga się niezwłocznego rozpoczęcia rokowań 

WARSZA WA, 10, Il (tel wł. Słowa). Korespoodent wasz. do: 
wiaduje się, że jutro doręceona będzie w Rydze na ręce posła 
litewskiego druga nota rządu polskiego, zawierająca odpowiedź 
rządu polskiego na ostatnią notę litewską. 

W nocie tej rząd polski domaga się kategorycznej odpowie- 
dzi Litwy na propozycję w sprawie rokowań i zaznacza, iż обс- 

jętne mu jest miejsce rokowań, natomiast obstaje przy natych- 
miastowyin terminie rozpoczęcia rokowań. 

Znamienna uchwała partji ludowej w Kłajpedzie 
RYGA, 10.11, PAT. ejaunakas Żinas» donosi z Kowna: Na konferen- 

cji litewskiej ludewej partji w Kłajpedzie między innemi uchwalgno wnio- 

sek wyrażający życzenie, aby Litwa rozpoczęła stosunki handlowe z Pol- 
ską. W warunkach obecnych stosunki gospodarcze można z łatwością na= 
wiązać bsz ostatecznego rozwiązania konfliktu polske-liiawskiego. W rezo- 

lucji podkreślono, że odnowienie stosunków gospodarczych z Polską do- 

datnio wpłynie sprej.lnie ua okręg Kłajpedzki. 
(P 
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Obchód dziesięciolecia niepodległości Litwy: 
Z Kowna donoszą: Gabinet Ministrów uchwalił wydać rolnikom, ży- 

czącym wznieść krzyże w celu uczczenia dziesięciolecia niepodległości 
Litwy, materjał z leśnictw według licytacyjnej ceny urzędowej, jedynie pod 
warunkiem, by miejscowe komitety obchodu tego święta zagwarantowały, 
że mateijał ten istotnie zostanie użyty w powyższym celu. 

Pozatsm, Gabinet, po wysłuchaniu sprawozdania prezesa Naczelnego 
Komitetu obchodu w sprawie projektu zaproszenia Litwinów amerykań- 
skich do Litwy w związku z uroczystościami, zaaprobował ten projekt. 

W tym celu Nacz. Komitet wyda odpowiednią odezwą do Litwinów 
amerykańskich: К 

W Gabinecie Ministrów rozważane również projekt wybicia medalu 
w celu uczezenia 10-sj rocznicy odzyskania niepodległości Litwy. Meda- 
lem tym zamierza się udzkorewać zaslužonych działaczy litewskich, za- 
mieszkałych. w Wiełkiej i Małej Litwie, zarówno wojskowych, jak i cywil- 
nych jak również kuliuralaych działaczy litewskich w Wileńszczyźnie 
i Litwinów Amerykańskich, którzy, składając liczne ofiary dopomogłi Li« 
twie w ciężkim okresie jej powstania. 

Usuwanie pracowników miejskich w Kownie. 
Z Kowna denoszą: Ze źrózł urzędowych podają, iż sprawa usunięcia 

21 pracowników Zarządu Miejskiego została już ostatecznie zdecydowana. 
Zostaną usunięci: kierownik oddziału finansowego p. Skucki, p. Gurwiez, 
kierowuik wydziału zakusow p. Slułyński i lekarz miejski g. Szmukler. 
P. Bergerowa i reszta 16 pracowników uzyskali prolongatę do 1 września 
r. b. dla przygotowania się do egzaminów z języka litewskiego. We. wrze” 
śniu zgodnie z postsnowieniem Rady Miejskiej wypadnie im okazać za- 
świadczenia © posiadaniu języka litewskiggo w zakresie 4 kłac. 

Przykra sytuacja, 
RYGA 10 il PAT. <Jaunakas Zlnas> donosi z Kowna o przykrej sytuńcji w jakiej 

„dar. FARRA 

znalazły się rządy litewski i czechosł 1 
ru Białego Lwa siedmiu oficerom litewskim. Między innemi nagrodzony został pułk, 
Petrujtis, który jak wiadomo nie znejduje się już w armji ze względu ns swój udział w 
ostatnim puczu na Litwie. 

Nowe skazanie księży w Bolszewijji, 
Ksiądz Stysło z Ukrainy Skazany został w tych dnisch па 10 lat 

obozu koncentracyjnego na Sołowkach, Jednocześnie biskup Słoskan, zaare- 
sztowany w Mehylowie w październiku 1927 r., również zesłany został na 
Sułówki na trzy lata, (KAP) ) 

Zmiany na placówkach zagranicznych Estonii. 
RYGA, 10—1IL. PAT. Donoszą z Tallina o pogłoskach krążących co 

do zmian, jakie Ministerstwo spraw zagranicznych ma zamiar przeprowa- 
dzić w poselstwach zagranicznych. A więc, poseł Szlima z Rygi przenie- 
siony zostanie do Moskwy, poseł Laretej w Moskwie—do Kowna. Charge 
d'affaires z Kowna Egpick, jako radca do Moskwy, do Rygi zaś jest prze- 
znaczony b. minister oświaty Lattik. Przeniesienia te mają nastąpić przed 
pierwszym kwietnia. 

Radicz zrzekł się tworzenia gabinetu. 
BIAŁOGRÓD 10 il PAT: Przywódca chorwackiego stronnictwa chłopskiego 

dicz zrzekł się misji utworzenia gabinetu koncentracyjnego. Wobec tego k 61 ao Na 

przywódcę stronnictwa demokratycznego Davidovicza, który jednakże oświadczył, iż po 
decyzji powziętej wczoraj przez stronnictwo radykałów uwaza utworzenie gabinetu kon- 

aentracyjnego za niemożliwe. Wówczas król zawezwał do pałacu prezydenta Skupszczy- 

zny Ninko Pericza. W obecnej chwili toczą się dalsze narady między królem a prezy- 
dentem Skupszczyzny: 

=== 

Zastępca nuncjusza apostolskiego w Belwe« 
derze. 

WARSZAWA, 101I. (żel. wł, Słowa) Zastępujący odwołanego nuncju- 
sza apostolskiego charge d'affaires Charles Carlio zostal dziś popołudniu 
przyjęty na półgodzinnej audjencji przez Marszałka Piłsudskiego w Belwe- 
PE E miała podobno dotyczyć stosunku stolicy apostolskiej 

a Polski. 3 

Oddžwiek listu pasterskiego księdza biskupa 
Lisieckiego. 

BERLIN, 10—il. PAT. Katolicka „Germania” podaje obszerne strasz- 
czenie listu pasierskiego ks, biskupa Lisieckego, wyrażając uznanie i 
zadowolenie z treści tego listu oraz nadzieję, że Ów list pasterski uznający 
wyraźnie po raz pierwszy prawa mniejszości narodowych wywrze dodatni 
wpływ na ukształtowanie się stosunków pomiędzy mniejszością niemiecką 
a społeczeństwem polskiem па Górnym Śląsku. jednocześnie „Germania? 
podaje przemówienie posła Kortantego w Katowicach o rzekomym terorze 
stosowanym przez rząd przy obecnej akcji wyborczej. 

Sieć komunistyczna w Małopolsce Wschodniej, 
Na czele antypaństwowej roboty b. posłowie Czuczmaj i Kozicki. 

LWÓW, 10 Il. PAT. W związku z ostatniemi aresztowaniami dokonanemi 
we Lwowie prasa tutejsza podaje, że prowadzone przez policję w daltzym ciągu 
dochodzenia w sprawie antypaństwowej działalności komunistycznej partji Za: 
chodniej Ukrainy ujawniły, że sieć organizacyjna tej pzrtji koncentrowała się 
we Lwowie, Tarnopoiu, Stanisławowie, a zwłaszczą w Łucku, gdzie pod kierun- 
kiem b. posłów Czuczmaja i Kozickiego zbiegały się nici tej antypaństwowej 
działalności. Włądze w Łucku dokonały wczoraj aresztowań około 15 osób, 
a między innemi dwuch wyżejwymienionych b. posłów. We Lwowie aresztowa- 
no w dalszym ciągu 5 osób, u których wykryto wiele kompromitującego ma- 
terjału. 

W Tarnopolu, Stanisławowie i Brodach aresztowano również kilkanaście 
osób, 

WH spiasdacy detali same) cena pejedrńenogo --i8 30 greszy. 
Opiata poesiowa mišnauoun ZyGZyniEW. 

Redakcja rękopizów siesszaówionych mie peetasa 

owacki z powodu nadania przez ten ostatni orde- - 

Ffera lejtenanta |ksza, 
Opinja łotewska poctłonięta osta< 

tnie przesileniem  gabinetowem i tare 
gami sironniciw, zaałarmowana za- 

stała nagle sensacją, która zajęła na 

dłuższy przeciąg czasu wszystkie umy- 

sły. Pewnego dnia ukazał się na uli- 
cach numer «Socjaldemokratsa», orga- 
nu do niedawna jeszcze urzędowego, 

który przyniósł wiadomość o wykry* 

ciu spisku ma ustrój demokratyczny 

Łotwy. Wszystko co żyło chwyciło 
za gazety. Wiadomość była napre- 
wdę rewelacyjną, tembardziej, że za- 
mieszani w nią ludzie, znani pelitycy, 
wybitni generałowie, otoczeni aureolą 

bohaterstwa i autorytetem armji, W 

przeciągu ostatnich dni nie mówiono 
© miczem innem, jak tylko o aferze 

lejtenanta Iksze. 
Według pierwiastkowych  włado- 

mości «Socjaldemokraisa» Sprawa 
przędstawiała się jak następuje: za 

czasów rządu koalicji lewicowej, a 

raczej stronnictwa soejal-demokratów, 

uknuty był spisek. Na czele jego sta- 

nął jakoby niejaki lejtenant Iksze, ofi- 
cer generalnego sztabu, spokrewniony 

z wyźszym generałem, również  ofi- 
carem sztabu. Ów lkszu pozyskał 
rzekomo dla swego planu szereg ofi- 

cerów niższych. Na tem sią jeszcze 
oczywiście nia kończyła cała afera. 
Gdyż oto do spisku wciągnięci zostali 
oficerowie wyżsi a nawet... Sam ge- 
nerał Radzinsz. Ażeby zrozumieć jak 
dalece ryzykowne były te eskarženia 
„Sacjaldemokratsa*, należy uprzytome 

nić sobie kim jest dla Łotwy generał 

Radzinsz? Generał ten brał czynny 
udciał we wszystkich walkach © wy- 
zwoólenie Łotwy, następnie dowodził 

ата - w. wojnie bolszewickiej, m. b. 

skrajnie prawicowych był zawsze 
przekonań, ubóstwiany przez wojsko 

i pezostawał nadal na stanowisku 
głównodowedzącego armią łetewską. 
Jednym słowem największy autorytet 

wojskowych sfer łotewskich. Pękła 

bomba w calem tego głowa zna- 

czeniu, 

Tymczasem „Socjaldemskrate" ше 

ustawał w dalszych rewelacjach. Po- 
dobno Spisek się rozszerzył, Sworzo- 

ny został „IKomitet Ratowania Oj" 
czyzny”, coś podobnego do „Komi- 
tetu ratowania republiki* na Litwie, 
tylko o wręcz przeciwnych zadaniach. 

Do komitelu tego weszli tacy ludzie, 

jak kilkakrotny premjer, leader strone 
nietwa włościańskiego Ulmanis, jeden. 
z najpoważniejszych polityków i pu- 
blicystów Łotwy Arved B:rg, redaktor 

„Latvisa*, kilku generałów i inni, 
Gazety prawicows, organy stron 

nietw skrajne] prawicy, milezały narazia 
gdyż zupełnie niespodziewanie zasko- 

czone zostały temi rewelacjami. (Roz- 

poczęło sią śledztwo. 

Rzekomo przygotowywany zamach 
stanu na Łotwie, miał ma celu oba- 

lenie obecnego ustroju i wprewadze- 
" mie swojego rodzaju dyktatury faszy- 

stowskiejs Wybuch wyznaczony był 

na dzień, w którym sejm miał ratyfi- 
kować traktat handlowy z Sowietami. 

Ogólnie przypuszczano początko- 
wo, że tała ta afera jest bajką Wy- 
myśloną przez socjalistów, jako kolej: 
uy atak na prawicę, a zwłaszcza Па 

znienawidzonego przez nich generała 
Radzinsza, Wkrótce jednak okazało 
się, że sprawa przedstawia sią, jeżeli 
i nie, w barwach odmalowanych przez 
„Socjaldemokratsa”, to w każdym ra- 
zie poważnie.: 

Lejtenant Iksze osadzony został w 

więzieniu, eo zaś do generała Rad- 
« zinsza, to jakkolwiek ze strony urzę: 
dowej zaprzeczano o jakimkolwiek u- 

dziale jego w podobnej aferze, to 
wszakże On sam, «uczuł się tak po- 

dsnerwowany rzucanemi nań oskar- 

żeniami, iż zachorewał». Lekarz za 

leeił mu spokój, a mastepnie stwier- 

dził iż stan jego jest poważny, że 

zię musi przenieść do szpitala woj- 
skowego, prosząc jednecześnie o ur- 
lop. Chodziło bowiem 6 to, że węd- 
ług ostatnich rewelacji secjalistów po 
wykryciu afery, generał Radzinsz sta. 

rał się wszelkiemi możliwemi środka- 
mi utrudnić śledztwo i zatuszować 
sprawę; 

W sprawie tej] zdania są podzie- 

lone: jedni twierdzą, że mamy tu do 

czynienia z podobnym  «putschem» 
jaki urządził niedawno w Welmarze 

oficer nazwiskiem Olinsz—inni zaś, 
że zamach na wielką skalę przygo- 

towywany był rzeczywiście; 

Pewne refleksje na korzyść dru- 
glego twierdzenia nasuwa tu okolicz- 

ność, iż zdemaskowanie nastąpiło tu 

ze strony socjal-demokratów, czyli, że 

za czasów gdy byli u steru państwa 
musieli już o tem wiedzieć, Dlacze- 

goż zatem nie opublikowali tych re- 
welaceji wówczas, dlaczego wtedy mie 

wymierzyli tego ciosu swym przeciw- 
nikom partyjnym, opozycji prawico- 
wej? — Widocznie bali się. Sytuacja 
była wówczas maprężena. llustruje 10 

nastrój jaki panował za rządów Sa- 

cjalistycznych, zwłaszcza zaś fakt wy- 
znaczenia wybuchu rewolucji na dzień 
ratyfikacji traktatu z Rosją Sowiecką 
Widzimy teraz jak niepopularny był 

tem traktat, jak cała epinja była mu 
przeciwna. Widocznie usiłowali wyzy* 

skač to zamachowcy, Gdyby wtedy 
rząd wystąpił z rewelacjami o wykry- 

tym spisku, liczyłby sią widocznie z 

możliwością, nie tyle skompromitowa- 

nia opozycji, ile przyśpieszenia wybu- 

chu. — Refleksje te przemawiają ra- 
czej za poważnym charakterem pla 

nowanego zamachu. 
Giyby natomiast śledztwo po” 

twierdziło przypuszczenia, iż na czele 

spisku, czy też, w liczbie li tylko 

spiskowców, znajdował się rzeczywi- 
ście maipopularniejszy generał—to by 
jedynie przemawiało za tem, iż wrze- 
nie w wojsku nie ustanie, a grzeciw- 

nie wzmoże się jeszcze bardziej. 

Tak czy inaczej afera lejtenanta 

Iksze, jak ją popularnie nazywają w 

Rydze, ilustruje panujące na Łotwie 
nastroje i tłumaczy ciągłe alarmy o 

rzekomych zamachach, jak naprzykład 
ostatni alarm w Libawle: Armja na- 

wet najbardziej republikańskiego pań" 
stwa, lubi zawsze i przywiązuje się 

do tradycji. Wszystkiemu są zatem 
winne rządy ostatnich socjalistów łe=. 

tewskich, które podrażniły te wsiąkłe 

już w tradycją poglądy narodu, a 
zwłaszcza ich polityka w stosunku 

do wschodniego sąsiada, którego 
żołnierze walczący o niepodległość 

Łotwy pamiętają do dziś dnia jako 
czerwonego najeźdcę, krwawego łu- 

pieżcę i kata. m, 

EERERROWNE ZERERENTII TODZYOYE KORE SZWORTEDZA 

Częściowe wstrzymanie emi- 
gracji. 

"WARSZAWA, 10 li. PAT. Dnia 8 
b. m. podpisane zostało rozporządze. 
nie ministra pracy i op. społ w po- 
rozumieniu z ministrem spraw zagra- 
nicznych w sprawie częściowego 
wstrzymania emigracji. Praktyka do- 
tychczasowa Urzędu Emigracyjnego 
wykazała, że w wielu wypadkach о- 
soby emigrujące z Pelski w poszuki- 
waniu lepszych warunków bytu i 
pracy okazułą się w miejscu przezna- 
czenia w gorszem położeniu niż byli 
w Polsce, a to z powodu niemoźno* 
ści znalezienia pracy lub wskutek nie- 
możności dostosowania się do mo- 
wych warunków bytu. 

Zgodnie z art, 101 konstytucji 
przewidującej, że ograniczenia welno- 
ści wychodztwa wprowadzić moża 
tylko ustawa, wspomniane rozporzą- 
Gzenie opiera się ma wydanem z mo- 
cą ustawy rozporządzeniu Prezydeuta 
Rzeczypospoliiej z dnia. 11 paździer- 
nika 1927 roku o emigracji, którego 
artykuł 4 upowaźnia ministra pracy i 
op. sp. w porozumieniu z ministrem 
spraw zagranicznych de wstrzymania 
czasowego migracji całkowicie lub 
częściowe przy istnieniu pawnych 
wśruńków niepomyślnych dla emia 
gracji w pewnych państwach, 

Rozporządzenie wstrzymuje emi- 
grację osób, które nie posiadają w 
kraju, do którego zamierzają emigrae 
wać odpowiedniej pracy lub które nie 
pesiadają zapewnionych dostatecz- 
nych środków utrzymania, jako też 
tych osób, których interesy mogą być 
w kraju zamierzonej emigracji narażo- 

ne na niebszpieczeństwo; 

świątecznych oraz x prowincji 
CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetraw feduuszpnitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 
Kronika reklamowa Iuls nadesisne 40 gr. * ech 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe c 25proc. drożej. Za dostar czenie aumeru dowodowego 207 r 

0 25 proc' drożej, Zagraniczne 

  

Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 10.I, PAT. Dnia 
10 b. m. o godz. 5 popoludniu od- 
było się posiedzenie Rady Ministiów 
ma którem przewodnicył p. wicepre- 
tmjer prof. Bartel. Na posiedzeniu tem 
między innemi uchwalono projektrcz= 
porządzenia Pana Prezydenta Rzeczy” 
pospoliiej e ztianie niektórych prze- 
pisów kodeksu kąrnrgo jak również 
przepisów o postępsewaniu karnem w 
okręgach sądów apelacyjnych w Ware 
szavie, Lublinis i Wilnie, projekt roze 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospo* 
lite] © stosunkach służbowych profej 
sorów państwowych szkół akademic= 
kich eraz sił pomocniczych nauko- 
wych tych szkół, projekt rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
bibijotece narodowej w Warszawie, 
projekt uchwały Rady Ministrów w 
sprawie ustalenia planu parcelacynę- 
go na rok 1929, prejekt rozporządze” 
mia Prezydenta Rzeczypospolitej o u- 
staleniu na rok 1928 wykazu jmiene 
nego nieruchomości ziemskich, pode 
legających wykupowi przemysłowemu. 

Na wniosek ministra poczt i tele 
grafów uchwalono projekt uchwały 
Rady Ministrów w Sprawie specjals 
nych dodatków w służbie pocztowej, 
telegraficznej i telefonicznej. Wresz- 
cie na wniosek ministra komuni- 
kacji Rada Ministrów ucńwalila 
projekt rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospoiiej o budowie 
kole: normalno-torowej Woropa- 

je vo—Draja. 
Przyjęcie prof. Birżyszki we 

Lwowie 
LWÓW, 101i, Pat, Dnia 9 lutego 

wiecz. we Lwowie grone profesorów 
Uniwersytstu Jana Kazimierza podej- 
mowelo p. Michała Birżyszkę, profe- 
sóra Uniwersytetu Kowieńskiego. O- 
beeni byli między innemi p. wicewo- 
jewoda Gren:izwicz i prezes Aka- 
demji Umiejętności prof. Rozwadow- 
ski, Następnie udano się па wieczór 
koła historycznego, gdzie gości pe- 
witał prezes polskiego towarzystwa 
historycznego prof, Stanisław Za- 
krzewski. Młodzież zgotowała goś- 
ciowi gorącą owację. Prof. Biržyszka 
w Odpowiedzi swej mówił o wraże- 
niach odczuwanych podczas odwież 
dzania grobów królewskich na Wa- 
węłu i wyraził w końcu nadzieję, że 

Polska i Litwa wchodzą w okres na- 
wiązania ścisłych stosunków nauke- 
wych. i kulturalnych, które utorują 
drogę ds bliższego współżycia obu 
społeczeństw i stworzą podstawę do 
przyszłego porozumienia. 

Walne zebranie akcjonarjaszów 
Banku Polskiego, 

WARSZAWA, 10—Il. Pat. Dzisiaj 
odbyło się deroczne walne zebranie 
akejonarjuszów Banku Polskiego pod 
przewodnietwem Prezesa Banku p. 
Stanisława Karpińskiego. Przybyło na 
zebranie 172 akcjonarjuszy, 2 iącznie 
z reprezentowa”emi przez siebie ma 
zasadzie pełnomocnictw 339, Zebra- 
nie zatwierdziło jednogłośnie przedło= 
żone mu sprawozdanie za rok 1927 
wraz z bilansem estatecznym eraz 
rozrachunkiem zysków i strat, zawie- 
rającym podział zysków z tem, że 
przypadająca dywidenda 14 złotych od 
akcji pierwszej emisji ma być wypia- 
cona począwszy od 11 lutego b. r. 
Zgodnie z art. 26 statutu Banku Wal- 
ne Zebranie zatwierdziło wybór ke- 
optowarego przez Radę w dniu 5 
listopada 1927 roku zagranicznego 
członka Rady p. Karola Dzvzya. Zaś 
w myśl art. 28 į 46 statutu Banku 
zebranie ustaliło wynagrodzenia dla 
członków rady i komisji rewizyjnej za 
udział w posiedzeniach. Nastągiły wy« 
bory członków do Rady Banku, ich 
zastępców oraz członków komisji re- 
wizyjaej. 
Nis będzie dłuższej prze w 
rokowaniach polsko .niemieckich. 

BERLIN, 10-11, Pat. Biuro Wolf- 
fa ogłasza informacje półurzędowe 
zaprzeczające pogłosce, jaka pojawiła 
się wczoraj w prasie niemieckiej o 
mającej rzekome mastąpić dłutszej 
przerwie w rokowaniach  polsko-nie- 
mieckieh. Komunikat półurzędowy 
wskazuje na to, że komisja dla far- 
malności celnych w dalszym ciągu 
kontynuuje swe prace w Warszawie 
zaś dnia 11 lutego komisja handlo 
wa wznowi swe prace. — Komisja 
weterynaryjna obradująca w Berlinie 
nie mogła w estatnich dniach odby- .. 
wać posiedzeń z powodu wyjazdu 
delegata pelskiego do Genewv. 

MICKIEWICZ ich sławił, PUSZKIN 
ich wielbił, gdyż ideałem obydwu 

genjuszów byli 

„Uektūkrysai“ 
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Ha szachownicy wyborczej . Prezydent Rzeszy wobec przesilenia © 
parįamencie, Czy Marszalek Pils udski wypowie się 

na temat wyborów i roli przyszłego Sejmu? : ża RE 

WARSZAWA, 10.IL. (żel. wł, Słowa) jak się dowiadujemy sfery kierow- Hindenburg przeciwko rozbiciu koalicji rządowej i rozwią” 
nicze BBW, z Rz. zabiegają o to, aby Marszałek Piłsudski wystąpił przed 
wyborami, mniej więcej na tydzień lub dziesięć dni przed głosowaniem z 
oświadczeniem przcyzującem jego stanowisko względem wyborów i zadań che Rundschau» niespodzianka nastąpiła bardzo prędko. Jak doniosły 

dzienniki popołudniowe prezydent Hindenburg wystosował do kanclerza 
przyszłego S:jmu. 

ROEE RZTKTĄ 
Zjazd powiatowy delegatów gminnych B. BW, z Rz. 

w Święcianach, 
Wczeraj odbył sią w St. Święcia- 

nech zjazd powiatowy delegatów Ko 
mitetów gminnych i obwodowych. 
Na zjeździe przeraawiał jeden z czo- 
łowych kandydatów listy Nr. 1 tego 
okręgu, Prezes Zarządu Wojewódz- 
kiego Partji Pracy Dr. Stefan Bro- 
kowski. 

Następnie przemawiali pp. Witold 
Miłosz, Romuald Piekarski oraz de- 
łegaci gmin i wsi. 

ma terenie powiatu święciańskiego 
cieszy się więlkiem powodzeniem i 
stopniowo wypiera wpływy innych 
list. 

Pe omówieniu szeregu 

zaniu Reichstagu, 
BERLIN, 10. ll. PAT. Zapowiedziana przez poranne wydanie «Taegli- 

Marxa pismo wypowiadające się przeciwko rozbiciu koalieji i przeciwko 

rozwiązaniu Reichstagu. Pismo prezydenta Hiodenburga urzędowo dotych- 

Zjazd wykazał, iż B. B. W. z Rz. czas nie zostało ogłoszone, Natomiast półoficjalny komunikat brzmi: 
Prezydznt Rzeszy w liście do kauclerza Marxa wskazuje na to, że 

koalicja reqdewa utworzona” została w celu rozważenia pawnych  określo- 

nych zadań i że dlatego byłoby rzeczą pożądaną, gdyby problemały te 

spraw zostały załatwione jeszcze przed rozwiązaniem Rsichstsgu. Prezydent Rze- 

organizacyjaych zjazd został rozwią szy oświadcza, iż jest zdania, że malęży unikać rozwiązania Rzichstagu w 

zamy przy entuzjastycznych okrzykach każdymirazie ponieważ ważne zadania parlamentartie, jak załatwienie etatu 
dodatkowego, rozwiązanie palących zagadnień związanych z kryzysem w 

rolnictwia, załatwienia ustawy © odszkodowaniu dla obywateli niemieckich, 
których majątki zostały zlikwidowane oraz reforma kodeksu karnego czynią 

na cześć Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej i szęfa rządu Marszałka Piłsud- 
skiego. 

Akademicy przy ideowej pracy wyborczej. 

W lokalu B.B.W, z Rz. w Wilnie 
przy ul. Mickiewicza 9, eodziennia 
czynny jest w czasie od g. 19 do 21 
sekretarjat koła akademików—sympa- 

tyków BB:W. z Rz. Najbliższe ogól- 
ma zebranie akademików, odbędzie!Ssię 
w tymże lokalu w sobotą 11 b.m. 
o godz. 16. 

+ Głos akademika w sprawie kłamstw „Dziennika Wileń- 
skiego*, 

Szanowny P. Redaktorze! 
Z powodu umieszczenia w dh, 8 

lutego b.r. przez „Dziennik Wileński" 
artykułu—nieszgodnego z prawdą, o 
zebraniu _ Akademików-sympatyków 
B. B. Współpracy z Rz. Marsz. |. 
Piłsudskiego, — a będąc uaoczuym 
świadkiem powyższego zebrania — w 
dmię prawdy wyświetłam, 

Przedewszystkiem chciałbym zwró= 
cie uwagę  nmicznanzwu  aulorowi 
wzmianki, że wyrażenie—jak „szwiu- 
del z akademikami“ jest nie na miej- 
scu, nie licuje z powagą szanujące- 
go się O'gatu. 

Jeżeli ci ganowie z „prawicy* z t. 
zw. eSgółki do obrabiania cabrych 
interesów —  Ka-Nar».. gustują w 
szwindiowaniu, to Bóg raczy im 

przebaczyć. Ale od młodzieży akade- 
mickisį — wara. Zbyt dobrze jest 
ona uświadomiona, aby tych sanów z 
«prawicy» nie potępić i pójść zdrową 

jącege się w Bezp. Bloku. 
Jeżeli zebranie akademickie nie 

imponowało liczbą, 
akladalo sią ono jedynie z przedsta- 
więieli poszczególnych wydziałów i 
kursów. 

Со zaś do przemówienia p. Ka- 
mińskiego — to tenże mawoływał je- 
dynie młodzież akademicką do jeduo- 
ści, zgody i zorganizowania się celem 
wzięcia udziału czynucgo w akcji wy- 
borezej Bloku — w imię ideologji 
Marsz. Piłsudskiego, 

Michał Gasperowicz, 

Chrześcijańskie związki zawodowe zrywają zzp. Engiem, 
Jak wiadomo w łonie centrali 

chrześcijańskich związków  zawodo- 
wych w Wilnie mimo zapewnień 
„Dziennika Wil” że «wszystko est 
w porządku» następuje stopuiowy a 
gruntowny rozłam. 

Niezależnie od zerwania z ceutra- 
lą szeregu grup z różnych cechów, 
które opowiedziały się za wsdółpracą 
z rządera oderwali się, jak dotąd cał- 
kowicie miżsi funkejonarjusze pań- 
stwowi i fryzjerzy, Obeenie idzie ka- 
lej na cech piekarzy, cukierników о- 
raz dozorców domowych, na których 
głównie liczą nasze wileński kanarki 

Skąd R. N. O. 
W ostatnich miesiącach daje się 

co kilka lub kilkamaścis dni zauwa- 
żyć krzątających sią go ulicach Wil- 
ns kwestarzy płci obojga, któremi są 
najczęściej dzieci. Kwesłarze Ci są 
przeważnie Rosjanami i kwestują na 
różne cele spełeczna i humanitarne 

swego nielicznego społeczeństwa. 
Przypomuienie tego drobnego na- 

ogół szczegółu z życia dużego mia- 
sta staje się bardzo nawet aktualne, 

a to wobec miezbitego faklu, że RNO 
(Rosyjskie Narodowe Zjednoczenie) 
którego wybitniejsi reprezentanci wy- 
stępują. od -dawha w charakterze Opie= * 
kunów swego społeczeństwa — Die- 
wiadomo skąd rzuca wielkiemi środ- 
kami na cele wyborcze. 

Cień b. po 

Od pswnego czasu. na terenie 
Pow. Swięciańskiego prowadzą agita- 
cję z ramienia Białoruskiego zw. wło- 
Ściańskiego niejakiś J. Korecki, oraz 
łego prawa ręka Froł  Jeroflejewi 

Dowiadujemy się, że akcją tę sub- 
sydjują sfery zbliżone bardza do b, 

z listy 24. 

rzekomego trwałego stanu posiadania 

wypowiedziel jej swe posłuszeństwo. 
Prezes centrali p. Engel kandydu- 

jący z listy endeckiej czyni jak się poszanewanie i cześć—mówił minister. 
dowiadujemy wielkie zabisgi, aby nie 
dopuścić do oderwania się tego 
najliczniejszego związku. 

C:y to mu się uda wykaże właś- 
nie zapowiedziane zebranie niedzielne. 

czerpie środki? 

w Wilnie drukarni, znanej z tłoczenia 

ną agitację środki — pozostawiamy 
bez odpowiedzi. 

Nie maiej jednak stwierdzić nale- 
ży, że przywódcy RIN.O. są to prze» 
ważnie dobrze znani opiekunowie 
kwest ma rzecz swsge biednego sBo- 
łeczeństwa: 

Jeśli stać ich na „rebienie* kosz- 
townych wyborów, dlaczego nie steć 
па wspieranie własnytni środkami ce- 
łów społecznych, anie z grosza pub- 
liczaego ofiarargo egółu obywateli 
Wilna? 

sła Rognli. 

posła Roguli. Agitacja nie przynosi 
oczekiwanych rezultatów, gdyż sfery 
włościańskie zmęczona  szarpaniem 
ich we wszystkie strony .systewaty- 
cznie skłaniają się w strong B, B: W. 
z Rządem, 

Alkoholicy byli I alkoholicy aktualni, 
<Dziennik Wileński» ironizuje, że 

miasteczku Gościejowie powiatu Rogoźno w 
Wielkopolsce znajeźli się jacyś byli alkoho- 
licy,którzy oświadczyjł się za poparciem 
listy rządowej. Musimy tu «Dziennikowi» od- 
powiedzieć, że nie dziwi nas wcale, iż lu 
dzie, którzy wytrzeźwieli, trzeźwo też na 
świat się zapatrują. Napewno w następnym 

  

Pierwsza dobra książka 
o wychodžtwie pol- 

skiem we Francji. 

CZESŁAW KACZMAREK: LEmi: 
gration polonaise en France aprės 
la guerre; Faris Berger Levrault, 
1928; I tom in—80, stron XII i 520. 

Było do przewidzenia, że fakt po- 
lityczny i szołeczny tej wagi co zja- 
wienie się w powojennej Francji pół- 
miljonowego wychodźtwa . polskiego 
—doczska się opracewania  książko- 
wego po francusku. Było też do 

przewidzenia, że pracę tę przedsięweź- 
mie autor polski, albewiem będzie 
mu znaeztiie łatwiej niż Francuzowi 
zapoznać sią z życiem i nastrojami 
wychodžiwa, 

Dnia 3 czerwęa 1927 r., na uni- 
wersytęcie państwowym w Lille, przed- 

łożył istotaie tezg o L'immigration 
polonaise en France p. Jan Rozwa- 
dowski. Uzyskał stopień doktora za 

swą pracę zawierającą dużo materja” 
łu, ale nie zawiera ona żadnej, najo- 
gólniejszej choćby myśli przewodniej. 
Spróbował to autor uczynić w pel- 
skiem, znacznie rozszerzonem  wyda* 
miu swej praey p. t.; Emigracja pol- 
ska we Francji, której pewne, bardze 

numerze «Dziennika» znajdziemy wiadomość 
że w przeciwieństwie do alkoholików byłych, 
alkoholicy aktualni głosować będą nie na 
listę rządową, lecz na Nr 24. Na poparcie 
te] swojej tezy, redakcja «Dziennika Wileń: 
skiego» nis będzie nawet potrzebowała da- 
eko szukać Żywych a jaskrawych przy- { 
kłądów. 

zresztą nieforttune ustępy wskazywa- 
ły, iż godzi się cm ma asymilaeję nas 
szego wychodżtwa. To polskie wyda- 
nie wywołałe na wychodźiwia sporo 
huczku; położył mu kres sam autor 
agłaszając w prasie eosigracyjnej list 
stwierdzający, żs pisząc książkę <nie 
miał dostatecznia silnych podstaw 
socjologicznych», to też jego praca 
jest «raczej odbiciem rozmów kawiar- 
niapych»... 

Dnia 8 grudnia r.z., również w 
Lilie, ale tym razem па uniwersyte- 
cis katoliśkim, przedłożył i ebronił 
terz r. t. L'emigration polonaise en 
France apres la guerre ks, Czesław 
Kaczmerek, duszpasterz polski z 
Bruay-en-Artois, Prof.  Eugenjusz 
Dutheit, dziekan fakulteiu prawnego, 
słusznie podkreślił w dyskusji że 
głównemi zaletami pracy ks, Kacz- 
marka są: metoda naukowa, jakiej 
autor stale się trzymał, oraz daświad- 
czenie zdobyte na miejscu. Prof. Jó- 
zt Danel, pod którego kierownic- 
twsm ks. Karczmarek pracował, wska- 
zał ma trzecią jeszcze zaletę: wielką 
lejalność autora, który estroźnie, ale 
wyreźnie wskazuje czytelnikom tran“ 
cuskim na konieczne rozwiązania 
spraw emigracji polukiej,, 

Autor ogranicza się do fakyczne- 
go wykładu przedmiotu. Ponieważ 
pisze po francusku, zwraca głównie 

komiecznem dałsze trwanie obzcnie istniejącego Rsichstagu. Rozwiązanie 

Reichstagu, zdaniem prezydenta Hindenburga uczyniłoby bszużyteczae m 

ebszerne i wyczerpujące prace przygotowawcze, które przeprowadzone z6* 

stały nad wszystkiemi pewyższemi projektam! ustaw. Pozatem rozwiąz ania 

Reichstagu pociągnęłoby za sobą zaostrzenie się wewūgirzaej sytuacji po- 

litycznej. 
Wrażenie sprzeciwu Hindenburga, 

BERLIN, 10 II. PAT. List prezydenta Hindenburga do kanclerza Marxa wywołał 
olbrzymie wrażenie w Reichstagu i w niemieckich kołąch politycznych. Frakcja centrowa 
Reichstagu, która zebrała się dziś o godz. 1 min. 30 w południe dia powaięcia ostatecz- 

r ь + = nej decyzji co do ustawy szkolnej i co do (ewentualnego rozbicia koalicji przyjęła tylko 
większością społeczeństwa, konsolidu- do wiądomości krótkie sprawozdanie zarządu i odroczyła natychmiast posiedzenie, Jak 

twierdzi «8 Uhr Abendblatt> list prezydenta Hindenburga stawia frakcję centrową 
w bardzo trudnej sytuacji. Wskutek wystąpienia Prezydenta centrum musi obecnie zde- 
cydować się na wzięcie na siebie odpowiedzialuości za rozbicie czy też utrzymanie nar 

edzenie komisji międzyfrakcyjnej stronnictw 
to dlatego, 26 gl koalicji pomimo upadku ustawy szkolnej, O godz. 4 w południe rozpoczęło się po- 

rządowych. 

Min. Groener o roli Reichswehry 
BERLIN, 10—II. Pat. W toku dzisiejszych obrad komisji budżetowej 

Reichstagu przemawiał minister Reichswehry Groener, który m. in. powie- 
dział: Traktat wersalski zakreślił rasy w jakich Rsichswehra meże się roz' 
wiłać, Ramy te są wprawdzie niemożliwe do zniesienia przez państwo su- 
werenne, įėdaakže Niemcy muszą przestrzegać postanowień traktatu wer- 
salsk.ego w tym kierunku i tych posianewień nie mogą naruszyć. Niemcy 
nie mogą obecnie w dziedzinia strategji dotrzymywać reku innym pań- 
stwom, nie mogą myśleć 6 prowadzenu wojny na wielką skalę, rozporzą- 
dzając zaledwie artją 100 tysięczną. 

Minister Groenzr podkreśli, że o ile chodzi sprawy bezpieczeństwa, 
Cenirala w celu ratowania swego to on jako minister godzi się ma stanowisko zajęte przez Stressemanna, 

Reichswehra mig powinna się mieszać w żadne działania polityczne, ale 

zwałała na najbliższą niedzielę walne równocześnie muzi bacznie przestrzegać zadań, związanych z bezpieczeń- 

zebranie Ch. Zw. Zawod. Dozorców stwem państwa przed ewentualną próbą przewrotu wewnętrznego. Reich- 
domowych, którzy niedwuzsacznie już swehra musi być powałaem narzędziem w rękach rządu „niemieckiego. 

Członkowie jej muszą być lojalnymi wykonawcami zarządzeń władz pań- 
stwowych. Dla państwa i jego zymbolówbędziemy okazywali. największe 

kroczeń w tym zakresie 
Nie dopuszczę do żadnych prze- 

Bandyci na ulicach Poznania, 
Oblężony bandyta bronił się czas dłlższy, a w końcu 

się zastrzelił. 
„W środę około godz. 17 wpadł do skiepu spożywczego Kowalskiel 

przy ul. Bukowskiej bandyta, który 2-krotnie strzeliwszy do Kewalskiej i 
Ostatnio w adnej z żydowskich do jej wasierbicy, przebywającej wtedy w sklepie, zranił ebie ciężko w 

głowę. Spłoszony wybiegł na ulicę i ostrzeliwując sią ścigającej go pu- 
bibuły antypaństwej R.N.O, wydruko- bliczności i policjantom wbiegł do domu nr. 3 przy ul. Sienkiewicza, gdzie 
wało 100 tysięcy broszur wyborczych. ukrył się w piwnicy. Baudyta przez godzinę czasu ostrzeliwał się policji i 
Skąd R.N.O. czerpie na swą kosztow- w końcu niz widząc spesobu ucieczki strzelł sobie w skroń. 

Przy ciężko rannym znaleziono 3 rewolwery syst. Browning, kilka 
miagazynów Oraz dużo kul i czarną maskę. 

Nazwiska bandyty, którego przewieziono do szpitała miejscowego do- 
tychczas ustalić nie zdołano. 
DDOOOO DOODDOODOOOOCOO 

8 ° doborowej 

Nasionit O. 
3 jakości 
O, CEBULKI i Kłącza kwiatowe oraz 

у narzędzia ogrodnicze poleca 

Hodowla i Skład Nasion 

BRACIA HOSER 
w Warszawie, Jerozolimska 45, tel. 58-1 

1-789 Firmą istnieje od 1848 r. 

Oooo0000000000000000000 

š Nasiona Ogrodowe ® 
© Bogaty sortyment, wyborowa jakošč, į 

NISKIE CENY. 
Wielki ifustr. cennik na żądanie. 

Hurtowny Skłąd Nasion 

Emil Freege | 
› Kraków, Lubicz 38 
2—689 1 Sukiennice 15/16. ; 
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uwagę ma te przedmioty, jakie we 
Francji nie pezwoliły dotychczas na 
zadawałające w całem tego słowa 
znaczeniu uregulowanie różnych spraw 
detyczących wychodźtwa polskiego. 
Gdyby pisał swą pracę po polsku, 
nie otmieszkałby autor «wskazać swym 
rodukom na ich własne błędy» (str. 
VII), uczyni to zapewne w zagówie: 
dzłanej już książce w języku pol- 
skins. Zapowiada również ks. Kacz- 
marek drugą książkę po francusku, 
w której mocniej i wyraźniej sformu- 
łuje swoje «uwagi o stanie obecnym 
1 0 przyszłości emigracji polskiej wa 
Francjis. Zgóry jesteśmy przekonani, 
że obis zapowiedziane rzeczy będą 
ciskawe, albowiem — widać to z 
pisrwazeį jego książki—autor wszech- 
stronuie przedmiot opanował, wyro- 
bił sobie © mim sąd, wie czego chce 
i umie się wypowiadać. 

Wykazawszy (rozdz. I) dlaczego 
państwo polskie musi tolerować i za- 
chęcać część swej ludności do emi- 
gracji;  przedstawiwszy w dobrym 
bardzo skrócie (rozdz, Il) dzisiejszy 
stan naszej emigracji wogóls—autor 
przystępuje do zbadania przyczyn @- 
migracji polskiej do Francji (rozdz. III). 

Przyczyny te są dwojakie: gospa- 
darcze i polityczne. Na 5,227,000 го!- 
ników francuskich zmebilizewano w 
czasie wojny 3 i pół miljona, z cze: 

  

U wa z a! 1928 r. otwarte о- 
stało Artystyczne Atelier Damskich 
Ubiorów przy T-wie <Pomoc Pracy» 
Wilno, Subocz 19 pad przewodnict- 
wem pierwszorzędnej artystki i kroj- 
czyni znanych firm o Mai- 
son Chanel, Maison Poton i Mai. 
son Jeńny. Co miesiąc otrzymuje s 
modele i rysunki znakomitych pk 
skich artystów mód. Obstalunki przyj. 
muje się na suknie wizytowe, balowe, 
kostjumy i palta. Gwarancja za mini- 
malny. użytek  materjałów. Pilne ji 
obstalunki wykonują się w ciągu 
48 godzin. Wilno, Subocz 19, tel. 198   
  

$CENNiK NASION 
1928 róku    

4 wysyła Zakład Ogrodn czy 

W. WELER, Wilno 
ui. Sadowa 8 ż 

na żądanie niezwłocznie. $ 
46571 

Od 1-go stycznia | 

go 673000 poległe, a 500,000 wró- 
ciło do demów okalgczonych i cho- 
rych. Wśród robotników przemysło« 
wych żniwa śmierci było równie 
groźne: 267,000 życie oddało w ©bro- 
nie ojczyzny, Odbudowa dzielnic zruj- 
mowanych i doprowadzenie produkcji 
do poziomu przedwojennego byłyby 
we Francji niemożliwe bez napływu 
obcych rąk roboczych, Przyczyny po- 
lityczne sprawiły, że Francja w tak 
poważnym stosniu spowodowała im- 
migrację z Polski. Ks. Kaczmarek 
słusznie stwierdza, że «Polacy kocha- 
ja Francją i nasi emigranci zdolni są 
sympatyzować z Francuzami», ale nie 
chowa także pod korcem <paru roz- 
bieżności spowodówanych różnicami 
językowemi, rasowemi ji odmisnno- 
= warunków historycznych» (str. 

„Ciekawy jest rozdział Vi-ty. Autor 
opisuje tu dzieje rekrutacji robstni- 
ków polskich we Francji i charakte- 
ryżuje instytucje francuskie i polskis 
rekrutacją się zajmujące. Razdział na- 
stępny moświęcony jest statystyce 
wychadźwa polskiego. Autor analizu- 
je wszystkie dane urzędowe francu- 
skie i polskie; oblicza, jaki może być 
przyrost naturalny wychodźtwa (usta- 
la współczynnik 1,5 proc.) i twierdzi, 
iż w dniu 1.ge stycznia 1927 roku 
było we Francji ogółem 476 365 Pa- 

  

SMAKOSZE i ZNAWCY piją tylko Słynne likiery 

„HAULSTKAMP” 
ORYGINALNE. 

Kto raz skosztuje — ten innych nie pije! 

571—1 Wszędzie w sprzedaży. 

| 
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Firma chrześcijańska egz. od 1880 r. 
15 sł., skrzynce od 20 zł, mandoliny 
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LECZY 

HEMOGEN 
grzetwar żelaza 

Ogłoszenie 
Dyrekcja Lasów Peństwawych w 

Wilais podaje da wiadomości, iż w 
dniu 3 marca 1928 reku o godz.12-ej 
w lokalu Dyrekeji (Wilno ul. Wielka 
Nr. 66) sedbędzie się licytacja ustaa 
i za pomocą składania ofert piee: 
mnych, ta dzierżawę większych tera- 
nów łowieckich w  Nadleśniciwach: 
Grodzieńskiem, Międzyrzeckietm, Smor- 
gońskiem, Swięciańskiem,  Dziśnień- 
skiem, Orańskiem, Różankowskiem i 
Baksztańskiew, 

Szczegółowy wykaz objektów wy- 
dzierżawienych, waruuki licytacyjne, 
wzory oferty i wzór umowy  dzier- 
żawnej są do przejrzenia w Oddziale 
Gasasdarczo-technicznym D.L.P. (ż0- 
kój Nr. 7). 

Dvrekcja Lasów Pań- 
0—009 stwowych w Wilnie 
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WŁOCŁAWEK 

poleca hurtowo i detaficznie wszelkie 
N ASION Ą w wyborowych 

gatunkach. 
Cenniki I specjalne oferty wysyłamy 

na żądanie bezpłatnie, 
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Zaja ua SALETRĘ GHILIJSKĄ 
iinne nawozy sztuczne przyjmuje ® 
firma Zygmunt Nagrodzki 
Skład Maszyn i Narzędzi Rolniczych 

Х WILNO, Zawalna 11-a. 504, 
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mieznane kosmetyczne по- 
Ostatnie wości, eliksir ną Toki i fale, 
utrwalający ondutację, gwarantowane, 
patentowane ręczne aparaty do samo- 
masażu twarzy i cał'go ciała, najroz- 
malisze pasy uszczupiające. Ostatnie 
modele. Żądajcis bezpłatnych, ilustro- 
NACE prospektów. 
D..H. Labor, Bydgoszcz, Gdańska 131, 

й 512— 

  

laków (str. 143), z których połowa 
zamieszkuje w północnem zagłębiu 
węglowem (departamenty «Nord» 1 
«Pas -de-Calais»). 

Prawne położenia emigracji pol- 
skiej stanowi przedmiot rozdziału 
Vi.go książki ks. Kaczmarka. Mamy 
tu analizę wszystkich ustaw i kon 
wencyj międzynarodowych emigracji 
dotyćzących. W konkluzji autor za- 
znacza, że opieka prawna nad robo: 
tnikami polskimi «nie znalazła do- 
tychczas zadawalającego rozwiązania» 
(str. 218), Wyczuwa się z jego wstrze= 
mięźliwego komentarza, iż jest on 
zwolennikiem bardziej niż dotychczas 
wszechstronnej interwencji naszych 
władz dyplomatycznych i konsular- 
nych, ale mie zamyka oczu ma fakt, 
iż władze francuskie pragną zacho- 
wać sobie «wyłączne prawo kontreli 
mad wykonaniem postanowień usta- 
wowych i zasad wyłuszezonych w 
konwenejach» (str. 217), 

Warunki bytu materjalnego wy* 
chodźeów polskich, ich życie religiį“ 
me, szkolnictwo na emigracji, a wre- 
szcie stowarzyszenia i prasa polska 
ws Francji — oto przedmioty cztę- 
rech ostatnich rozdziałów książki ks. 
Kaezmarka. Zwracając się do ducho- 
wieństwa fraacuskiego, autor bardzo 
dyskretnie zwraca jego uwagę, że 
chodzi o utrzymanie w ramach wiary 

Jedyny w wyborze fabryczny 

skłsd wszelkich instrumentów 

muzycznych oraz Główna Re- 

prezentacja Szwajcarskich firm 

ROMUALD LIPSON * 
w Warszawie, Krak. Przedm, Nr. 

od 18 zł. Hatmonje Wiedeńskie odi 22 zł, Warszawskie dwurzędowe od 

200 zł., chromatyczne trzyrzędowe od 700 zł. Płyty trajowe i zagraniczne, 

ostatnie nowości na składzie. 

UWAGA: Przyjmuje się reperacje wszystkich instrumentów muzycznych 

Warunki kupna najdogodniejsze. 
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wskiej tel. 19—12. 9 przy Królewskiej ze 

aparsty gramalonowe od 
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Ogtoszenie 
o konkursie na wzniesienie przy 

warsztatach wagonowych na st 
Nowa-Wiiejka lokalu dla Biura 

Warsztatów. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnia 

niniejszem ogłasza konkurs nieograniczony 
na wzniesienie przy warsztatąch wagono- 
wych na st. Nowa-Wilejka murowanej do- 
budówki parterowej dią lokaju Biura War- 
sztatów o powierzc' ni zabudowy około 245 
mtr.2. 

Ogólne warunki konkursu oraz rysunki 
j warunki techniczne na wykonanie robót 
budowlanych i wszelkie informacje, doty- 

czące konkursu, możua otrzymać w Wydzła- 
le Drogowym Dyrakcji K. P. w Wilnie, ul. 
Słowackiego Nr 2, ll piętro, pokój Nr 3, w 
dnie powszednie w godzinach ad 9tej do 
12tej, za opłatą 10 zł. za komplet. 

Oferty win y być nadesłane lub złożo- 
ne do specjalnej strzyni, znzjdującej się w 
prezydjum Dyrekcji KP. w Wilnie, ul. Sło- 
wackiego. Nr 2, II p. — do godz. 12-tej dnia 
2-go marca 1928 r: 

Wadjumm w wysokości 2000 zł. winno 
być złożone w sposób ustalony przez, Mini- 
sterstwo Skarbu ozólnikiem LODOP|5284/I1 
z duia 10 września 1927 r. w kasie Głów 
nej Dyzekcji KP. w Wilnie, lub przekazane 
do PKO. na rachunek Dyrekcji KP. kwit zaś 
o złożeniu wadjum winien być * dołączony 
do oferty. 

Deklaracja o potrąceniu wadjum z ra- 
chunków przeesiębiorcy, jak również oferty, 
w których oferent postawi swoje dodatkowe 
warunki—nie będą przez Dyrekcję K. P 
uwzględnione i oferty takie, jaz również 
oferty nie odpowiadające innym warunkom 
konkursu będą unieważnione. Ša 

Dyrekcja KP, w Wilnie 
2625—VI. £87 se 

® 
       

MAJĄTKOWĄ 

RAPUSIĘ Roūszonų 
sprzedaje na beczki Rolnik Wileński, 

Kalwaryjska 2. 
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PRUNELLE au COGNAC 
Simon'a     

katolickiej całego wychodźtwa. Ła- 
twiejsze to zadanie, niż późniejsza i 
ewzntualna „rechrystjanizacja”. Zre- 
sztą  „bóźniej — bądzie  zapóźno* 
(str. 336). 

Co do szkolnictwa, toe z imtere- 
sującej tabeli opracowane! przez Stow. 
Nanczycieli Polskich we Francji, do- 
wiadujamy sie, 22 w roku 1926 było 
w całej Francji 63 000 dzieci golskich, 
z których 34 000 w wieku szkolnyna; 
ale tylko 9.715 dzieci pobierało nau- 
kę języka polskiego w specjalnych 
«klasach  połskich» przy szkołach 
francuskich; nauczycieli polskich we 
Francji było w tymm roku tylko 88, 
kiedy potrzeba ich było 400; w roku 
1927 nauczycieli było około stu. Ks. 
Kaczmarek cytuje tu paru autorów 
francuskich (Paon, Pairault), podkre- 
šia ich niechętny stosunek do szkol: 
nictwa obcego we Francji i wykazuje, 
iż nieuwzględnianie życzeń wychocź: 
twa polskiego w tej sprawie  «Зргае- 
ciwia się legiee i politycznej prze- 
zurmości» (str. 377). 

Liczne załączniki uzupełniają ksią- 
żkę ks. IKaczmatka, w calam iega 
słowa znaczeniu -pierwszą dobrą i 
wyczerjiejącą książką o wychodžiwia 
polskiem we Francji. 

Kazimierz Smogorzewski, 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH. 

ile wwozimy żyta. 

Według obliczeń dokonanych па 

podstawie «Rocznika Statystycznego 

przewozu towarów kolejami państwo: 

wemi» jmpert żyta do Województwa 

Wileńskiego wynosił w roku 1926; 
  

  

Stacja przezna- Tonn 
czenia. 

Wilno | 16873 
N. Wilejka 4315 
Dukszty 993 
Ignaline 170 
Jas:uay 145 
G'gbokie 118 
Turmonty 75 
Podbrodzie 38 
Łyniupy 31 
Gudogzj 30 
Landwarów 25 

Razem 22813 

Wilno rzecz prosta jest tu głów- 

mym odbiorcą. Ogółem, biorąc rów- 

mież dowóz z stacyj położenych na 

terenie wwa wileńskiego, do Wilna 

import równał się 17563 tonn, w 

tem z terenu dyrekcji Warszawskiej— 

756 tonn, dyrekcji Radomskiej —6040, 

dyrekcji Wileńskiej —9470 (690 tonn 

przypada na obrót wewnętrzny) i 697 

tonm z terenu dyrekcji Lwowskiej. 

Obrót wewnętrzny kształtował się 

nastęująco: 

  

® 
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Wilno 248  Wiiao 690 

N. Wilejka 45 N. Wilejka 670 

Soły 155 Dukszty 141 

Oszmiana 122 Igaalias 26 

razem 1527 

Smorganie 278 
Prudy 362 
Mołódeczno 169 
Olechaowicze 110 
Wilejka 38 

razam 1527 
Przytoczone powyżej cyfry o tyle 

%ą nieścisłe, że przy obliczaniu nie 

Są cbjęts rubryki „stacje różne" 

względnie „stacje pazostał:"  (wileń- 

skie] dyrekcji) wśród których to sta 
cyj niewątpliwie były i stacje połażo- 
me ną terenie w-wa wileńskiego, nie 
poddające się ujawnieniu. Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa cy- 

frę 22813 tenn (import) śmiało można 
podnieść do 24000 tozn. 

Eksport z województwa wileūskie- 

go w r. 1926 miał miejsce tylko w 

odniesizniu de Łotwy, dokąd wywie- 

ziono: 

z Wilna 257 tonn 
„ Ignalina By 
„ Dukszt 180 ‚ 
„ Smorgoń ie 
„ Zalesia k » 
„ Olschnowiez 30 , 

razem 527 1000 

W ten spozėb bilans handlowy W 
©brocie żytem kształtował się dla wa* 
iewództwa wileńskiego w roku 1926 
ujemnie w sumie oksło 23500 tonn. 

Harski, 

Z życia spółdzielni 
rolniczych. 

Życie wsi naszej w ubiegłym  ro- 
ku przebiegła pod znakiem  wytążo- 
nej pracy erganizacyjnej nietylko w 
dziedzinie oświaty zawodowej, lecz i 
w dziedzinie zrzeszeń gospodarczych. 
Dowodem tego jest poważny przy- 
rost spółdzielni rolniczych, skupiają: 
cych się w Związku Rewizyjnym Pol- 
skich Spółdzielni Rolnięzych w War: 
szawie. Związek ten w dniu 1 stycz- 
nia 1926 r. obejmował 998 spółdziul- 
ni gdy w dniu 1 stycznia r. b. — 
1205, Przyrost za rok ubiegły wy- 
niósł 297 spółdzielni, z czego 143 
Brzypąda ma spółdzitinie kredytowe 
t. zw, Kasy Stefczyka, 148 — na 
Spółdzielni: mleczarskie i 6 na spół: 
dzielnie Inierskia, owocarskie i t. P. 

Po uwzęlędnieniu tego przyrostu 
wiązek Rewizyjny Polskich Ssół- 

dzielni Rolniezych ebejmował па 1 
stycznia 1928 r.- 

742 Kas Stefczyka, 
454 spółdz. mleczarskich, 
85  „ relniczo-haadiow, 

5 ,„ młyn.-piekarskich, 
3  „ centrale gospod., 
6 „różnych (Iniarskich, 

budowlanych i owo- 
carskich) 

  

Razem: 1295 
Opieką mad temi spółdzielniami wii 

wykonuje Związek Rewizyłay przy 

Pomocy fachowego personelu lustra- 
skiego, zgrupowanego bądź w CEn* 

trali Związku w Warszawie (ul. Ko- 
Pernika 30), bądź w oddziałach, ga 
Zin 

Najpotężniejszy Superfilm rosyjskiej 
produkcji 1928 r. 

 „Deltabrysci” 
w tych dniach w kinie „Helios“.   

“pw am. 

| zydjum Rady Naczelnej pomienionej Insty 

więc w Wilnie (ul. Jzgiellońska 3,) 
w Brześciu mad Bugiem (ul. Sienkie- 
wieza 27), bądź wreszcie w Łucku 
na Wołyniu (ul. Jagisilońska 2). Ogól- 
na ilość uersonelu zatrudnionego w 
Związku Rewizyjnym wynosi 102 0- 
soby. 

Poza zwykłą rewizją i opieką lu- 
stratorską Związek Rewizyjny udziela 
bądź ustnie w biurze, bądź też pi- 
šmiennie wszelkich wskazówek z dzie: 
dziny organizacji i prowadzenia spół- 
Gzielni jakoteż dostarcza spółdziel- 
niom wszelkich druków. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 1l-go 

lutego r b. 
Ziemiopłody: ceny za 100 kg. przy 

tranzakcjach wagonowych franco stacja Wił- 
mo: żyto 40—40 i pół, owies 37—40 (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 44—, 
na kaszę 40—, otręby Żytnie 28—, pszen- 
ne 30—. Ceny rynkowe: słoma Żytnia 8—9, 
siano 9—11, ziemniaki 14—15. Tendencja sła- 
ba. Dowóz dostateczny, 

Mąka pszenna merykańska 100—110 gr. 
za 1 kg., krajowa | gat.: 95—100, Il gat. 
80—90, żytnia 55 proc, 58—60, 75 proc. 50 
—52, razowa 38 —40, kartoflana 85—95, gry- 
czana 75—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pyt owy 50 proc. 60 65, 60 proc. 
stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za I klg: 

Kasza manna amerykaóska 130—150 gr. 

"KRO 
  

  

SOBOTA 
ti Dziś Wschód sł. g. 7 m. 00 

Obj. N.M.P. Zach. sł. o g. 16 m. 32 
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Modesta m. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakłać 
Meteorologii U. S. B. 

& би%а 10 — 1928 +. 
Elinianis 
šrečisie w min, 

TVermperaiara ' 21-30. 
średwia 

Opad za do: | 

й 
Wiątz * Polnd.-Zachodni. 
grzawaiajzcy | 

U wag i; Pochmurno. Śnieg, deszcz, 
Minimum za dobę  ;-1-20C. й 
Tendenoja arometrycsna  spadek cišnlenia. 

KOŚCIELNA. 

— (4) Akademja papieska. Ju- 
tro, w niedzielę 12 b.m. w sali Snia- 
deckich U.S.B. celem uczczenia 8zó- 
stci rocznicy koronacji Ojca św. Piusa 
Xi odbędzie się uroczysia akademia 
zorganizowana pod protektoratem 
J. E arcybiskupa Romualda [ałbrzy- 
kowskiego dla młodzieży szkół &ге- 
dnmich m. Wilaa. Początek © &. 
12 m: 30. 

— (c) Zarządzenia Stolicy Apo- 
stolskiej Ojciec św. na a e 
sysiorzu ogłosił między innemi no- 
minacię J.E. księdza biskupa Leona 
Weimaūskiėgo, Biskupa tytular. Ca- 
macheńskiego, sufragana płockiego, 
byłego ojca duchownego seminarjum 
w Płocku. 

Na Konsystorzu Publicznym adwG- 
kat św. konsystorza Mgr Franciszek 
Parelli po raz trzeci wniósł sprawę 
beatyfikacji i kananizacji sługi Bożego 
Kantarda Ferreniego, świeckiego pro- 
fasora prawa rzymskiego ua uniwer- 
sytecig w Pawji. 
Kongr. św Oficjum wniosła па 
ludex ksiąg zakazanych ponownie 
niedawno wydaną książkę Leona 
Diudet'a p.t, „La Voyge de Shaks- 
speare“ 26 wszystkiemi poprzedniemi 
jej wydaniami, Dekret powyžszy z0- 
stał zatwierdzony przez Ojca św. 

— (c) Jarmark w dzień św. 
Kazimierza. Stogownie do zarządze- 
nia p. wojewody wileńskiego z dn. 
171 b.r., przenoszącego termin doro- 
cznego jarmarku na platu Łukiskim 
z dnia 4 marca na-czwartek 8 marca 
r.b., ze względu na głosowanie do 
Sejmu w dn. 4 marca, — Kusja Me- 
tropolitalna poleciła w.w. ks. ks. pre- 
boszczom, by w interesie jaknaflicz- 
niejszego udziału całej ludności w 

wyborach de Ciał Ustawodawczych, 
Jaknajczerzej poinformowali wszystkich 
paresfism © przeniesieniu farmarku na 
dzień 8 marca r.b. 

BRIEJSKA 
— Termin przedłożenia preli- 

minarza budźetswego odroczo- 
no. Pan Wojewoda Wileński zgedził 
się na przesunięcie terminu przedło- 
żenia władzom nadzarczym  prelinsi- 
marza budżetowego m. Wilna na rok 

1928—29 do pierwszego marca r. b. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (6) Rozdawanie tłuszczu i kaszy 
dla bezrobotnych. Jzk się dowiadujemy, 

w najbliższym czasie wydział opieki spo- 

łecznej Magistratu przystąpi do rozdawnictwa 

tłuszczu I kaszy dia bezcoboinych *w ilości 
ой 2 do 5 kg. tłuszczu i od 12 do 42 kg. 

MASY na rodzin.  „KADEMICKA 
— Pomoc Województwa Wileńskie: 

gb na budowę akademickiego domu zdro- 
a. Rada Naczelna do spraw pomocy mło- 

dzieży akademickiej prowadzi na całym te 
renie Rzeczypospolitej akcję zbierania fandu- 
szu na budowę akademickiego domu zdre- 
oi LA ek z Potrzeba w tym pz 

'omna, gdyż na ogólną ilo! 
36 000 akademików ic 800 Ža60 LB 
buje racjonalnego sanitarnego leczenia, do- 
tychczasowy zaś zakład może pomieścić za- 
iedwie 50 osób. Obecnie Radą Naczelna 
przystępuje do budowy w Zakopanem sana- 
torjum obliczonego na 150 miejsc dia aka- 
demików wszystkich Środowisk uniwersy- 
teckich w Polsce. iKoszta budowy, która ma 
trwać 3 — 4 lat, wynoszą przypuszczalnie 
około 1,000.000 zł, Naskutek odezwy Pre « grany 

ża i klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
95—105, przecierana 95—105, perłowa 80— 
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, jagla- 
na 80—90. 

Mięso wołowe 240 — 250 gr. ża 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie 220 — 250 wie« 
przowe 300—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłaszczes Słonina krajowa I gat: 400 — 
420, 1I gat. 350—380, amerykańska 430—460, 
szmajec amerykański | gat. 450 — 480, Il 
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 

Nabiał: miezo 45—50 gr. za 1 litr, śmię- 
tama 230--250, twaróg 120 — 140 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masto nieso- 
ione 650 — 700, salone 600 — 650, desero+ 
we 700—800 я 

Jaja: 300—320 za 1 dziesiątek, 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 10 lutego 1928 r. 

Banknoty. 
Dslary St. Zjedn. 8,87:/+ 8,8 3/4 

Złoto. 
Ruble 4/71 

Papiery państwowe. 
Dsłarówka 5 dol. 65.76. 65,45 

Listy zastawne. 

Wil B. Ziemsk. zi, 100 62,— 62.50 
Akcje. 

Wileński Bank Ziemski 25250 — 
Bank Polski zt. 100. — 164, 

EEZETWWEASTEZOR TCO 

NIK 
tucji p. Wojewoda Wileński zwrócił się 
do wszystkich samorządów ma terenie Wo- 
jewództwa Wiieńskiego o przyjęcie udzisłu 
w miarę możności finansowych w zamierzo- 
nem przedsięwzięciu przez asygnowanie od- 
powiednich sum ze swych budżetów. 

— Akcja pomocy młodzieży akade: 
miekiej znajduje coraz więtsze zrozumienie 
wśród społeczeństwa i zatacza Coraz szersze 
kręgi, dowodem czego jest etałe powiększe- 
nie się iłości Kół Przyjaciół Akademika na 
terenie Województwa Wileńskiego. W Osta- 
tnich czasach mamy do zanotowania fakt 
powstania nowych 2-ch Kół Przyjaciół ata: 
demika, a mianowicie: w grudniu ubiepłego 
roku powstało z inicjatywy P. Burmistrza 
Puciaty, p. Dyr: Staniewskiego i p. Piotra 
Rutkowskiego Koło Przyjaciół Akademika 
w. Dziśnie, na kórego czele stanął p. Bur: 
mistrz Puciata, w styczniu zaś z inicjatywy 
p. starosty Nitosławskiego i p. Sędziego 
Wirszyłły zawiązało = podobne Koło w 
Wilejce Powłatowej. skład władz nowo- 
powstałego Koła weszli: P. Starosta Nito- 
sławski jako prezes, p. Płk. Nowaczyński i 
p: Dyrektor Godebski jako vice-prezesi, Р, 
Juczewska jako skarbniczka i p. Doktór 
Fieury w charakterzeįsekretarza. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Pol. Mac. Szk. im. Sienkie- 
wicza, Zarząd P.M.S, na Śniniszkach 
komunikuje, iż w niedzielą 12:l o g. 
5 i pół wiecz. odbędzie się doroczne 
walne zebranie członków Koła P.M.S. 
im. Sienkiewicza. 

ZABAWY. 

— Karnawał Dziecięcy —- wiel- 
ka zabawa dzieci i młodzieży—z ko- 
medyjką, tańcami i iunemi atrakcjami 
oedbgdzie się 12 lutego r. b. w sali 
gimnazjum im. Lelewela organizowa: 
my przez szkołę „Dziecko Paiskia“, 
Początek o g. 4 pp. Bilety od 50 gr. 
nabywać można w szkole—Jagielloń- 
ska 3—2, pozostałe zaś w dzień 
przedstawienia przy wejściu na zaba- 
wę Od g. 3 pp. 

Czarna Kawa. W niedzielę 
12-go lutego odbędzie się pod pro- 
tektoratem pani Mieczysławowej Jeleń- 
skiej „Czarna Kawa* z tańcami w 
Klubie Szlacheckim Mickiewicza 19. 
Początek o godz. S'ej. 

— Czarua kawa Dziś 11 lutego 
Czarna Kawa Związku Akademików 
wej. Nowogródzkiego i b. ziemi Miń- 
skiej w salonaah Klubu Kolejowców 
Dąbrowskiego 5 Początek o godz. 22 
Wstęp 4 zł., akad. 2, 

NADESŁANE 
— Zwrąca się uwagę amatoró 

rodzimej na zi W$twórni ilimów R. 
Medwedczakowej w Kosowie koło Kołomyi. 

RÓŻNE. 
i | aka ac OCE skła- 

ziękowanie wszystkim Pani 
które były łaskawe okaząć swoją poto 
przy zbiórce ofiar na dar Choinkowy, dzie- 
ciom w szkołach za ofiarow; 
całemu społeczeństwu alislekienusy szcz0- 
dre ofiary. 
„— («) Pomysłowy dorożkarz. 

Nikt na to mie poradzi, że w Wilnie 
co tydzień mamy odwilż. Uświado- 
mieni twierdzą, że winna temu radjo- 
stacia, — ale to ponoć „bujda”*. Osta- 
tecznie jednak w roku tym nie nzcie- 
szyliśmy „się zimą jak przystsło i nie 
wyłeździliśmy się sankami, Na wszy. 
stko jest wszakże sposób. Można s6- 
bie przecież wyobrazić, że się jedzie 
sankami, jadąc zwykłą, dryndą“. Aby 
złudzenie było zupełniejsze, wpadł 
jeden z dorožkarzy па doskocały po- 
msysł, Oto w przeciwieństwie da swych 
kolegów, zamęgzających szkapy zmu- 
szone ciągnąć sanki po kamisniach 
założył konika do „dryndy“, als po: 
zastawił pięknie brzmiące dzwonki 
ma chomącie, W ten deseń załatwi- 
wszy się z zawiłą kwestją pojazdu, 
wesoło mknie po ulicy budząc - 
dziw dla swego doweipu. Szkoda że 
nie zauważyliśmy numeru pomysłowe: 
go dorożkarza, be byśmy namówili go 
do opaientowania swego wynalazku. 

TEATR I MUZYKA: 
— Teatr Polski (cala < 

<Król> — Caillaveta i Flersa, M 
pierwszorzędnego humoru, posiada walory 
aktualności, grany będzie dziś po raz drugi, 
Na wczorejszej premjerze publiczność bawi: 
ła się znakomicie. 

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro 
o g: 4 m, 30 pp. po raz ostatni w sezonie 

będzie «Złodziej i jego mecenas» — 
komedja Molnara. Ceny miejsc od 20 gr. 

owo 

— Najnowsza premiera. W przygoto: 
waniu ostatnia mowość teatrów europej- 
skich i amerykańskich <Fenomenalna umo- 
wa>. — 

— «Konstytucja» — Gorczyfiskiego, 
którą zespół Teatru Polskiego przygotowuje 
па dzień jubileuszu dyr. Fr. Rychłowskiego, 
fest jednym z pierwszych utworów  utalen: 
towanega autora, który z wielką dokładno- 
ścią zobrazował życie polskie zrywające pę- 
ta niewoli. 

«Konstytucje» grana będzie tylko raz 
jeden w poniedziałek 20 lutego" 

— Wil. Tow. Filharmoniczne w Re: 
ducie na Pohulance. Dzisiaj o godz: 6 pp. 
recital znazomitego skrzypta Jarosława Ko. 
cjana. W programie koncert skrzypcowy P. 
Czajkowskiego, Chiaconne_ Bacha oraz szereg 
utworów drobniejszych. Bilety do nabycia 
w Orbisie od godz: 15 w kasie Teatru W, 
Pohulanka. 

& — Cykl koncertów mistrzowskich: 
Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne Or: 
ganizuje w najbliższym czasie cykl koncer: 
tów, na których wystąpi szereg Światowej 
sławy solistów wirtuozów. Już w dn. li lu. 
tego tb; o godz 6 wiecz. i w dn. 13 lutego 
r. b. © godz. 815 wiecz. miłośnicy muzyki 
usłyszeć będą mogli fenomenalnego skrzyp: 
ka-wirtuoza Jarosława Kocjana, zaś genjal- 
ny planista Claudio Arrau, laureata Mię: 
dzynarodowego Konkursu pianistów w Ge- 
newie (1-sza nagroda) wystąpi tylko raz je- 
den na recytalu we wtorek, dn. 21 lutego 
rb. o godz. 8.15 wiecz. Koncerty powyższe 
odbędą się w gmachu Teatru <Reduta» na 
Pohulance. 

Nazwiska mistrzów powyższych, znane 
na całym Świecie, same mówią za siebie 
1 — nie wymagają reklamy. Wystarczy bo- 
wiem wskazać, że pomienieni soliści T 
rocznie podziwiani w stynnym <Gewandhau- 
sie» w Lipsku. 

Nie patrząc na kolosalne koszta, zwią 
zane ze sprowadzeniem do naszego grodu 
mistrzów tonów tej miary, co Jarosław Ko- 
cjan i Ctaudio Arrau, ceny miejsc zostały 
nieznacznie tyłko podwyższone. Bilety w ce- 
nie od 2 do 8 zł, znsjdują się już w sprze: 
Ri 5 Biurze podróży <Orbis» (Mickiewi- 
cza 11): — 

RADJO—WILNO. 

Fala 435 mtr. 

Sobota 11 lutego 1928 r. 

1640—1655 Komunikat LOPP. 
1655—17.15; <Elłza Orzeszkowa» odczyt 

z działu <Literatura> wygł, dyr. Wyższych 
Kursów Państw. Tadeusz Turkowski, 

17 20—17.45. Transmisja z Warszawy. 
<Radjotronika» wygłosi dr. Marjan Się: 
powski. A 

17.45—18.55. Transmisja z Warszawy. 
program dia młodzieży i dzieci. prof. I. Ol- 
szewaki wypowie szereg własnych bajeczek: 

1900—19 25. Gazetka radjowa. 
19 25—19 35: Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.55—20.00. <Architektura Wilna XV 1 

XVI wieku» — odczyt z działu «Sztuka» 
wygłosi Dziekan Wydz. Sztuk Piękaych 

USB Juljusz Kłos. 
20.30— Transmisja z Warszawy. «Córka 

pani Angot» — operetka w 3 aktach Ch 
Lecceq'a. Wykonawcy: Orkiestra Polskiego 
Radja pod dyr. Wacława Elszyka, Zofja Do- 
browolska Pawłowska, Michalina Makowiec- 
ka, Aleksander Wasiel i inni. 

22.00.— : Komunikaty PAT'a. 
22.30—23.30: Transmicja muzyki tan. 

O wyjazdowe komisje 
poborowe. 

Od pewnego czasu rezaszły się 
pogłoski, że władze wojewódzkie po- 
stanowiły zreorganizować sprawę ko- 
misji poborowych ma terenie pow. 
Wileńsko-Trockizgo w ten sposób, że 
wyjazdowe komisje poborowe (takie 
funkejonują obecnie) mają być skase- 
wane, a wszyscy poberowi ściągani 
zostaną do Wilna. 

Ściąganie poborowych na komisje 
de Wilna jest wielkim ciężarem dla 
ludności powiatu, a to zę wzglądu 
na odległość od osiedli komisji po- 
borewej w Wilnie, dochodzącą do 
100 klm. 

Związane z tem koszta podróży 
obarczają niezamożnych, to też brak 
pieniędzy powoduje częstokroć uchy- 
lanie się od stawiennictwa do pobe- 
ru, wobec czego trzeba ściągać -przy- 
musowe do Wilna przez policję, na- 
rażająć Skarb na koszt i wgrowa- 
dzając chaos w ewidencji. 

W areszcie poborowi wystawieni 
na najrozmaitsze pokusy, przewaźnie 
upijają się i w związku z tem wyni- 
kają awantury. Domy rozpusty i pota- 
jemne restauracje z otwartemi rękami 
spotykające przybysza ze wsi, gą roz- 
sadnikiem chorób wenerycznych, z 
których następnie większość mie wy- 
lecza się, nie zdając sobie nawet spra- 
wy, i zaraża innych. 

Nie mając pieniędzy ani krewnych, 
którzyby przyjęli na necleg, przybysze 
wałęsają się po mieście, narażając się 
na wszelkiego rodzaju agitację. 

Z uwagi na przytoczone dane wła- 
dze kompetentne, mając na względzie 
dobro ogółu, wiany bezwzględnie za- 
rządzić pobór na terenie powiatu, stwa- 
rzając bazy poborowe w kilku pur- 
ktach powiatu, najdogodniejszych i 
najbliższych od osiedli powoływanych 
poborowych. Najłatwiejszym pedzia- 
łam byłby następujący: m. Werniany 
(gm. Woerniańska, Gierwiacka, Szum- 
ska), m. Olkieniki (gm. Koniawska, 
Oranska, Olkienicka), m. Turgiela (gm, 
Solecznicka, Turgielska, Radomińska), 
ma. Mejszagoła (gm. Mejszagolska, 
Podbrzeska, Rzeszańskz), m, Mickuny 
(gm: Niemenczyńzka, Miekuńska, N.- 
Wilejska), m, Troki (m. Troki, Troc- 
ka, Rudziska). 

Stworzenie powyższych baz uła: 
twiłoby  miezmiernie sprężyste prze: 
prowadzenie poboru, wreszcie dało 
by możność ustalić ma miejscu wa. 
runki materjalas rodzin poberowych, 
ubiegających się O odroczenie: 

Skarb Państwa nis byłby zbytnio 
obarczocy przeprowadzając gobór w 
wyżej wymieniony sposób, gdyż le- 
karze wojskowi i wojskowi członke- 
wie kamisji są przeważnie delegawa: 
mi z innych miast i pobierają djety, 
zaś urzędy gminne nie potrzebowały 
by opłacać kosztów wynajęcia lokalu 
w Wilnis i przyjeżdżać do Wilna go: 
bierając djsty i uniemożliwiając mor- 
malny bieg prac gminnych, W. 7. 

RADA MIEJSKA 
Na onegdajszem posiedzeniu Ri 

dy Miejskiej jeszcze przed rozpoczę- 

cism porzadku dziennego zgłoszono 

pięć wniosków, a mianow cie: 1. Ma: 

gistratu w sprawie zużycia Sumy 

100.000 zł. z funduszu wodociąga- 

wego ma dalsze roboty kanalizacyjne, 

2 w sprawie przeznaczenia resztek 

gubsydjum kuraturjum szkolnemu w 

sumie 25090 zł, па zakończenie bu- 

dowy ś;koły powszechnej przy ul. 

Rydza Śmigłego i Szeptyckiego, 
3. radnego Bohdanowicza O przyzaa- 
nia subsydjum miesięcznego w sumie 

2000 zł. gimuazjum rosyjskiemu w 

Wiinie, 4. grupy radnych P. P. S. o 

upamiętnienie rocznicy śmierci Pierw- 

szęgo Prezydenta Rzeczypospolitej 

Narutowicza i madanie szkole przy 

ul. Rydza Śmigłego Jego imienia, Z 
tem, że w dniu 16 grudnia każdego 

roku szkoła ta obchodzić będzie ro- 

cznicę Jego zgonu, 5. wniosek rów 

nież grupy P.P. S © przyznanie 

wszystkim pracownikom  mieįskim 

jednorazowego dodatku w wysekości 

45 proc. dotychczasowych poborów, 

oraz 0 podniesienie wszystkim ro- 

betnikom zatrudnionym przy kanalie 

zacji, dotychczasowych płac. 050 pre. 

Następnie, jako pierwszy punkt 

porządku dziennego rozpatrzone do: 

datkowy budżet ma okres od 1 IV. 27 

do 31. III. 27 r. w sumie 221.324 zł., 

który też po długiej dyskusji został 

zatwierdzony. Ustalono również sze- 

reg mowestreszczonych statutów, do: 

tyczących niektórych podatków ma 
r. 1928/27. 

Dłuższą dyskusją poświęcono spra- 

wie zaciągnięcia przez Magistrat w 

Banku Gospodarstwa Krajowego dłu- 

goterminowej pożyczki inwestycyjnej 

na rozbudowe elektrowni miejskiej, w 

sumie 2.420 000 zł. w 7 proc. Obli- 
gaćjach komunalnych tegoż Banku. 
Przeciw zaciągnięciu tej pażyczki wy- 

stąpili z ostrą krytyką radni: prof. 

Komarnicki, mec, Engiel, p; Korolec, 

uważając, iż warunki powyższej во- 
życzki gą dla miasta niewygodne. 

Uchwalone rozpocząć narazie stara- 

mia u odnośnych władz © uzyskanie 

tej pożyczki, przyśzem jej promesa 

ustaloną zostanie przez odnośną ko- 
misis. 

Takąż dyskusję wywołała sprawa 
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gos- 
pedarstwa  Krajowege w sumie 
1,500,000 żł. ma inwestycje wodocią: 

gów i kanalizacji i 400 000 zł. па po- 
krycie kosztów robocizny. W _spra- 

wie tej również radni z grupy 14 stki 
stawili vsto, motywując brakłem od- 

pewiedniego uzasadnienia ze strony 
Magistratu co do konieczności za- 

ciągnięcia tej pożyczki, oraz niedo* 
statecznem  zaznajomieniem się z jej 

warunkami, Rada przychyliła się do 

tych argumentów, uchwalając skierc- 
wanie sprawy .do komisji i nansowej, 
w eelu szczegółowego opracowania 
i przedłożenia na najbliższem posie: 
dzeniu Radzie. 

Pozatem uchwalone przeniesienie 
niektórych kredytów w budżecie 
1927 28 r., Graz uzupełniono miejski 
statut opłat administracyjaych i kan- 
celaryjnych. Przyjęto 1ównież do wia- 
domeści projekt przepisów sanitarna- 
porządkowych, obowiązujących każde- 
go właściciela posezji, względnie do- 
zarców domowych, 

Pe wyczerganiu porządku dzien- 
nego rozpatrzono wniosek nagły zło- 
żany przez grupę radnych PPS. w 
ssrawie nadania szkole przy ul. Ry- 
dza Śmigłego — imienia Pierwszego 
Prezydenta Rzplitej Narutowicza. Przy 
uchwalaniu tego wniosku grupa rad: 
mych z 14-stki mie wzięła udziału w 
głosowaniu. 

W końcu rozwinięte szersze de- 
baty mad wnioskiem złożonym przez 
PPS, w Sprawie przyznania pracew- 
nikom miejskim jednorazowego de- 
datku w wysokości 45 proc. gobo- 
rów i podwyższenia płac o 50 proc. 
robotaikom kanalizacyjnym, 

Ostatni ten punkt posiedzenia był 

oczywiście  namacalnem podkreśle- 
piem demagogji uprawianej przez rad 
nych PPS, jak prawicy, tak lewicy. 
Wczorajsze posiedzenie Rady była 
zużyte nie dła dobra spraw miejskich, 
lecz stało się pustem, miedorzecznem 
wałkowaniem i podkreślaniem ambi- 
cji partyjnych, jak te dało się zau- 
ważyć przedewszystkiem wśród rad- 
nych z grupy PPS. (prawica Pławski, 
ławica Dzidziu!). 

Podkreślenia godne, iż grupa rad- 
mych pepesowców, chcąc w czasie 
wyborów zbierać laury wśród mas 
robotniczych i udowodnić swą pie- 
czołowitość, wysuwa aiemal na każ. 
dzm posiedzeniu Rady wnioski o pod- 
wyżezenie zarobków robotnikom i t.p. 
chociaż wiedzą o tem deskonale, że 
Magistrat nie posiada ma te cele po- 
krycia , co zresztą ma wczorajszem 
posiedzeniu p. p. pepesawcom, a 
szczególnie szefowi wydz. finansowe- 
go m. Ż:jmo—zostało udowodnione. 

Z powodu tych niedorzecznych : 
debat posiedzenia zakończone późno 
po półaocy. (x) 

Dziś na scenie: wy- 
Uwaga! stępy rywalki BREIT- 
BARDA, kobety ze lwią siłą 

Heleny Sokół 
oraz piima-bałefnicy В. SKRZETU- 

SKIEJ (Tafce Nowoczesne). 

Na ekranie: Baron Cygański 
z LIĄ MARĄ w kinie <FHIRLIOS». 

  

    
Z wileńskich ekranów. 
Kinematograf Miejski: <12 dja- 

mentów». 
Któż z nas nie zaczytywał się za młodu 

powieściamł starego Dumas'a? Kogo z nas 
nie porywały dzieje owych sławnych drapi- 
chróstów z epoki Ludwika XIII, a miano- 
wicie Atosa, Portosa i Aramisa. Wszak 
katdy z nich był uosobieniem trzech różnych 
cnót rycerskich: męstwa, siły i galanterji: 

«12 djamentów», obraz wytwórni <Uni- 
ted Artists, związku najwybitniejszych ame- 
rykańskich aktorów, przedstawia fragment 
<Trzech Muszkieterów»: Douglas Fairbanks, 
nieporównany sportsmen i aktor porywająco 
kreuje tu rolę kawalera d'Artagnan, niesa- 
mowite wyczyniając EE amerykańskie 
akrobacje. Ludwika XIII przedstawia popu- 
larny aktor francuski na służbie amerykafń- 
skiej Adolf Menjou, mając za partnerkę prze 
śliczną Małgorzatę de la Motte. Pórtosa od- 
twarza znany wilnianom z «Białych Nocy» 
ZE Siegman. 3 

eżeli więc chodzi o nazwiska, to nie 
ze one ani krztyny komentarzy. Sa- 
me asy: 

Reżyserja doskonała w każdym calu. 
Jak subtelnie naprzykład przedstawiono 
w szachy lub grę palców kardynała Riche- 
leu! W końcowych aktach szczególniej, kie- 
dy to «trzej muszkieterowie» zwalczać muszą 
mnóstwo przygód, żeby zdobyć u lordą Bue 
ckinzhama owe 12 djamęntów, podarowa- 
nych mu przez; królowę francuską — przeplata 
się sceny pokazaniem wszechmocnej tęki 
potężnego dynała. 

W filmie każdy szczegół opracowany 
jest bardzo stąrannie. Dekoracje realistyczne 
aż do złudzenia. Całość = 
Orkiestra pod dyrekcją p. W: Szczepańskie- 
go bez zarzutu ilustruje film muzyką i do: 08 
borem melodyj, czego nie możną powiedzieć 
o orkiestrze w innem kinie wileńskiem, która 
w czasie uczty wecelnej wygrywa marsza 
żałobnego, a podczas pogrzebu niefrasobli- 
wie tnie oberka, doprowadzając wzrtuszonych 
widzów do rozpaczy. į ems, 

Kino Polonia: Casanova. 
Ostatni film produkcji europejskiej Iwa- 

na Mozżuchina, Jak wiadomo, po nakręcenia 
<Casanovy» ząangażowąno Mozżuchina do 
Follzwood. : 

sanova, fllm oparty na pamiętnikach 
słynnego uwodziciela 1 awanturuika, prze« 
nosi nas błyskawicznie z ltaljl do Rosji, z 
Paryża do Wenecji, powszędy ukazując wi- 
dzom zdjęcia plein'air'owe czyste i przedziw- 
nie majownicze. 

Oto na weneckiem Canale Grande pły* 
nie Casanova w rozkosznej gondole, a już 
za chwiię widzimy go mknącego w  rozło- 
žystych ssniach po Śnieżnych poląch - 
perjum Rosyjskiego 

W grze Mozżuchina znać duży wpływ 
Douglasa Fairbankaa, osobliwie w charakte: 
rystycznem wyrzuceniu rąk, w, akrobatycz: 
mych skokach 1 w owej nięfrasobliwej, łobu- 
zerskiej nonszalancji, jaka cechuje Doug'a. 

Pod postaciami ofiar miłosnych don- 
żuana przewija się w «Casanovie» cała ga- 
lerja artystek znanych i cenionych. Jest 
więc i hrabianka Rina de Lignori (pamiętna 
z <Messaliny») jest Diana Karenne, idąca 
dziś już rozpędem zgasłej sławy, jest wre- 
szcie Zuzanna Bianchetti, jedna z wybitniej- 
szych artystek Comedie Francaise. Piotra III 
kreuje znany z <Doytora Mabuze» Radolf 
Kiein-Rogge, aktor o rysach niezwykle eks- 
prejsonistycznych. 

Jedno by się dało zarzucić: zdjęcia 
visage'ewą zdradzają pewne niedociągnięcia, 
Artyści francuscy nie opanowali jeszcze do- 
tychczas maski twarzy, której ruchy przed 
samym objekływem powinny być niezmier- 
nie subtelne i spokojne. 

Z SĄDÓW. 
Siedem lat więzienia ciężkiego 

za robotę antypaństwową 
Po likwidacji riromady okręgowy 

komitet komunistyczny w Wilnie 
zmalazł się bez ludzi do pracy, gdyż 
cały szereg osób aresztowano. Siadł 
też sekretarz Okr. Komitetu Wacław 
Olejniczak, zwany pospolicie Wac- 
kiem. Trzeba bylo pomyśleć o za- 
stspcy. Centr. Kom. Partji przysłał 
kolejno kilku wypróbowanych działa- 
czy. Wszystkich zmiatala policja, a 
powiadomiona w czas o spodziewa- 
mem przybyciu następnego wysłanni- 
ka C. K., urządziła zasadzkę. Wpad- 
ła w nią młoda żydówka przybyła 
wprost z dwórca kolejowego. Aresz* 
towano ją, a przy rewizji znałezieno 
u niej instrukcje, skrypty i t. p. ma- 
terjał kompromitujący. Aresztowana 
wylegitymowała się paszportem na 
imię Maszy Cyman, jak się jednak 
wyjaśniło był on fałszywy, a praw- 
clztwe nazwisko jej było Chempi Me- 
rendla. © 

Wytoczono jej preces. Sąd Okrę: 
gowy w Wilnie w składzie: przewod-- 
niczący sądzia Jodziewicz Oraz SĘ- 
dziów Bobrewskiego i hr. Czapskie- 
go rozpoznaniu sprawy przy 

drzwiach zamkniętych, skazał oskarżo* 
ma siedem lat więzienia ciężkiego 

za działalność w partji komunistycz- 

nej Graz na dziesięć miesięcy za legi- 

tymowanie się fałszywym paszportem. 

Na poczet łącznej kary siedem lat sąd 
zaliczył siedem miesięcy aresztu pre- 
wzneyjnege. 

Surowa ta kara otrzeźwi zapewne 
niejedną młodą głowę różowo patrzą- 
cą się ma obietnice raju bolszewic- 
kiego. 

Sąd.Okręgowy .w Oszmianie. 

Wileński Sąd Okręgowy ma sesji 
wyjazdowej w Oszmianie zbada mię- 
dzy imnemi sprawę kierownika stacji 
Oszmiana — Kozłowskiego, oskarżo- 
nego 6 nadużycia służbowe. 

Nieproszony gość dra Kar- 
nickiego. 

Do mieszkania prywatnego p. d:ra Kar- 
nickiego, podczas niepbecności wszystkich 
domowników zakradł się zgoła niepożąda- 
ny gość—Chackieł Urkliński. Korzystając z 
nieograniczonej PY Urkliński zgarnął 
wszystko co było cenniejsze i z tym łupem 
zbiegł. Sprawę wyświetliła policja. Urklin- 
ski stanął przed Sądem Okręgowym.  Noto- 
wany niejednekroinie przez Urząd Śledczy 
i karany jeszcze przed wojną nie mógł chy- 
ba liczyć na pobłażanie, to też Sąd w osobie 
sędziego Strzałko uznał karę dwuch fat wię: 
ziemia zamieniającego domm poprawy za Od- 
powiednią dla niego. 

(EDZEEAN PSZ ACIAWA 

Film dobry. Mozżuchin przed wyjazdem 
do Ameryki wyraził się do jednego z dzien. 
nikarzy francuskich, że rolę Casanovy zalicza 
do swych najlepszych. Trzeba mu przyznać 
słuszność. ems.



4 la 

Najstraszłiwszy wulkan 
na ziemi-Krakatoa 

Jak doneszą, największy wulkan Do Rejestru Handiowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 
na Świecie, Krakatoa zdradza ed ki!- nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 
ku dni wzmożoną czynność. Olbrzy Dział A — w dniu 16—1L 1928 r; 
mia masa wulkanicznego pyłu e Ia > LA: | Jūsetė w e. pa. Re 
wa od kilku dni całą okolicę. Coraz mieliskiej, pow  Swieciafiskim, sklep alejno'spożywi į b t . 1926 roku, Właściciel T varebow Aiūniovyci: Rima istleje od 1926 tok, Mikis 

z) , 
od którego drży cała wyspa. Więk- w dniu 13—1, 1928 r. — dodatkowy: | 
Sza część ludności w miastach Su- 3427, III. A. <Szalowski Ryszard». Przedsiębiorstwo zo- 
matry, leżących na wybrzełu, Opuść. stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2711—VI 

ciła swe domostwa. Wulkan wyrzuca 5444. II, A. «Makarska Antonina». Przedsiębiorstwo zo- 
rozpalone kamienie ma ste metrów Stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2712—VI 

wysokości. W pomiedziałek kamienie 6463. Il. A., <Zali Wigdor». Przedsiębiorstwo zostało 
0 z byly cza wysokość zlikwidowane I wykreśla się z rejestru, 2713—VI 

metrów. Wulkanolog Steen skon- R RUA i 

statował trzy punkty erupcyjne. Może — о 1, B. uKoncesjonowany 1 Kaucjonowany Dom 
jest silne wzburzone. Dają się zaób- Handlowo-Komisowy ZACHĘTA spółka z ograniczoną 
serwować takie same zjawiska, jak cdpowiedzialnością: Zarząd obecnie stanowią: Enstachy 
podczas wybuchu w roku 1883, któ- Bibersztejn - Kazimierski i Władysława  Bibersztejn - Kazimir- 
ry był największą katastrofą w ubieg- ska, zam. w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 5 Na mocy aktu, 

łym wieku. 
Wulkan Krakatoa nie jest wpraw. 

dzie największą, ale za to najniebez- 2 listopada 1927 r., Bolesław Rudoihho Józefowicz de Rober- SA 
pieczniejszą górą egnistą na całej kuli tini zbył swe udziały na rzecz pozostałego wspólnika Gi 

ЗОО М о 

  

Rejestt Handlodų. Tino „Polonia“ 

# 
Zdjęcie to jest niezwykłe, piękte 

Lokai Anzeiger: jest to najlepsza produkcja estainich lat. 

    
w reli 

tytułowej 

CASANLVA. 

wart jest najwyższej pochwały. 
musi zobaczyć. Fila, który pobił rekord całego świata. 

Król miłęści, bożyszcze kobiet, ulubieniec tłumów, 
bohater tysiąca i jednej przygody ramantycznej 

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

Specjalną ilustrację muzyczną wykena erkisstra koncertowa pod batutą 
Mikołaja Salnickiego. Bilety honorowe i jednorazowe na premjerę i w 
dni świąteczne nie ważne. Początek seznsów: 4, 530, 7, 830, 
w dni świąteczne początek o godz, 3, 430, 6, 7.30, 9, 

CASANOVU 
eraz. Mozżuchin 

DZIŚ UROCZYSTA PREM]JERA! Najładniejszy film światal Film który 
ajpiękniejszy film sezonu, który każdy 

10.25 
1030. 

Głosy prasy europejskiej o paryskiej i londyūskieį premjerze: | 
Photo Cine :„,Casancva' jest najładniejszym filmem, wi- 

dzianym dotychczas w Paryżu. Można twierdzić z wszelką pewnością, iż 
film ten odniesie niezwykły sukces na całym świecie, 

Comedia: ..olbrzymi objekt bezsprzecznego przepychu... Karuawał w 
Wenecji jest pzłen przepychu, a wykonanie jego to najwyższy artyzm. 

jak niezwykłą jest również technika i nadzwyczajne wykonanie. 

  

  

  

UWAGA! Na scenie: występy 1) jedynej w Polsce rywalki BREITBARDA ze iwią siłą zdobywczyni 

  

  

ziemskiej. Wśród setek gór, ziejących 
ogniem, Krakatoa jest jedyną, ktćrej 
wybuch przed 44 laty dał się odczuć I 
na wszystkich kontynentach, nie wy» odpowiedzialnością>. Prokurentem firmy jest Szentyr Zbig: 
łączając Europy. Był to największy NS”: zam. w Wilnie przy ul. Biskupiej 12. 2715—VI 

wybuch wulkaniczny w historji świata. w dniu 19—I: 1928 r. 
Pogrążył en połowę wyspy Krakatoa 0. v. B +POLMIN z Wilnie spółka a oprtalczoi 

i ną odpowiedzialnością». Kapitał zakładowy zo odwyż- 
ae Ps awa prawie 40000 Bon 25 57.700 złotych, podanych na 100 udziałów. po 577 

Wyspa, na której z najduje się złotych każdy, całkowicie wpłaconych. 2716—VI 

wulkan, leży pomiędzy Sumatrą a Ja- 305. III. B. <Zakłady Tkaniny Drzewnej POLTKAN— 
wą i w czasie pierwszego wybuchu spółka z ograniczoną odpowiedziainością>. A została 
była zupelnie prawie  niezamieszkałą. zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

Na trzy tygodnie przed katastrofą da- Dział A — w dniu 18—1. 28 r. — dodatkowy: 
ły się wtedy zauważyć nieznaczne 687. VI. A: «Kowarski, Himelfarb, | Fejgin — spółka 
zjawiska erupcyjne, a między innemi | Wspólnikami obecnie są: Jankiel Kowarski, Wulf 

; ejgin, Pejsach Rafał Himelfarb, Ejjasz Himeliarb i Ancel Hi- 
gęste chmury pyłu z tewarzyszeniem meliarb, zamieszkały w Wilnie przy ul. Węglowej 12. Czas 
grzmotów i małych wstrząsów. 20-ge trwania spółki ustala się nieograniczony: Zarząd należy do 
Sierpnia 1883 roku mastąpił wybuch wszystkich wspólników, przyczem każdy z nich oddzielnie ma 
straszliwy. Z krateru wyszedł słup Prawo Z ang kapas Sądu, O aa. 
dymu i pary widoczny z oddalenia fa podpisywać pod stemplem tirmowyma wszelkiego rodza- 

‚ korespondenc elnomocnictwa, pokwitowania, zobowiąza” 
600 do 700 kilometrów. Wysokość niai wóbóls e dokumenty e i pieniężne. Weksie i ah tego słupa obliczono wówczas na zaś podpisują dwaj wspólnicy, z których to podpisów jeden 
40 kilometrów. Jednocześnie pył wul- obowiązkowo winien być podpisem PRO sis, 

  

  

  

  

  

  

  

kaničzny pokryt celą aimos:f:rę. Ilošė drug! zaś któregokolwiek z Himelfarbów. 

tego pyłu była tak wielka, że z dnia 4861. jl. A, <DRZE wO i WĘGIEL—Oigierd Kościał- 
noc uczyniła i przez dwanaście go- kowski i S:ka—spółka firmowa». Przedsiębiorstwo zostało 
dzin zakrywała niebo w całej okolicy. zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2719—V] ek 

Lecz bezpośrednim skutkiem trąby w dniu 20—|. 1928 r. 
powietrznej była powócź, któja miała 4284: Il: A: «Kalfa Elfasz>. Przedsiębiorstwo zostało 
smutne następstwa dla mieszkańców zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2720—VI 

wysp Sumatry i Jawy. Fale oceanu 3775. П. A, <Bines Rachel». Przedsiębiorstwo Zostało 
nić wit Ikie „A stałego lądu. zlikwidowane i wykreśia się z rejestru. 2721—VI 

przeciągu p ru minut zatopiły ca- 3361. li. A. «Spółka Ghrz х 4 + „Ill. A. eścijańska JEDNOŚĆ J6- 
łe miasta naóbrzeżać i zniszczyły zeg Dyla i S-kas. Przedsiębiorstwo ME i anei i wszystko co napotkały na swej dro- wykreśla się z rejestru. 2722—V1 
dze. Centnarewe odłamy skał pod- ооа 

rzucene były na sto metrów w górę 3302. Ii. A. o Aeieść zmienia się na: sam 226 wulkan zanurzył się W ©- «Кана Mejcer KLEKTRÓL». 2723—V1 
Kiedy moc żywiełów osłabła w dniu 20—|. 1928 r. 

1993. II. A. <K Dąbrowska», Przedmiot: sprzedaż i'wy- 
najęcie fortepjanów. Właścicielga Kazimiera 3 Dabrowskich 

Kossobudzka. 2724—V1 

większa część wyspy zniknęła bez 
śladu. Najdrobniejsze cześci pyłu u 
niesione zostały na 70 klm. w górą i - 
grzez szereg lat wirowały okolo zig- w dniu 19—1. 1928 r. 
mi w najwyższych strefach atmc sfery. 163. fi. A, «Spółka Urazula Józenas, Felicja Jaze- 
Wywoływały one o zmroku rėžno- wicz i Emilja Będnarska» zmienia się na: <Sklep spożywczy 
NY, Р —WILENKA—F. Jazewicz i E. Będnarska—S-ka». Wspólnicz- 

b był arwne zjawiska, które można było pani obecnie są: Felicja jazewicz 1 Emilja Będnarska. Urszula 
wszędzie zaobserwować, a które jn. Józenas zbyła swe prawa do przedsiębiorstwa na rzecz pozo- 
debne były do zjawisk widywanych stających wspólniczek Felicji Jazewicz i Emilji Będnarskiej i 
w pustyniach solnych. wystąpiła ze spółki. Zarząd stanowią obie wspólniczki. Do re- 

Ruina wulkanu przez szereg lat prezentowania przedsiębiorstwa spółkowego wobec wszelkich 
władz, urzędów, osób urzędowych i watnych, tudzież do 

była pustą wyspą. Potem na urodzaj- sodgłorwskia w imieniu spółki seaikago rodzsji dokumen- 
nym gruncie zakwitła zwretnikowa tów, nie wyłączając zobowiązań i weksli, żyrowanie wełeli, 
roślinność, której zarodki przyniosły kwitowania z odbioru wszelkich należnych spółce sum pie- 
tam wiatry i fale. Potem zjawiły się niężnych upoważniona jest wspólniczka Emilja „nis: 

tam i zwierzęta niższego rzędu i wiei- 
ka ilość wężów Teraz donoszą, źe 
wyspa ćoraz bardziej podnosi się 
nad poziom morza. 

Wśród ludności Connet Bantam 
na południu Sumatry panuje najwięk- 
szy niepokój. 

R I D I ę Akuszerka 
niewielką  posiadło W. Smiałowska 
ziemską, jub ośrodek przyjmuje od godz. 9 
po rozparcelowenym do 19. Mickiewicza 
majątku. Pożądana 46 m,6. 
"|. bieżąca bjów, W. Z. P. Nr 63 

w dniu 27—1, 1928 r. 

4766. Il. A: «Stanisław Niemirycz i S-ka» zmienia się 
na: «Leon de Tillier i S-ka». Wspólnikami obecnią są: Leon 
de Tillier, zam, w Wilnie, przy ul. Sniadeckich 3 i Józef Słom- 
Ski. Prokura Leona de Tillier wygasła, Zarządcą spółki z pra- 
wem samodzielnego podpisu w imieniu spółki we wszystkich 
wypadkach jest Leon de Tillier. 27. 

2841. lil. A, <fierwsza Wileńska Hartownia Tyto- 
niowa w Wilnie». Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i 
wykreśla się z rejestru. 2727 — VI 

    

  

  

  

W «Dzienniku Wileńskim» Nr 30 podaną została insy- 
nuącja o rzekomej jakoby sprzedaży, w magazynie moim, szmiu: 
glowanego tytoniu zagraaicznego, 

  

    

  
  

EAN бв A indas Dei Vudas Gal Kai e ae я km . adlegs stałe, ardzo ścisłej kontro adz Skarbowych, 
| „,AKUSZERKA gets ab powodu do zarzutu posiadania i sprzedaży to- 
ŚWIDERSKA warów niedozwolonych. RES 

| AKUSZERKI ul. Mickiewicza 4 m.i2 Ostatnio w dniu 4 II. br. kontrola i rewizja Urzędu 
: przyjm: od g. 10—12 Skarbowego w moim magazynie ponownie stwierdziły, iż po- 

16 — 8. dobnego towaru nie posiadam. 
AKUSZERKA  Wykonywa  wsżelkie a podanie wiadomości niezgodnych z prawdą, a wyso- 

i ce szkodiiwych dla opinji mojej i warsztatu pracy jaki posia: 
pok me dam,—pociągam winnych do odpowiedzialności sądowej. 

Н R Aleksander Grewcew. 
Właściciel sklepu tytoniowego: 

M.LAKNEROWA 
Przyjmuje od g. 9 do 
7 w., Kasztanowa 7 m 5 

w. Z. P, 69 
PE—E9I 609     

JADWIGA WOKULSKA nie zauważył, Pociąg ruszył zuagła 
lecz ospale, Naprzeciwko Teofila sie” 
działa kobieta, Teefll kochał piękno. 

2 Żółty pokój. A ona wydała mu się piękna. Burza, 
Teofil jechał pociągiem. — Patrzył wirująca w myśli, ucichła. Tectl wi- 

bezmyślnie pa uciekające przed nim dział przed sobą twarz madonny ścią- 
drzewa i słupy a w głowie wirowała głą i zamyśloną, jską sią Spotyka na 
i huczała burza myśli, jak druzgocą- niezapomnianych obrazach. 
ca la»ina runęło nań coś, co przecię” Drzewa i słupy. mijały go teraz 
ło detychczasową linjęjżycia. Zniknęła łagodnie, jakby zaglądając przez wą: 
droga leśna od Anbilowców da „do- skie wagonowa okienka. 
liry wrzozawej*. Zawatła się szafka, Nieznejoma miała oczy spuszcze” 
ze stosema wierszy i innych Szparga- me. Czytała. 
łów. Zmąciło się źródło codziennych Teofil chłonął wzrokiem wspaniałe 
tęsknef porannych i wieczornych, co czarne brwi mad nieskazitelaą linją 
i raz przebiegało przez głowę wspo» twarzy, Powóli, w zapamiętaniu sze- 
mnienie niewyraźnej godziny w mro- ptał słowa zachwytu. Hymn poezji 
cznym korytarzu, Miły blask padał rozśpiewał mu się w duszy. Niezna- 
od drzwi pokoju, do połowy oszklo- joma obrzuciła go wzrokiem pełnym 
nych zielonkawą matową szybką. Wi+ chłodnego zdumienia. 
dział jak pewna drobna liljowa ręka _ Pociąg zbliżał się do miasta. Te. 
spoczywała na kłamte. Widział oczy 6fil szedł w stronę pałacu biskupa na 
podkreślone ciemogrmi rzutami, usta spetkanie newej linji życia. 
pobladłe, niby zimowy kwiat kamelįi; XXVI 

Teofil klęczał. Słyszał, że coś mó- * : 

wiła Anka, że Włodzimierz kładł mu „ Popołudnie było pochmurne i 

rękę na ramieniu. Wszystko rozpły- wietrzne, Darzcz wisiał niezdecydo- 
nęło się w rozkosznej niepatnięci.. _ wanie nad ziemią w rozwiekłych bu. 

Pociąg stał na stacji. Teofll był rawych chmurach. ‚ 
Sam w przedziale. Ktoś wsiadł, Teofil 

szy trakt. 

twarzy. 

waną. 

Wydawca Btaułaław Macklowicz, Redaktor , edpowiedzialny Czesław Karwowski 

  

Sala Miejska 
(ui. Ostrobramska 5) 

peimistrza W, Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3 
parter 80 or. balkon 40 gr. Nastenny nrogram: «BEZ RODZINY» 

m. 30. Początek seansów o g. 

t l 
I aa kais Oa Wiki ai cali teatr Helios“ rekordów światowych p, HELENY SOKOL, która wykona produkcje z ciężkiej atietyki zadziwiajsc $ 1927 r. sa Nr. 4634 i oświadczenia Bolesława Józefowicza a dn. BA tea ” Świat sportowy oraz 2) Prima-balstnicy z teatru «Perskie Oko> p. EUGENJI SKRZETUSKIEJ. 69 

Na ekranie: Baron ański* z czarującą LIĄ MARĄ w roli głównej. 45 
Wileńska 38; Najnowsze arcydzieło 95 yg Niewidziany dotąd przepych wystawy. 

chego Bibersztejna- Kazimirsziego i wystąpił ze spółki. 2714—VI Początek seansów: o godz. 4, 6, 8 i 10.15 wiecz, e 
w dniu -20—l. 1928 r. я Od dnia 9-go do 14-go lutego r. b, włącznie i Au+6 dramat w 12 aktach Osnui 324. Il. B. <LEN WILENSKI-—sp6ika z ograniczoną | "Miejski Kinematograł | będzie wyświetlany monumentalny - dramat: „12 djamentów tle fragmentów po sieści Alek. 

Knit i Oswiato sandra Dumas'a (Trzej Muszkieterowie). W _ rolach głównych: Douglas Fairbanks, Barbara la Marr, nitnraino-Oświatowy | Margueritte de Ia Motte i Adojt Menjou. W poczekaini konoerty radjo, Lrkiestra pod dyrekcją Kat 
4. Ceny biletów: 

  

2 „Wanda* 
Polskie Kino 

30. 
Wielka žį| ZWANIEC i MARJA 

ga Dziś! Rosyjska złota serja z oziejów Cara Moskwy jwana Grożnego! <CAR DYMIIRY S 
Ž ! NISZKÓWNA» nugarinis A SE 
iB prawdziwego historycznego zdarzenia za panowania Króla Polski 

Wiśniowieckiego W sobotę i niedzielę bilety honorowe nie ważne. 

  

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

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

Jesionka. 
Zamiana strzykawek «Record», 

  

  

  

(Inkubatery) 

oraz 

poleca 

51
3—
0 

BREZEBOREW ЗК 

sajnowszego modelu. 

KWOKI SZTUCZNE 
inne przybory dla hodowli drebiu 

ZYGMUNT NAGRODZĘI 
Wilno, Zawalna 11sa. 

SERESESEARAŁACSJĘŃ KZGABAGACIKACSERO FĄ 

WYLĘGARNIE 

  

  

pod ugorów pierzchały zające. Dwie 
bryczki przebywały wąską błotnistą 
grobelkę, aby sią wydostać ma szer- 

Marta jechała sztywne, patrząc w 
nieruchomą dal. 
choć dzień był tak pochmurny, a w 
kolorze tym nie było jej nigdy do 

Za zakrętem na wzgórzu zaryso- 
wały się kształty białego kościołka. 

— Otwierają się przed tobą nowe 
możliwości — zabrzmiały w uszach 
Marty słowa Anki. 

— Życie jest pięknel Nie masz 
prawa go marnewać—głyszała znów, 
jak sygnał ostrzegawczy, gdy w po« 
czuciu mdłej bezsilneści rozkrzyžo- 
wała ramiona mad 
rośniętym stawem. 

I teraz pragnienie śmierci bylo 
niemniej silne od obojątnej rezygnacji, 
Tęskuiła do ramien słodkiej i cichej 
nirwany, bo na niej oparła swą wiarę 
z tamtego brzegu. 

A Pan Bóg 
zasmucił się i odwrócił twarz zagnie- 

Ptaki latały nerwowo I nisko: Z rów małego białego kościołka, choć 

58— 2—1 

FORTERIĄNY, PIANINA i FISHARMONJE ! 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, uł. Niemiecka 3, m. 6. 

Przedstawicielstwo pierwszorzędnych  Zagraniczt 
nych i Krajowych fabryk. 

SPRZEDAŻ i WYNAJEM. 

ЗЕНОНЕ ŚRO CANONA ns 

BANK ZIEMIAŃSKI 
0—LIE w VWarszawie, 

Wydział Agrarno-Parcelacyjny 
Przedstawicięlstwo w Wilnie 

ul, Wileńska 30, tel, 4—453, 

Nabywa majątki do parcelacji. 

Przyjmuje majątki do parcelacji komisowej z 

wydaniem awansu. 

Likwiduje serwituty. 

Sporządza pomiary. 

Wyjednywa przy parcelacji 

terminowe. 

Ubrana była biało, 
wonnym deszczu i 
szaty ma ponurym chłodnym wietrze. 

Szeroko rozpostarła się 
prosta droga. Złocił się krzyż ka- 

pożyczki długo 

  

posadzkę jego usłano czerwonym dy- 
waniem, 

A cała przyroda ukryła swe wdzię- 
ki w mającym się za chwilę rezplukać 

rozdzierała swe 

równa 

y dramat w 10 aktach osnuty na tie 
Zygmunta Il ё i Kaięcia 

Žądač prospektu! 
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0 rozwoju każdego 
przedsiębiorstwa 

decyduje reklama 
Dziennik <SŁOWO» 

jako najpoczytniejsze 
pismo, wychodzące w 
wieliim  makładzie i 
doc erające do najdal- 
szych zakątków na- 
szego kraju, daje gwa- 
rancję dobrej i skur 
tecznej reklamy — 
wszelkie reklamy i 
ogłoszenia fachowo 
redaguje i załatwia 
Biuro <ADMINISTRA- 
CJA> ul. Wielka Nr. 56: 
Tel. 14—38. (nad No 
tarjuszem _ Bohusze. 
wicze). 549— 

    

Do wynajęcia 
1 lub 2 pokoje z nie- 
krępującem wejściera, 
może byś z utrzyma» 
niem, ui. Zygmuntow* 
ska 8—5. Oplądzć od 
g. Jl-ej dog. 1 m. 30 

1-895 

  

Zaginął 
pies, seter ir andzki 
Cały rudy, pierś biała, 
wabi się «Red» odpro: 
wadzić za wynagro- 
dzeniem: Połocka 9 
m. 5, od g, 4—8 w. 

CJE RA 

1 pokėj (większy) 
nadaj, się ma biuro 
oraz 1 pokój mumebl. 
w śródmieściu poszu- 
kuje się natychmiast. 
Spieszne — zgłoszenia 

m 

  

uprasza się do adm. 
«Słowa» pod 
2 pokoje». 

<K. E. 
607—1 

  

trze. 
Ścielny w płachtach szarych chmur. 

py nafiowej. 
zdradliwym, za 

wielu. 

ludzi  maluczkich 

Teofil wzdrygnął się, gdyż nie wie- 
dzieć czemu usłyszał w duszy swojej 
dziwne słowa, 

— Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą co czynią, 

Tego wieczora żółty pokój był 
oświetlony pogodnym płomykiem lam- 

Przyjechał Rudolf, Anka uśmie: 
chała się doń tak radośnie. 

A Włodzimierz wyszedł na ganek 
i gwizdał przeciągłe na psy. 

Był to wieczór taki jak jeden z 

Panna Marta zniknęła za drzwia- 
mi z zielonkawą matową, szybką. 

"A Tecfl wspominał niedawno prze- 
ciętą dotychczasową linję swege życia, 

I nie wyszedł na spotkanie z mu: jake sen. | : 
Šailo mi się, (26 jestem krów 

Jesienne żółte liście usłały naokół 
ziemięj szeleszczącym Kkobiercem. Na 
klombach powiewały pióropusze bia: 
łych i złocistych chryzantem. 

Aieja bzów zaczynała być przez. 
rdczysta i coraz rządziej zwiastowała 
jakieś zmiany. 

Teofil 

babiego lata. 

umeblow. . 

Na krańcu ogrodu stał 
zmurszały krzyż. A 
drzewie umieszczona była malutka ka- 
pliczka drewniana. 

Zczerniała twarz Madonny, rzeź- 
biona w drzewie, uśmiechała się ta- 

Czystą. audycję 
zapa wniają 

wieczne baferje 
„K U PR O* 

Ładowanie zastępuje regeneracja powietrzna: 
<Kupro> Lwów, Jagiellońska 20. 

Poszukuję 
pracy gospodyni, przy 
dzieciach, chorych lub 
innej, Dowiedzieć się: 
Archanielska 12 m. 4, 
Zofja Szymańska, 
= 

Udzielam Les; 
francuskiego 1 nie- 
mieckiego jęz.. dzie. 
ciom i dorosłym po 
dostępnej cenie. Łu- 
smi ul. Fiisowa 1m.2 

  

    

  

LEKCYJ 
francuskiego 
angielskiego 

udziela doświadczona 
nauczycielka, 

ul. Rzeczna 11-s—11, 
(róg Zakretowej, vis'a- 
vis Uuiwersytetu). —0 

-Lekarz-Dentysta 
z wieloletnią prastyką 
poszukuje posady w 
klinice, szpitalu, albo 
w gabinecie dentyst: 
Zgłoszenia do admin. 
<Siowa> pod L, D. 
2865 
o 

Listwy i Ramy 
gotowe i na obsta- 
lunek, oprawa 

obrazów ifotografji 
oraz odnawianie 

ram solidnie i tanio 
wykonuje 

Księgarnia 
Ostrobramska 
J. JURKIEWICZA 

K. Szalkiewicza 
Wilno, 

ut. Ostrobramską 23 
| Oliwa do palenia 

  

  

  

w najlepszym 
gaiunku: 

34—V—10 

Przepisywania 
na maszynie kosztor. 
wykazów, akt 8: 
dok, i t. d. Wykonanie 
staranne i punkt, 
Orzeszkowej 3, 

(w podwórzn z lewe 
strony). 405—2 

J 

Obudzenie było oczekiwane, ale 
niemniej przeto bolesne. 

Tego wieczora nawiedziły go zwy” 
kłe wieczorne tęsknoty. 

Aleja nikocjany chwiała się trwoże 
nie na chłodnym przepastliwym wie- 

XXVII, 

rozpoczął długie samotne 
wędrówki po alejach ogrodu, 
mu się często odjeżdźające pociągi. 

Żal jego włóczył się po zczernia- 
niałych ugurach, jak białawe włókna 

tuż obok 

Drukarnia «Wydawnictwe Wileńskie» Kwaszelsa 23 

ąd. wielkim wyborze 

Śniły 

stary 

45
3—
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M.Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. odp, 
Wilno ai ašiai 

20, dom wiasny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne. 
salony, gabinety, 
łóżka uiklowane 1 
angieiskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
olurka,  krzesłą 
dębowe itd. 

Dogodne warunki | 
na raty: 

    

  

Foksterjery 
, szezeniętą do sprzeda- 

nia. Stopówka 5—1. 
I-FeS 

gubioną ksiażkę 
wojskową ną 
imię Lejby Sza- 

piro, wydaną przez P. 
K. U. Wilno Miesto, 
rocznik 1897,  unie- 
ważnia się. __612—0 — 

Śliczne 
obrazy relig. (paryskie) 
tanio do sprzedania. 
Zarzecz 28 m. 3, 
611—0 

gubioną książkę 
Z wojskową rocznik 

1901, wyd. przez 
P,K. U. Wilno, na 
imię Jana Aleksandro- 
wicza, zam. wieś Dei. 
niszki, gm. M, Sojecze 
nickiej, unieważnia się 
0—019 

NASIONA 
wyborowe, warzywne, 
pastewne 1 kwiatowe, 
koniczyny i inńe w 

po 
cenach najniższych 
poleca В. SZYK 
Wilno, Zawalna 58, 
Cenniki na żądanie 

gratis. 443—14 

    

  

nieśmiertelników. 

Gn cherche une 

Francaise 
pour une filiette de 
huit ans, pour apres 
midi, ox comme dem 

place, s'adresser<Admi- 
nistracji Słowa», 

«Francaise,  0—09EG 

LEKARZE. 
  

  

  

DOKTÓR 

D, ZELDOWIEJ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 

moczowych 
od 9-1, od 5-8 w, 

Kobieta-Lekarz 

DrZeldowiczowa 
RYCZNENARZĄ. 
RYCZYE,NA " 
DÓW MOCZOÓW: 
od 12-2 I od 4-5 w 
ul Miekiewiczą 24 

tei. 271. 

W. Żar Nr. 152. 

Dr POPILSKI 
choroby skórne 

i weneryczne, 
Przyjmuje od godz. 16. 
do 1 i od 5—7 

W, Pohulanka 2, 
Zawalnej. W.Z.P. 1. 

.. 0% 

- Doktór Medycyny 

A. CYMBLER 
choroby skórne, 
weneryczne i moe 
ns 
rapja, górskie, 
Mickiewicza 12, -śg 
Tatarskiej 9—2 i 5 — 

W, Z, P, 4 

  

    
    

  

DOKTÓR 
A. Blumowicz 

choroby: 
weneryczne i skórne, 

Przyjęcie: 9—1 3—8, 
Wilno, ul. WIELKA 24, 

Tel. 921, 
—GSz 

Doktór Medycyn: 

ŁUKIEWICZ 
choroby weneryczne, 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza, 9 

wejście z ul. Śnią- 
deckich 1, przyj. 4—7. 

шЕ 1—g9 

M. 6. Wolfison 
weneryczne, | mMOCZO+ 
piciowe i skórne. ul, 
Witeńska 7, tel. 1067. 

—{ 
ВС_)КТ OR 

L. Ginsberg 
choroby weneryczne: 

_ syfilis i skórne. 
Wiino, ul. Wileńska 3,, 

telefon 567, 
Przyjmuje od 8 :o 1 

Т ой 4 do 8, 
—56 

Lekarze-Denty$ci. 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Użyńska- Śmolska 
Choroby jamy ustnej. 
Piombowanie i usu» 
wanie zębów bęz bóle 
Porcelanowe i złote 
korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni, 
kom i u m się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 5 

S Us 02 > 12 
i —7 

Wydz. Zdr, 
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W pokoju Marty, 
lampa, stojąca na biurku, rezświetlała 

ciepła różowa 

Niby biała plama leżał tam otwar= 
ty list Oczy przebiegły kilkakrotnie 

— „Ostafecznie wybrałam Włodzie 
mierza. Zawdzięcza to tyiko temu, że 
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i wierzę w jego moe 
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Marta siedziała z twarzą bladą, a 
czoło przeciąła jej pionowa brózda. 
Miała wyraz taki jak dia wsystkich 
ludzi, Bo prawdę swego uśmiechu 
ktyła tylko dla jedaego przechednia. 

 


