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Numer dzisiejszy zawiera 8 stron orez dodatek „Przegląd Tygodniowy".
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BARANOWIGZE — ul Siosowa 172

0

Ё

Wilno.

Niedziela

12

lutego

1928

BIEŚWIEŻ —- ul; Ratuszowa

BRASŁAW— al. B-go Maja 64
DUKSZTY — ul Gan, Barbeckiego 16
DUNILOWIGEK — al. Wilešska I
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 60
GRODNO — Pise Batorego 8

r.

NOWOGRÓDEK — ul. Młekiewicza 20
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28
POSTAWY — Rynek 19
STOŁPCE — ul Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — mi Rynek 9

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Zlemian

$WIR — ul 3-g0 Maja B

BIDA — ui, Majora Macklawieza
63
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30
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go wytroniton, które musza zanieresować każdą hulraną kobietę U

D

- SPOŁECZNO-L!TERACKI

39

TYGODNIK

NAJWIĘKSZY

99

kulturalnych

Założone w 1862 roku, najstarsze w Polsce,

najwszechstronniejsze

Każdy numer zasilany przez majłepsze talenty publicystyczne
świata, sprawozdań książkowych i teatralnych, mód (cały szereg + modeli

pismo

kobiece w obecnej fazie swego
jak domowego życia kobiety.

rozwoju jest

ostatniem

słowem

ORGAN

sfer kobiecych

aktualności zarówno

społecznego

i lilerackia, zawiera stale działy: społeczny, beletrystyczny, poezje, sportowy,
wszystkich dziedzin ruchu kobiecego, z całego
ed najwykwintniejszych do najprostszych), gospodarstwa domowego
(pozwalający
na czynienie najdalej idących oszczędności dzięki

uwzględnieniu najnowszych prądów i powojennych warunków życia), robót, higieny i kosmetyki. Ponadto numer zawięra: ośmiostronicowy dodatek „Mady i Roboty”, arkusz wzorów naturalaej wielkości, tablicę
kroju oraz 16 stronic wytwornej bieletrystyki w odcinku powieściewym. W drugim tygodniu każdego miesiąca, każda prenumeratorka
otrzymuje w postaci bezzłatnego «dodatku miesięcznik
„Kultura Ciala“, pismo poświęcone szerzeniu zdrowia fizycznego i kosmetyce.

Prenumerata z przesyłką pocztową miesięcznie 5
Każda

z pań która do dnia

25 lutego r. b. nadeśle

Numery okazowe po nadesłaniu 50 gr.

wprost

do

Administracji pełną półroczną

kolorewy), albo książkę dr.

znaczkami poczt, —

Prenumeratę

:

|

zł. 80 gr.

|

prenumeratę

DZIECKO

Zasilany pracami

poświęeony zdrowiu

najwybitniejszych

i wychowaniu

pedagogówi hygienistów

jest przystępnym

zaczętą

p. t. „Piękność i zdrowie w życiu kobiety".

wysyłać

w Warszawie,

Dwutygodnik

w sumie 34 zł, 80 gr. otrzyma jako premję

Julji Świtalskiej

należy

Prenumerata z przesyłką pocztową kwartalnie
przekazem

pocztowym

plac Zamkowy

lub

czekiem

17 zł. 40 gr.

robotę

P. K. O.

ze wszystkiemi

SESI
ES

(haft biały lub

na konto nr. 3.700 do Administracji

99.

I MATKA

dzieeka do

lat

wykładem najnowszych

7-miu

prądów

jest nezastąpionym przyjacielem matki.

wychowawczych,

znakomicie

ułatwiającym

orientację

zawiłego zagadnienia jakiem było dotychczas, rozumne postępowe fizyczne i moralne wychowanie dziecka,
Każdy numer zawiera działy: pedagogiczny, medycyny, wychowania fizycznego i higjeny, ubrań i robót z bibułkową formą, wzoru haftów i zabawek oraz
listy czytelniczek, zawierające szczegółowe porady
i wskazówki z tych dziedzin dla matek,

S

dodatkami

w

chaosie

odpowiedzi redakcji na
:

Prenumerata z przesyłką pocztową miesięcznie Zł. 1—
|
Prenumerata z przesyłką pocztową kwartalnie Zł. 270. | Numery okazowe po nadestaniu 50 gr. znaczkami pocztowymi,
Prenumeratę naleły wysyłać przekazem pocztowym, lub czekiem PKO. na konto Nr. 12900 do Administracji w Warszawie, Pl. Zamkowy 90.

„KOBIETA w ŚWIECIE i w DOMU"
dwutygodnik,

poświęcony

życiu domowemu,

modom

i robotom

kobiecym,

jest

jedynem

w Polsce

pismem,

będącem prawdziwą

szkołą

wytwarności,

zastępującem

w zupełności

kesztowne

zagraniczne żurnale.

Prenumer

Każda

z przesyłką
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„ZYCIE
jest

wydawnictwem
w

а

gr. znaczkami

pocztowemi.

Prenumeratę
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należy wysyłać przekazem

w Waza wie, plac Zamkowy
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w

postaci

„Oszczędna

gospodyni*

sprawom

prowadzenia

domu

dwutygodniowych—każdy zeszyt stanowi oddzielną całość. a bogata
oszczędną i wykwintną gospodynią i panią domu.

jau Sept

zasady

„Odnowienie mieszkania
i porządki

domowe«

„Jarzyny

Przepisy

na

i

zimę”

pani

i gospodarstwa

praktyczne rady

przyrządzenia i przechowania
konserw z jarzyn,

czytelniczkę, jak być

domu,

12200

dodatkami

praktyczną»

racjonalnego

„Wyrób

я

do

prowadzenia

ego

jom

około sia

przepisów

gości nieodzowne fala
ala

i

„due

zad

od

„Konfitury,
i konser
przepisy
AK

sposób zrobienią |35:ciu zabawek bez żadnych prawie kosztów.

„jamtów”,

2

soków,
marmelady,

i konserw

оНх

2

| Wadą pda maya kora м
s

„Mój

ogrodek"

(kwiaty)

ato.

kompoty
owocowe*
kody, galaret,

=

zabawek*

=

gna

aw

ruo

i

Każdego ama.

„Konserwy i potrawy z grzybów*

potraw,

zee re di zera "O

S

fachowe rady i wskazówki,
jak pieięgnować
ręce.

lub kolacje
obiadowego,

wigiljine“

doskonałych

rzyjęciach

sprzedaž.

warsztat

: zachować

i zdrowie*

zachować młodość
i urodę.
b
soda:
rzybąch*
nA WROCE

oraz menu 12_ wieczerzy wigilijnych.
użytku domo:

>

„Domowy

JC ę
„LO

kspeluszy.

Potrawy

ów:

serów

robienia serów

piękność

dokładna tanka robienia letnich I zimowych |

„0 pielęgnowaniu rąk

A

drobiu*

nich do podania na Śniadania,
oraz do dopełnienia
menu

=

wskazówki dla matek, jak racjonalnie odży.
sposoby

„Jak zdobyć

„Pędzenie roślin w pokoju* | wskazówki, co robić, sby :do późnych iat

dziecięcia"

wiać dzieci i przepisy

gorące*

sposoby wyhodowania w pokoju keitnąSych Jak
biacyntów,
tulipanów.
Iiiih tuberoz et"
robi kapelusze *
się

z zimną

KOR

„Kuchnia

dochodowero gospodarstwa drobiowego.
rzystawki gorące"
przeszło 100 przepisów potraw, odpowied:

е

ze wszystkimi

Nr.

kobiecego

treść i liczne ilustracje uczą

„Leguminy

РЕ

przyjęcie

na

i

dań do bufetów

bułki, chleb i ciastka.

„Hodowia i tuczenie

sposoby

zaczętego hafiu wraz

|sposoby przyrządzania tanich i smacznych legumin.

„Zimne przekąski“
bogaty zbiór przepisów tartynek i zimnych

ee,
każdej

domu*

i wykwintnego pro-

АСАа

:

2 poc

Pani

praktycznego

domowe“

uczy jak piec w domu

EE.

etnograficzne

ONA

„Pieczywo

wskazówki, i jak własnoręcznie
uszyć
TĘCE
zy

jwykonania pisanek.
й

Moszna,

ubrania, niezbędne dlą

„Wykwintnai praktyczna b:eiizna“
Wiadomości

S

>
pokojowe

zasady utrzymania w czystości bielisny i |

ich w porzadku.

„Pisanki

„Wzorowa

zasady

„Pranie, prasowanie. czyszczen €*

dokładne wskazówki, dotyczące odnawiania
mieszksń j utrzymania

włosy

aby mieć ładne włoay

ROZ
„Rośliny

iaroszów.

i odpowiednich dla

pielęgnować

wskazówki, co robić

„Sto postnych i jarskich dań*
„praktyczne przepisy
potraw postnych

konto

‘

Już się ukazały:

„Jak

do osięgnięcia * równowagi

czekiem P, K. O. na

wykonania.

Już się ukazały:

wskazówki

lub

99.

PRAKTYCZNE:

poświęeconem

odstępach

50

20 złotych otrzyma BEZPŁATNĄ

ssosobem

Poszczególne zeszyty ukazują się

© POTEM SBE POCO TEE

miesięcznie

»

z Pań, która do dnia 25 lutego wpłaci wprost dogAdministracji pełną

YIT

TSS

T

3
dt kładzie specjalny macjsk ma
estetyczną i praktyczną
stronę życia, szeroka uwzględniając higiene, kulturę i dekoracyjność wnętrza oraz dział gospodarczy”
„Iobleta
0
Świecie
į U
Domu
dzięki bezpeśredniemu kontakiowi z najlepszemi firmati modniarskiemi
stolic całego Świata jest niezastąpioną dla mieszkanek
prowincji. — Każdy numer
pisma zawiera: tablicę krojów, wzory robót naturalnej wielkeści, dwia artystyczne”wkładki
kelorowe, wskazówki
gospodarcze, menu obiadowe, wiadomości
z całego świata i obfity dział beletrystyczny.

=

«Mój ogródek»
(trawnik, pelargonje, różę,
akc warzywa)

kompotow, marynat,
konserw etc.

Wskazówki i rady jak w małym ogródku
mieć wczesne i ładne warzywa.

sem „MODNE ROBOTY KOBIECE ===Cena pojedyńczego zesz. 1 zł. 50 gr.—W prenuer.

daje Czytelniczkom

kwart. (6zeszytów) 7 zł. Da nabycia
w Administracji: Warszawa Plac Zamkowy 99. Kanto czekowe PKO Warszawa 170, oraz w każdejwiększej księgarni.

całekształł nowoczesnych

«NAJNOWSZE SPOSOBY OZDABIANIA SUKIEN»
27 modeli sukien, kamizelek itp. ozdobionych

aplikacją

haftem

lworyzacją:

Dotychczas ukazały się następulące

| —

modele i wzory naturalnej

sposoby wykonania, orazjwzory.

„Najmedniejsze szale szydelkowe i na widełkach*

15 oryginalnych szali włóczkowych, wraz z dokładnym

robót ręcznych.

sposobem

zeszyty

wysjła

Administracja

wykonania

po

otrzymaniu

kwiaty z włóczki, z piór, z jedwabiu,

„HAFT
KOLOROWY
bogato ilustrewana książeczka zawierająca szczegółową naukę

wykonania modnych haftów, oraz odpowiednie wzory naturalnej
wielkości.
Cena Zi, 150 gr.

|

„ZBIÓR

przeszio 500 wzorów

Sto
ściegów szydelkowych i ich zastosowanie.
Część I: Ściegi zasadnicze. Część II: Ściegi ozdebne.
Cen

każdej książeczki 1 zł. 50 gr.

ozdobienia

„Jak robić
należności

przekazem

lub

na

ręcznemi,

MONOGRAMÓW*

wykwintnych i skromnych

Cena 5 zł.

RE
„Bluszcz
Warszawa, Plac Zamkowy

99

.

konto

monogramów.

:

m.

PKO.

powinna

z sukna

Warszawa

P.t.

z

„Piękność
Skład

główny

i

Dr. med.
książki
Dwie«6 (Hygjena
kosmetyczna). Ni
i

MIEJ

i higjeny
zdrowie
zyciu
kobiety
Šios majważniejszych
kobiecej, wnauka
masażu twarzy i biustu ect. Cena egz, 5 zł.
w

Tow. Wyd.

„Bluszcz*,

do

nabycia

także

we wszystkich

kolorowym: serwet i serwetek,

wiadomości "x zakres

„HAFT

stycznych

poduszki-kwiaty,

ej,

Warszawa,

Plac Zamkowy

BIAŁY:

Ko
„Wz

ua

V

УС

ik wislkošci.

olorowych“

Cena zł. 1.50 gr.

i kosztuje

wielkości

3 zł. 50 gr

a to:

WE

nowoczesna

WSZYSTKICH

ORRESACH

I pełen doświadzenia życiowego

“

e sai

as

clństwa aż do starości i niewątpliwie Stanie się przyjaciółką każdej nowoczesnej kobiety: Cena 6 zł.

księgarniach. Wysyłka pocztą tylko po otrzymaniu pieniędzy

99.

Dwa
zeszyły w opracowaniu prof. Adama Dobrodziekiego.
Każdy zeszy! zawiera 100 wzorów maturalnej

.

Pt „Kobieta

woreczkiskwiaty,

zawiera dokładną naukę wszystkich ściegów używanych przy zwykłych i arty=

:

Juiji Świta!skiej

skóry,

książki p. t.

nabyć

i w każdej większej księgarni.

i.

i ze

13555, —- Administracja:

Pocztą wysylamy po otrzymaniu należności przekazem lub na konto P. K. O. Warszawa 13555.
.

haftem

modele, formy. Spossby wykonania. |
abażury”
D
G
„joksnia

3

z Pań, interesująca się robotami

Każda

do

„Fantazyjne kwiaty w stroju kobiecym i w dekoracji tmieszkań*

BEZ WARSZTATU»
«ARTYSTYCZNE TKACTWO
nauka wykonania ręcznie materjałów, odpowiednich na suknie palta itp.
Cena każdego _qszytu 2 zł, — Pojedyńcze

zeszyty:

«SERWETY i SERWETKI»
wielkości

rzekazem lub na

konto „Biuszczu“ w P. K. O, Nr. 13555,

pr
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Pamietajcie, že kto jest za rządem sily
państwa polskiegoi równowag i społecznej

TEN

GŁOSUJE

NA LISTĘ w. 1
Ę

|

Pamiętajcie, że z ust najwyższych

Listu

Pasterskiego

padło potępienie wykorzystywania

X. X. Biskupów

Polskich

dla celów

LISTY w 1

rozbijania

г
|

SKO Ww

ь

Koniecznošč

porozu-

©.

Watykan a wybory w Polsce.

Nota polska została doręczoni.

Imienia gospodarczego.

RYGA,

,

11-il. PAT.

Dziś o godz.

13

poselstwo

polskie

w

===

Wręczenie listów uwierzytelniających,

Wywiad ks. Janusza Radziwiłła © prezes Zjazdu katolików polskich w
WARZSAWA, 11-11, Pat. W dniu
stanowisku Ojca św. wobsc wyborów Warszawie, jeden z najwybitniejszych
11
b.
m.
o godz.
12 w południe
w Polsce drzzgocze tę broń, z którą świeckich
działaczy katolickich
w Hajima Matsushima
рове! nadzwyendecy wyruszyli na plac bofu. Broń Europie, powiada:
czajay i minister pelnomoeny J.C M;
ta polegała na legendzie, ną misty:
Najwyźszy autorytet kościelny za- cesarza Japonji ztožy! Panu Prezy-

Z Kowna donoszą: Wychadzący w Rydze wręczyło
notę ministra Zaleskiego tutejszemu poseist»u
|Kłajpedzie dziennik pół-rządowy „Ka- litewskiemu.
leiwis* w Nr. 34 pisze: W Genewie
Tekst noty polskiej.
odbywały się narady w sprawie koWARSZAWA, 10, II PAT. W cdgowiedzi na notą litewską z dnia
munikacji i stosunków gospodarczych
prezesa Rady
z krajem wileńskim,
W
stosunkach 16 stycznia 1928 roku wystosowana została do litewskiego
tych bardzo jest zainteresowany nasz ministrów i ministra spraw zagranicznych Voldemarasa nota następująca:
W piśmie Pańskiem z dnia 16 stycznia 1928 roku uważał Pan za
przemysł i wszystkie przedsiębiorstwa
konieczne
sprostować nieścisłości, jakich dopuściłem się według Pańskiego
handlowe. Rozutniemy, że nie mogą
mas łączyć z Polską żadne
stosunki, mniemania w mojem przedstawieniu rozmowy naszej 1lzgrudnia r.ub. w Ge-

fikacji,

że listy Nr. 24 i Nr. 25

listami

katolickiemi,

a

lista

są

Nr

chęcił mnie

do

1 liście Nr. 1 i

listą niekatolicką.
W tym celu wykorzystano list pae

wzięcia

Najwyższy

kościelny wyraźnie

potępił

udziału

dentowi

w

mewie” Nie mam bynajmniej zamiaru dyskutować
ma
temat słuszności
twierdzień Pana, ani też prostować ich ze swej strony, gdyż
taka pole:
mika mie mogłaby doprowadzić
do celu
de którego
powinniómy
ebaj
dążyć, a którym jest doprowadzenie w jaknajkrótszym czasie do porozuczne, to teź oczekujemy ge.
mienia pomiędzy Polską i Liiwą.
Złamanie solidarności,
Ograniczę sią jedynie do wyrażenia życzenia, aby
wszystkie nasze
przyszła
rozmowy,
o
ile
będziemy
mieli
do
nich
ckazję
były
stenografo4»
a«Brihwa Szme» zamieszcza attyT. kuł w sprawie traktatu handlowego wane i wciągane do protokułów przez nas obu podpisanych.
Co się tyczy innych kwestyj podniezionych przez Pana w jego nocie
„litewsko włoskiego. Rzecz cała wy-

głosować,

że biskupi polscy wzbronili

dwie

streny. Oświadczenie

siedzkiemi
ćzi do wniósku, że mamy tu do czy= pokój”,

nięnia ze złamaniem przez Litwę salidarności bałtyckiej i uniemożliwienie

unji celnej pomiędzy Litwą,

Estonją, — Wogóie —
łotewski

—

zauważyć

pisze

Łotwą

państwami porozumienie

iż

mogących

(bone entante)

zapewnić pomiędzy

od

po-

jest jasne

bałtyckich.

Czy planowano zamach
na Łotwie?;
W/ dniu

to ukaże

jwlejtenanta

rzekomo

iksze, który

pozatem

Ks,

wysoce subjektywnej

w

niczem

pla- istniejących normalnie pomiędzy członkami

Berg i

|

ryskich

sprawa

zalecając obu

|
||

Przy sowieckim komisarjacie spraw
wewnętrznych istnieje specjalna sek-

Ligi Narodów,

nie mógłby

Poseł Bizauskas

się

skiego

wyjeżdża

arubasadorem polskim

Jego Świątobliwość Papież Pius XI.

głosować na

Polską a Litwą,

które za względu

brak pośpiechu ze strony

na obu

rządu

(e

nie nabrały
jeszcze chana sta- tewskiego
z zalezgodnie
pokojowego
rakteru
przestępczości wśród

W

tych właśnie

Zasługa

dniach z inicjatywy tej sekcji wybitny

kryminolog prof. Lubliński w Moskwie

KOWNO,

11—lil.

rokowań

skich. Pozatem

rozmowach

peruszena

że

Lubliński

stwierdził

przede-

Dobrucki

w

kobiet rosyjskich Depesze

wśród

warosła po wojnie i rewolucji bardzo
znacznie,
Na podstawie przeprowadzonej w

niętego

przez

więzieniach rosyjskich statystyki, zdo=

łano ustalić, że 23 proc. odsiadujących
swą

karę

mężczyzn

i 31

proc,

kobiet

Z poszczególnych

z

zgodzia

z tege rodzaju

ministrom

taktyką rządu

Woidemarasa

że

jed.

i Stresemanna,

BERLIN, 11, II. Pat, Jak donosi Tzlegraphen Union premier Woldemaras wystosował do kanclerza Maixa i ministra Stresemanna
depesze,
w których dziękuje im za przyjazne przyłęcie i wyraża najlepsze życzenia
swe dia narodu niemieckiego. W depeszy do ministra Streszmanna Weldemaras podkreśla, że rokowania berlińskie stanowią najlepszą
podstawę

przyjaznej współpracy obu sąsiadujących narodów. W odpowiedzi

na

stęmatw

gują morderstwa.

siadywało

karę w

skich 9150

osób

prze-

te

uwage zasłu-

bójstwa podczas bójki, ilość więzionych

morderców

Czy Łotwa poruszy sprawe kolei Libawa-Romny

RYGA, 11—1i, Z Kowna dotoszą: „Lietuvos Z nios* omawiając wy»
W roku 1924 od- wlad udzielony yrasie zagranicznej przez ministra B.ładisa dechodzi do
więzieniach rosyj- wniosku, że Łotwa nie bgdzie narazie poruszała przykrej sprawy kolei Liza usiłowanie za- bawa-Romny. Wogółe polityka Łotwy w stosunku da Litwy stanie się
wyreźnie
ss

wynosiła

ponad

10.000 czób, Maerdsrcy rekrutują się
głównie z pośród
mężczyzn (92 proc.).

Najwięcej morderstw dokonano w 0sadach wiejskich.

jszą niż dotychczas,

ATRI

TTT

Poświęcenie

SANDOMIERZ,

nowego

TTT

BENETTON

mostu na Wiśle.

11,1. PAT: Dnia 11 b. m. odbyła

TIT)

się tu w obecności p. ministra

komunikacji Romockiego i szeregu wyższych urzędników ministerstwa komunikacj
i oraz
przedstawicieli miejscowych władz na Czele z p. Wojewodą Kiejeckim Korsakiem uro-|

W dziedzinie przestępstw szksualnych,
wdrożono w SO
czystość poświęcenia i otwarcia nowowybudowanego želazno-betonowego mostu kolejo1925, śledz- wego
na Wišle pod Sandomierzem.
Poświęcenia mostu dokonał ks. biskup Sandotwo przeciwko 8180 Osobom,
eskarżonym o :gwałcenie.

W/

roku 1926

w ciągu pierwszych 6 miesięcy zano-

mierskt R;x. Następnie p: minister Romocki po przecięciu symbolicznej wstęgi wsiad
dotprzygotowanego pociągu, prowadząc go przez nowowybudowany
most, Z dniem

towano ponad 4000 wypadków gwał- dzisiejszym most został oddany dla rachu towarowego i osobowego.
tu. Największa ilość zgwałezń przyPierwsza powódź wiosenna,
pada latem na miesiąc maj i czerwiec,

Ks.

powitał ks. biskup Kammels

i tutej-

konsulatu generalnego

wywiadu

Czyli, ża

książe

odwrotą.
Radziwiłł,

bezpie-

GENEWA, 11. II. Pat, Do wiado-

mości prasy podano sprawezdania,
które zostały opracowane z keńcem
stycznia w Pradze przez prezesa komitetu rozjemstwa i bezpieczeństwa
Bznesza oraz trzech sprawozdawców,

z wybranych

rz.

na pierwszym posiedzeniu
Holstizgo
Memorandum
komitstu.
(Fislandja) detyczące organizacji rozjemstwa i akcji pojednawczej wskazuje na różne typy usładów rozjem-

czych i pojednawczych, które należałoby dostosować do położenia
ró»

żnych państw. Memorandum Politisa
(Grecje) mówiące o bezpieczeństwie

zaleca zawieranie zbiorowych
układów © nieagresji
oraz rozjemczych
jax również
układów
© wzajemnej
pomiocy,
Memcrandum
uznaje, że

stworzenie

zdemilitaryzowanych

mogłoby przyśpieszyć

sfer

kensylidację

bezpieczeństwa,

Rutgers (Helandja) zeleca

czynny

udział w przyśpieszeniu poprawy warunków komunikowania sig goszczególnych
organów
Ligi Narodów

wśród wszelkich okoliczności. Sprawozdanis
podkreśla
peżyteczneść
wydawania

przez

Radą

Ligi

opinji

wrazie wybuchu wejny, czy zachodzi
maruszanie paktu Ligi i która ze
stron prowadzących wojuę dopuściła

były

się

tego naruszenia.
BERLIN; 11—il. Pat.

Zig.* donosi z Genzwy;

połową wszyst- szeregu kwesty doprowadzi do przyjaznej współpracy vbu państw,
4
rodzajów

ogłoszenia

Prasa opozycyjna o Gyoiadzie z Ks, Radziwlłłem.

rekrutuje sig z pośród recydywistów: telegramy ze strony niemieckiej wysłane zostały również do p. WeldemaOgółem więc recydywiści (mężczyźni rasa depesze, wyrażające przekonanie, że porozumie osiągnięte w całym

i kobiety) stanowią
kich przestępców.

Biskupów Polskich.

Cziczerina,

Pat. Ela omawia rozmowę Birżyszki

premj,

chwili

czasie uzyskać prywatne
posłu- rozpowszechnienie wiadomości o spichanie u Ojca Świętego P'usa XI, nji Najwyższego attorytetu kościel.
przyczem padły słowa
wyraźne- nego. Broń endtcji została złamana,
go potępiena
prób
rozbijania kłamstwo ich zostało zdemaskowane.
bloku, popierającego Rząd, przez Ci,«tórzy tej mistyfikacji uwierzyli ulenadużywanie Listu Pasterskiego gli temprędzej dziś eię ed endeków

była spra:

Włzysikiem, że pomimo, iż kobiety w stesunku do szkół litewskich w Polscg i zasługą ministra jest,
stanowią zaledwie 59 prac. ogólnej mak litewskie szkoły średnie zamknięte nie były.
ilości więźniów kryminalnych, prze-

slępczość

Od

Radzi- ks. Radziwiłłem zarzut nie'katolickości
willa:
liście Nr. 1 jako całości nie będzie
Prowadząc akcję polityczną, stawiany i nie może być stawiany.
która w rezultacie doprowadziła Nie należy bowiem do cech katolika
do stworzenia listy, niedwuznacz- prawdziwego zabieraniejgłósu celem
nie popierającei Rząd marszałka polemiki z Papieżem.
Piłsudskiego, dwukrotnie w bieW ten sposób od chwili ogłoszeżącym miesiącu zostałem do tej nia wywiacu z ks, Radziwiłłem zostało
roboty osobiście zachęcony przez złamane całe nastawianie akcji emdecnajwyžs:y autorytet kościelny
i kiej, ebliczone na eksplostowanle uto za pośrednictwem poważnych czuć religijnych. Dziś chodzi już tylko
osób, które miały szczęściew tym © jzknajszersze,
jaknajdonioślejsze

wa grojektu pzkiu o nieagresji wysu-

min, Dobruckiego

wyraził się, żę nie jest w

myślimy

konkretne słowa ks. Janusza

wygłosił ciekawy odczyt ma temat Dobruckim, podkreślając, iż minister potwierdził fakt, ża 46 szkół litewsGzwOju przestępczościw ZSSR. Pro- skich ma Wileńszczyźnie rzeczywiście zostało zamkniętych. Jedaak minister

fssor

Nie

I na to przychodzą wyreźne, jasne,

francusko-resy|-

przypuszczałą,

jedynkę.

i jest druzgoczące dla tych; którzy
nawet zaprzeczyć, że agitatorzy endec- chcieli użyć listu pasterskiego
jako
cy w ten sposób
bardzo wielu па- breti, jako argumentu, jako ulotki w
szych księży zdołali zmistyfikować.
swej wiecowo - partyjnej robocie.

na podobną

do Kowna,

dotyczyć mia- podjęcia

ia głównie sprawy stesunków między

piątek

Dziś ks. kar-

Prace nad ustaleniem
czeństwa.

lecz wręcz prze-

zgodzić

W

szej kelonji polskiej.

stosunków

KOWNO, 11—II. PAT.
Elta oficjalnie komun kuje e otrzy”
meniu pr.eż poselstwo litewskie w Rydze noty polskiej.
Poseł
Biaauskas w poniecziałek wyjeżdza do Kowna
dla wręczenia noty

cja, której działalność polega
łem badaniu
ludności resyjskiej.

11.1 PAT.

w zastępstwie chorego ks. kardynzła
Schutzego oraz przedstawiciele pole

się, opartego na

przypominać

być

w Ko.

dynał Hiond przybył do Kolonii.

przedstawia się obzcaie o wiele poważźniej niż przypuszczano przedtem, rządowi ltewskiemu.
Przebąkują również о prowokacji ze
Ambasadorowie polski i sowiecki u Brianda.
strony socjalistów. Wobec tego ocze”
yjne
ej
sensac
e
bardzi
jeszez
PARYŻ, 11—lil. Pat. Jak podaje czniami Ligi Narodów. Co do wizyty
kiwane są
rewelacje.
Havas Brand przyjął ambasadorów ambasadora rosyjskiego panuje prze»
polskiego i rosyjskiego. Według „Pe- konanie, iż pozostaje ona w związku
TTK
ETETTZ TTT JS NST
tlt Parisien*
rozmowa
Brianda
z z
prawdopodobieństwem
rychłego

Przestępczość w Rosji Sowieckiej

kardynał Hionq
lonji,

KOLONIA

interpretacji rezolucji Rady Ligi Narodów stosunki p0-

miałyby

ma

J. Emin. ks, kardynzł
Hlond był
gościem OO. Salezjanów w Marienbergu i Helenenbergu, poczem zła”
żył wizytę biskusowi w Trewirze,

lecz, że widziałby w takiej
nosi się z myślą podania do dymisji. interpretacją rezolucji Rady Ligi Narodów,
Tego żądają przedewszystkiem socja- interpretacji poważne niebezpieczeństwo, grożące dziełu pacyfikacji stesunliści, którzy mają nawet zgłosić w ków pomiędzy Polską i Litwą, tak szczęśliwie zapoczątkowanemu w Getej sprawie interpelację w sejmie. Lo- newie. To też w celu uniknięcia wszelkich możliwych nieporozumień presy tej interpelacji nie są narazie zna- siłbym Pana, aby zachciał Pan
poinformować mnie w spesób jasny i wys
ne. Ostateczne postanowienie w spra- reźny, czy rząd litewski pragnie,
czy mie, zastosować się zarówno do liiewie jej omówienia, zapaść ma na nosiedzeniu komitetu partji w dniach naj: ry, ak i do istotnej treści rezolucji Rady Ligi Narodów z dnia 10 grudnia
1927 roku; czy gotów jast nawiązać natychmiast rokowania w celu ustalebliższych.
Tymczasem prowadzene jest enerAaaa Polską i Litwą normalnych, dębrych stosunków sąsiedz”
giczne śledztwo zarówno przez wo- kici
jenny sąd, jak też organa policji po:
Zechce Pan przyjąć, Panie Prezesie, zapewnienia mojego wysokiego
litycznej. Dotychczas zeznania poza poważania. Minister
spraw zagranicznych August Zaleski.
S<mym Iksze, który już kilkakrotnie

gazet

dozwolone

kardynała

wiadomo- świadczyć, że rząd polski nietylko
ści. Według niektórych gen. Radzinsz

Według

małżeństwo

rakterze zgoła szczególnym, w niczem niepodobne do stosunków istniejąc
cych pomiędzy dwoma państwami, fczłonkami Ligi Narodów,
pamiędzy

Obecnie nadchodzą nowe

był badany, złożyli: Ulmanis,

miesiąca.

tylko oficerom <d kzpiiana włącznie. Podporucznikom
i porucznikom
mie będzie
wolno się żenić,

są-

nować miał zamach stanu i wciągnąć tiwnie musiałyby przybierać charakter nienermalny.
do spisku szereg osób wybitnych.
O ile istotnie takie jest rozumowanie Pana, czuję się zmuszonym — ©-

Ausejs;

eię w ciązu

gdzie był na obiedzie.

między Polską i Litwą nie
ogólnym zarysie sensacyjną sprawę

po-

Nowa pragmatyka zawier:č bedzie gzereg zmian w stosunku do dot chczasowych
przepisów.
M. is dla podporucznika i porucznika
przewidziane będą minimum 4 łat w jednym
stopniu.
Przepisana
będzie kaucja
dla
olicerów, wchod:ących w stan małżeński,

ne entente) od którego zależy pokój» — miała na widoku stosunki © chaktóremi panuje pokój w myśł tege sposobu zapatrywanie

podaliśmy

wczerajszym

sekretarzy

Jak się dowiadujemy w
tej
chwili,
opracowywany Jeż w
ministerjum spraw
wojskowych projest
nowej przgmatyki oficerskiej, która ukaże się jako rozporzą.
dzenie Prezydenta Rzplitej. Rozporządzenie

mogących zapewnić pomiędzy sąsiedzkiemi państwami porozumienie (bon”

|

w

Nowa pragmatyka oficerska.

lityka Litwy od dłuższego czasu, od- stronom podjęcie rokowań «w celu doprowadzenia de ustalenia stosunków,
dala ją ceraz bardziej od reszty
Państw

zamku

selstwa Sinelchi-Chiba i Tadao-Kou3
do. Obecny był pozatem mirister
spraw zagranicznych August Zaleski.

którego , załeży

Rada Ligi Nargdów

w

pascistwa [арой=

skiego, a mianowicie

i Litwę stosunki pomiędzy temi dwoma krajami nie mogą być

sormalne. Według tego rozumowania

Ignacemu

uwierzytelniające

otoczeniu członków

у
Otóż według Pana, Panie Prezesie, © ile dobrze rozumiem jego wyi wody Rada Ligi Narodów jest zdania, że wobee pewnych różnie, dzielą-

organ cych Polskę

należy,

do ustałenia stosunków

listy

na uroczystej audjenejj

używanie

gląda o wiele poważniej niżby to sądzę, że przedewszystkiem należałoby, ażeby zechciał Pan sprecyzować
przypuszczać
można było. Chodzi czyniony mi zarzuł, iż błędnie rozumiem sens następującego ustępu rezo© fo, że traktat ten wychodzi poza
z dnia 10 grudnia 1927 roku: „Rada... zalėca
ramy największego uprzywilejowaniai lueji Rady Ligi Narodów
bez uwzględniania klauzuli bałtyckiej. obu rządom nawiązać możliwie najprędzej bszzośrednie rokowania w celu
doprewadzenia

Rzeczypospolitej

autorytet Mościckiemu

Listu Pastezskiego Biskupów Polskich
sterski. Rozdawano list pasterski ja- do rozbijania bloku Nr. 1.
ko ulotki na wiecach, Wmawiano proTutaj nie może być żadnych nieboszczom, żs biskupi nakazali za 24 morozumień, żadaych iłómaczeń ma

dopóki nie będzie uregulowana sprawa Wilna, jednakże
porozumienie w
kierunku gospodarczym jest konie-

— Rozwodząc się nad szczegółami
tego traktatu, «Brihwa Szme» decho:

II, if. 28.

„Vossische

że na

staOgłoszenia wywiadu ks. Janusza przez... prof.Strońskiego. wygląda barRadziwiłła wywołało zrozumiały aż dzo dziwnie. Czemużżto, . szanowni mowitko ubstrwatora sowieckiego w
nadto
dobrze u prasy opozycyjnej panowie, osobami Biskugów polszich czasie narad komitetu bezpieczeństwa
„płacz i zgrzytanie zębów*.
zostali zawiedzeni w swych

Endecy
nadzie-

jach, zostali zdemaskowani,
nie

Odurze-

socjalistów i tym razem jest po-

dobne w treści i w formie
"rzenia

do

obu-

endeków.

Pisze zatem Robotnik:

Gżyżby Radziwiłł nie zdawał sobie sprawy z
tego, £€, udając się po dyrektywy do Rzymu
w sprawach polskiej polityki wewnętrznej,—
powtarza żywcemtobyczaje magnaterji z epo
ki upadku dawnej
Rzeczypospolitej, która
również Szukała poparcia i pomocy u „obcych potencyj"?

Prof. Stroński

podobnie

pisał w

Warsżawiance
— Nie było jestcze, jak Stolica Apo*
stoiska Stolicą Apostolską, takiego wkroczenia Ojca Swiętego w wybory w jakimś
kraju ua rzecz jędnej listy, a także nie było
jak Watykan Watykanem, takiego sposobu
podawania do wiadomości oświadczeń Ojca

Świętego.
Zapewne

dzigki podekscytowaniu

z którem napisany został artykuł prof.
Strańskiego polemika z tym
artyku*
łem tyra razem

jest nadzwyczaj łatwa.

Pisze np. prof. Stroński:

List Pasterski Księży Biskupów Polskich
z 5 grudnia r. ub. ani jednem słowem nie
zwracał się przeciw Rządowi.

Ależ
taksamo

eczywiściel
Od
początku»
dobrze
przed podaniem da

wyz taką łatwością
poslugiwaliście się rozpoczynających się 20 b. m.
delegacji
па prawo i ma iewo?—Nie wy macie znaczony został ze strony

na konferencję komisji
rodzaju za- sowieckiej
rozbroj
eniowej
rzeczcznawca i sekrerzutów.
delegacji sowieckiej
Lecz
zarzut ten, pomijając już tarz generalny
wzgląd, że endecy nis mają mcralne- Borys Stein.
go prawa ftgo rodzaju zarzutów sta- Echa wizyty senatora
Jevelowwiać, jest jzszeze merytorycznie nieskyego w warszawie;
słuszny:
Ks. Radziwiłł powtarzając
GDAŃSK, 10, II, Pat. O pebycie
bowieta opinje Ojca św. (a nie p.
sen.
Jevelowskyego w Warszawie doSiroński z p. Ratajem i Robotnikiem
co następuje:
do spółki będzie
Papieża uczył co noszą tutejsze pisma
mą mówić, a czego nie ma mówić) Jak wiadomo sen. Jevslowsky wyjepowtarza
mie
zachętę
do
gło- chał do Warszawy na zaproszenie
sowania na jaką bądź jedną liste, rządu polskiego. W Warszawie przeW międzyczasić
lecz tylko potępienie wciągania auto- bywał on dwa dni.
przyję
ty
był
sen.
Jevel
owsky przez
ryletu episkopatu polskiego do walki
wyborczej. W ten bowiem tylko spo- przewodniczącego polskiej delegacji
polsko-niesób należy
rozumieć
powtórzone do rokowań handlowych
przez ks. R'dziwiłła Olca świętego mieckich miuistra Twardowskiego a
słowa
wyraźnego
potępienia prób następnie przez ministra przemysłu i
rozbijania bloku popierającego Rząd handlu Kwiatkowskiego. Pozatem sen.
przez nadużywanie Listu pasterskie - Jevelowsky przyjęty był w M-stwie
Saraw Zagranicznych, gdzie konferQ«
go Biskupów Polskich,
Mowa tu więs o madużywaniu, © wał w sprawie aktualnych kwestyj
gdańsko-polskich, zwłaszcza w вргаprzekręcaniu listu pasierskirgo,
Małe endeckie pisemko, zbyt śmia- wie niemiecko-polskiego traktatu hangrawo na stawianie tego

ło używające
tytułu Polak
- Katolik
występuje także przeciw
wywiadowi

dlowego.

datury ma liście Nr. 1 odpowiada,

więcej aniseli

z ks. Radziwiłłem. Ks. Mystkowski
na wiadomość, że Ojciec św, zachę- ponieważ nie jest legatem
papieskim.
cał ks. Radziwiłła da przyjęcia kandy- Zsówuż silenia Fin Sonię jest tu
że

spokoju.

Rozmowa z

on ks, Mystkowski jest jednak temu Ojcrm św. miała charakter polityczny,
wiadomości ogółu katolików polskich przeciwny, bo ma tej liście znajdują a de Papież zastrzegł przeciw próbom
opinji Ojca św., jak i teraz, cała pra- sią wrogowie Kościała.
rozbijania bluku Nr. 1 przez używa”

LWÓW 11 Ii PAT: «Słowo Polskie» donoci z Łucka, że w dniu 10 bm
sa konserwatywna źwierdziła i twierNależy tu kg, Mystkowskiemu przy: nie listu pasterskiego jest to rzećz
a zimą na—ztyczeń. Przestępstwa na
ranem wystąpiła z brzegów rzeka Sapaiłówka dopływ Styru, której wylew *
"tla sekaualnem popełniane są prawie zmadpowodu
dzi,
że
list
pasterski
nie
zwracał
się
pomnieć,
że w Kościele katolickim zupełnie naturalna: Akcja endecji wynagłego tajania Śniegu przybrał większe rozmiary, W godzinach powyłącznie przez osoby młodsze, głów" łudniowych woda zalała 5 domów. Wydano zarządzenia opuszczenia kilkunastu
nietylko przeciw rządowi, ale także panuje hierarchja i że ksiądz katolicki korzystywała list pasterski w sposó
b

nie w wieku od 16—25 lat. Za popie domów. Jednocześnie zaooserwowano przybór wody ną Styrze. Oddziały saperów wysadzają dynamitem zapory lodowe pod miastem. W Łucku xworzył się
ranie nierządu (stręczycielstwo) aresz- komitet
pomocy dia zagrożonych powodzią.
towano

20 razy

więcej

kobiet

miż

mężczyzu, przyczem 91 proc. aresztowanych rekrutowało sę z poślód te-

Trzęsienie

ziemi

podczas

koncertu.

LONDYN, — Donoszą z Meksyku, że wczoraj po południu o godzinie 5-ej
min. 22 i 40 eekund, rozpoczęło się tutaj silne trzęsienie ziemi, które trwało

cydywistek.
Kategorja przestępstw znanych pod aż kilka minut. Sejamografy nie wytrzymsły silnych uderzeń:

Эага

«chuligaństwa»,

stanowiąca

17,0 proc, ogólnej ilości przestępstw,
"EPrezentowana jest natomiast prawie

wyłącznie przez mężczyzu.

ksykn, gdzie wówcząs oobywał

się koncert Śpiewaka

W teztrze w Me-

hiszpańskiego, wstrząśnie-

mia wywołały tak straszny popłoch, że gdyby nie przytomność artysty,

to

moe

głoby dojść do niebywałej katastrofy. Gmach zaczął się chwiać:
Wówczas pue
bliczność zerwała się z miejsc i rzuciła się ku drzwiom. Orkiestra przestała

grać, a poszczególni artyści zeszli z estrady. Tylko śpiewak hiszpański,

cąc zimnej

krwi, śpiewał

w dalszym

ciągu

i opanował

swoim

sytuację: To otrzeźwiło publiczność, która przestała się tłoczyć,

mie doszło do żadnego wypadku.

potężnym

wskutek

nie tragłosem

czego

przeciw liście rządowej,

chociażby był redaktorem

nis

powi-

niem zapominać, że jest członkiem
Prof. Stroński może temu zaprze- bardzo karnej i bardzo zdyscypiinaczy, bo często zaprzecza rzeczam naje wanej organizacji kościelnej.
oczywistezym, — lecz nikt poza p
Głosowi Narodu
iunemu pismu

tak brutalny i cyniczny,
kościelne pomimo swsj
jednak w końcu

musiały położyć,
zdania,

2e

że władze
cierpliwości

temu zgorszeniu

Prof. Strefiski

Stolica Św.

kres

įest

powinna
się
nie zaprzeczy. że list pa- chadeckiemu tesatno przypomnieć na- jsge © zdania w sprawach
polskich
sterski Biskupów Polskich mimo tego leży, a to ze względu, że dziennik radzić, Niestety «łym razem
» Stolica
że tej intencji mie miał — ma każdym

Stronskim

kroku

i na każdym

wiecu

rzystywany na niekorzyść
a ma korzyść

listy

tosów, Ratajów,
wyborów

w

wyka.

tem wpadł na pomysł sowoływania
się na osobę ks. arcybiskupa Teodo-

listy Nr. 1, rowicza.
WiW drugim swoim
Kierników i inych. «Za nisko» znewuż
Nr. 24.1 pp.

Zarzut wirącania osoby

do

był

Polsce,

Agostolska

ominęła

lego

dakcję Warszawianki

osobę

i re

i redakcje in.

nych pism podobnych i nie dopuściła

artykule p. t. do rzucania sentymentów religijnych
prof, Stroński w sukurs dla stronnictw —

Ojca św. twierdzi, że ks. Radziwiłł nia miał prastawiany wa powtarzać rozmowy z Ojcem św.

at.

0
IERA
PREM
p:
777
JERA
PREM
Dziś7

Na szachownicy wvborczej. Je
Dlaczego sfery gospodarcze będą głosować na

listę Nr. I.

p. Mieczy-

Rozmowa z prezesem Związku Przemysłowców

sławem Bohdanowiczem.

pp

sagleiajių była

mogow

i

a

je

ke

i

a

E Mia

Piłsudskiego,

który

zdabył

kawy

przyczynek

do

historji

nych wpływów

sejmu daje

dalszego stabilizowania

S:jm popierający całkowicie paczy- Sterz i po term jest mocen zarządzić,
nania Rządu daje gwarancje sferom jątki poczynić».

gwarancje

się kursu

po-

i

Poprzedni

politycznych

łutnie gwarancji
nią i ciągłości

tnie dawał

stałości

całekształ-

Rządu, a z cie prac gospodarczych,

Wilno, Kazimigrzowski zaulek

Żądać

wy:

nikt

zejmowładstwie

mógł pracować wydatnie, gdyż

Dr Adolf Malinowski

Wczorajsze

Wczoraj 11 lutego odbyło się w
Wilnie w lokalu przy ul. Mickiewicza
9 walae zebrani Kresowego Bezpartyjnego Kamitetu Wyborczego kolejarzy, nauczycieli, pocztowców i innych
pracowników państwowych dla współ:

pracy z Rządem.
_
Zebranie zagaił prezes Komitetu
Jerzy Kamiński, Do prszydjum powo:

ki, powiedziałem, iż mają

skiego, prezesa
Koła pocztowców
miejscowej Dyikój p. Pawła GnrniePiekarskiego, Marwicza oraz p: R.
nego Komit.

i delegata

Wyborczego

djecezji

Czntral-

w Warsza-

wie p. W. Stępajewskiego.
Po przemówieniach pz. Stępniew.

do

ciłem uwagę młodzieńca iż on jest zamłody i skoro nie odróżnia Boga od iudzi, jak
stworzenie czworonożne, nie powinien а-

Jakkolwiek

pięć minut. W

miejscowego Koła Parti Pracy pezaledwie wstała awantura. Skutkiem awantury

chwilę po rozpoczęciu

sprowokowane

Kar- ników

Benjamina

przemówienia przez

Brasławiu,

o nieudanym

trweł

Wiec

przez grupę

R.NO.

wiec

zwolen-

ks. Borodzicz

Mimo

złożenia

odrębnych

M.

P.P.S. i Bundu pomiędzy temi
ma

strenaictwa

umienie, ma

dwo-

którzy

wow

jest wyraźua
P.P.S, Bund

większość
wplybądzie
prowadził

dziale
mówcą

targowym

przy u- ników

potrafiłby

rozśrubować

gomac

oświadczyli

siewną

się

za

W Połoczanach powiatu mołodestawicieł B. B, W. R., który w dłużczańskiego
zwołał wójt miejscowy
dalece
jak
ł,
wykazywa
szym referacie

pulepszył się po przewrocie małowym

Piotrowicz

borcza Nr62

w

Nr 10 Stronnictwa

Okręgowa

Komisja

Wy:

na

czele

unieważniła

Lidzie

Chłopskiego,

Rach
Postawy. Dzmokratyczny

borczy Kobiet Polskich

w

lisię

wyborczy

zebranie

której figurowało nazwisko
wnika.

wśród

zeszli na

bi posła Dubro:

Demokratyczny

Komitet

po Wyborczy Kobiet Polskich w Wilejce, przy*

te

akadem ck'ch na «<Dźiennik Wileński» rośnie.

FR. KARPIŃSKI
„TOW. AKC.
W WARSZAWIE

Ustawy

zmuszony

jestem

Karnej

do

Jan

do 2000

Malecki

IZBY SKARBOWEJ

jutro dnia 13 lutego upływa
ostatni
termin przeglądania
wyłożenych
w
obwodowych komisjach
wyborczych

tele przeglądali wyłożone, listy wyborców celem stwierdzenia, czy rzeczy-

wiele, ponieważ małe było zaintereso»
=. przy poprzedniem sprawdzaniu

Etyka dziennikarska,
Przegląd Wileński zamieścił bardzo

ziem

podejmie

się lekcyj

ul. Checimska 31 m.

|! Biały

ETWA. ini

J

1.

dla

dziecka

ociemniałego.

Od g. 3 ei—Bei,

aaa

Tydzień
z której prosimy

skorzystać

4)

Bielizna stołowa, domowa, damska i męska,
Chusteczki do nosa, ręczniki,

teatru

a Warszawskiego

Dziś na

scenie:

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

Wybór

znaczny.

Ceny wyjątkowo

niskie

Uwaga! stępy rywalki BREITBARDA,

kobety

Heleny

b. W.

monarchicznej:

ze

lwią

Sokół

Bracia JAbIKOWSCY gp. me.

wy-

siłą

oraz prima-baletnicy E. SKRZETUMiarą dziennikarskiej etyki p, Ludwika
SKIEJ (Tańce Nowoczesne).
Abramowicza jest, że nietylko nie zaznacza
przed tym artykułem, że chodzi tu o pro:
„Bram rozwijany przez nas stale i konsek“
z LIĄ MARĄ w kinie «HELIOS».
wentnie, lecz
opatruje go następującą”
o
O mos
+ 40 444
wzmianką:
<Nie znając «Słowa» ani popisów publi
Kto chce być zdrowym i świeżo wy«
cystycznych p: Cata autor poniższych wy:
pije raz lub dwa razy tygodwodów ma do nas żal, za nasze wycieczki glądać, niech śniadaniem
szklankę naturalnej
miowo przed
przeciwko monarchizmowi wogóle»,
wody gorzkiej Franciszka Józefa. SprawoP. Ludwik Abramowicz może tu podać zdania fekarskie ze szpitali wojskowych stwieriż woda Franciszka Józefa jest
rękę p. Obstowi, który nas nazwał <pseudo- dzaj
przyjmowaną nawet przez obłożnie
monarchistami». Jeden i drugi odmawia Sz
chorych, gdyż przeczyszcza Szybko i bez
nam zaszczytu reprezentowania idei, której żadnych nieprzyjemnych uczuć i następstw:
Wydz: Źdr: Nr 125, dn, 28 IX, 27 r,
poświęciliśmy naszą działalność
dzienni»
karską,
- ———0606446444+5
Ee
WRP

Ё

Wilno,

|

Miekiewieza

18,

Na ekranie: Baron Cygański

|

„Europa“

składam

Osoba

Wypłata

kapitału

Towarzystwu Ubezpieczeń
ul. Królewska

18,

FTMIE

komisyj

„hmiast po załatwieniu odpoWilno, dn. 3 lutego 1928 roku
(—) Zofja Fajertazowa

511

wyborczych.

u

w porozumieniu

Rolnika-Przemysłowca
rutynowaaego,

noszeniu

|

znanego z długoletniej

kultury gospodarstw,

ewocnej

pracy

pk,

Główny

FAJERTAGŲ < sin.

przy

pody

obeznanego z leśną gospodarką
i handlem, mającego pochlebne, oraz liczne referencje jake administrator, polecają znani ziemianie, a w razie potrzeby złożą
gwarancję majątkową.
Zgłsszenia, poczta Kłeck, Syndykat Relniczy, W. Autonowicz,
„dla Rolnika“

GŁÓWNY

SKŁAD

NA POLSKĘ

D* ELEMER FuCHS WaRszawa Ocnopowa1.
|
Do NABwYCI
APTEKAC
AH, SKŁADACH APTECZNYCHI PERFUMERJACH

WANIE

Warszawie,

nasiąpila

<

а

Inspektorat w Wilnie ul. Jagieilonska 3.

rzóp. U.

4

Inteligentna

Za szybkie wypłacenie kapitału pośmiertnego w kwocie 3000
dolarów z polisy Nr. 7949, po zmarłym w duju 21 listopada

ю

Em

nie posiadająca żadnych środków do
życia, ma ciężko chorego syna, prost
0 pomoc materjalną. Łaskawe ofiary
CK
Administracja «Słowa» dla
<Biednej Wdowy».

podziękowanie

Sp. Ake. w

Lg

:

——————7—77—

PODZIĘK
Niniejszem

\

Towary białe wszelkiego rodzaju.

Wiadomość: Restauracja „Bachus“
Mickiewicza tl, godz, 5—7.
Jerzy Bednarczyk:

to-

wiednich formalneści.

Pan minister spraw wewnętrznych Funkcjonarjusze państwowi sędziowie,
z panem ministrem prokuratorzy i wojskowi pełniący funi członków
skarbu wystosował do wszystkich p.p. kcje przewodniczących
wojewodów okólnik ustajający wyso- komisyj wybarczych, otrzymują djety
kość i sposoby wypłacania djet i ka- w zależności od stopnia służbowego.
komisyj
Wypłatę uskuteczniają urzędy woczłonkom
sztów podróży
wyborczych. W myśl okólnika człon- Jawódzkie albo tęż zarządy odnośnych
kowie ci uprawnieni są do otrzyma” gmiu względnie magistraty, o ils
mia djet dziennych za dnie rzeczywi- czlonkowie komisyj oowodewych wystej pracy oraz zwrotu kosztów po- brani zoatali przez Rady gminne.
dróży według VI względnie VII st. sł.

pedapog

prywatnych.

i, że

rozwiązanie problemu jedności

spisów wyborców.
Co się tyczy reklamacyj, to jest jch stosunkowo nie-

członkom

Misoloent instytutu Podzz=glki Specjalnej,
rutynowany

DYPLOMOWANY
udziela lekcyj tańców salonowych,
nanka
i nowoczesnych;
starych
gwarantowana, tylko w domach

RSTRDN
NT NRANSS
AN
SKUTAI
TA
SI GREWRR
S EŃ

trzebnie w dniu wyborów mie tracili
czasu, o ile ma listach nie figurują.

djet

istniejącej

65 i 66)

(—)

Wydz. Zdr. dn. 17 I Nr 6.

Ą

Jutro upływa ostatni dzień sprawdzania list.
Ponieważ przewiduje się, że pod„czas głosowania
wyborcy
niejednokrotnie będą musieli przez
dłuższy
czas oczekiwać kolejki, gdyż zwykle
największy ruch w obwodowych ko*

wiście figurują ma liście, by miepo- ist.
Okólnik Ministerstwa w sprawie

zasadzie

mizzwykła okazja taniego kupua,

z jego
miezamknięta —6IE
ten ks. Bo:

Co zaś do terminologji, jaką
#
е
Wślad za umieszczonym wczoraj listem
ADziaiik
wiać ZA:
kępiajacym napaść <Dz. Wil»
na mło się sprawozdawca
ii akademicką otrzymujemy pismo treści 'zapożyczonej z teksykonu różnych <dojlidziarzy», to my akademicy, jako ludzie szanują
następującej:
i
1 b. m
w Iokalu
ne, cy się, powtarzać ich nie będziemy i nad
się tym punktem
przechodziny do porządku
RRAEGEREGRECOJWIESH
Bloku Współpracy z Rządem odbyło
branie przedstawicieli poszczególnych wy- dziennego.
|
W wielkim wyborze
1]
Zaznaczatmy tylko, że — młodzfeż bezdziałów i kursów USB, na którem również
ramy gotowe ina obstalunek
"byli obecni i akademicy— nie reprezentanci, partyjaa, która chce w swem postępowaniu
stać ponad wszelkie hasła partyjne, mając
a tylko sympatycy.
W. BORKOWSKI
Wspomnieni przedstawiciele występo- przedewszystkiem dobro własnej Ojczyzny
Mickiewicza 5. Fitja_—-to Jańska 1,
wła”
na
celu,
a
zgrupowana
około
osoby
Mar«
wali na zebranin nie tylko w imieniu
snem leczi w swych
mocodawców, wo- szałka J. Piłsudskiego — istnieje i istnieć MOEBOROPDARERRPOMARI.
bec czego kwestja liczebności jest zbędna— będzie, pracując nadal — pomimo szkałowań
partyjnych demagogów:
"To wszystko!

misjach panuje w godzinach wieczo„rowych, pożądanem jest, by obywa-

że ma

(art. art. 6, 13, 64

sując, przewidz aną temi artykułami, karę grzywny
złotych, ewentualnie 100 dni aresztu.

lecznicy

TRZY NAJWIĘKSZE
PLAGI WŁOSÓW:

stanie

cz.

Ks. Litewskiego tkwi w idei

_ dzielnicowych stąpił do zorganizowania komitetów wyzorganizowaniu komitetów
komitetów borczych w. gminach;
przystąpił do zorganizowania
Pow. Święciański Ze Święcian komugminnych, W tym celu panie z komitetów
wyjechały do gmin. Dnia 12 lutego w Do- nikują, że w komitecje dzielnicowym, gmin
mu Ludowym
w Postawach odbędzie się nym i na powiecie praca jest jeż zorganizona którym przemawiać będzie p. wana. Zainteresowanie wyborami wśród kowiec,
Jadwiga Aleksówna. Na czele komiietu wy: biet jest bardzo duże, 12 Ivtego odbędzie
borczego w Postawach stoi przewodnicząca się wiec powiatowy, na który wyjeżdżają
prelegentki z Wilna.
/
p. Niedziałkowska:

'Oburzenie w sferach

(w

manowce to jest x Ożonia,

osobąi jego kandydaturą to
„a z życią naszych kresów

przedwybarcze,

ksbiet,

Wilejka pow.

Komitet Wy-

Posiawach

tel. 1404

USUWA RADYKALNIE
PRZY STAŁEM STOSOWANIU

zumny „Artykuł o stosunku idei monarchicznej
stan gospodarczy Państwa, czego naj« ma którem byłe 200 osób i oświaddo krajowości, Artykuł ten powtarza ideoczono
się
za
listą
Nr.
1.
war=
ustalenie
jest
lepszym dowodem
logię Słowa* którą od lat kilku rozwijamy
/
tości złotego, dalej opisywał poczyna naszych łamach: Przeciwstawia on
Chlopskego
w okręgu lidzkim. monarchiczną nacjonalizmowi i twierdz ideję
Unieważni:nie listy Stronnictwa
Dnia 11 bm,

Pohulanki,

x Oraczewskiego i x Borodzicza,— ten ostatni niewątpliwie jest najciekawszy i choć
może najmniej wykształcony temniemniej
najsilniejszy. X Okoń to demagog ordynar-

balzakowska. Cokolwiek się

„ak komasację,

Głównym it. d. Zebranį
osób.
kilkuset
był p. Czerniawski przed- listą Nr, 1.

Ło-

wydania zarządzeń, by ergany: Kontroli Skarbowej pociągaży nabywających tytoń szmiuglowany lub wyroby tytuniowe,
wyprostadukowane nieprawnie, do nałsurowszej odpowiedzialneści,

SHAMPOO » PROSZKU

leko od dwuch poprzednich
głębszą, jak
juž powiedzielišmy niezrównanie
więcej...

Z Mgłodeczna donoszą O wiecu, nania Rządu, który między innemi
który odbył się w Krasnem w dniu przeprewadza akcję pamscy dla toldniu

Z

Monopolu Państwowego, czynią Skarbowi Państwa wprast
nieobl czalne szkody i straty, podaję niniejszem do powsze-

twierdzi,

ny, x Oraczowski poza swojem rzetelnem
agitację w kołach robotniczych žydo- krasomówstwem
to płaski kabotyn beż czci
podstawie którego tam, wskich na korzyść 2-ki i odwrotnie. i wiary, x Borodzicz to indywidualność @а-

Z powiatuzmołodeczańskiego.
w

szmuglowanego

PREZES

zawarta zostało poro*

z

10 b. m.

3.

D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore
na operacje i porody.

wszystkie składniki, które się składają na
psychologję ks. Borodzicza. Z trzech księży,

Bundem

list gdzie

na ul. Królewską

Dsktorów Karnickiego, Dobrzańskiego,
Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg

lie w nim jest niespożytej enercji, odwagi,
fantazji, jak kolosalnie wpływa na lud i
jak umie rządzć jego sentymentami. _Ciekawy materjai dia powiešciopisarza. Coś w
rodzeju Falstaifa, Zagłoby, czy Rzędziana
tylko przeniesionego do roli trybuna ludu.
Jaką szkoda, że nie znał go Balząc. Tylko

natychmiast zo- właśnie Balzac

pemigdzy stał rozwiązany;
pickiego (delegata RN.O)
stronnicami prełegenta a młodzieżą z

Pakt PPS z

z tytoniu

|

waniem rzeczonych wyrobów tytoniowych, popiera się sztmugiel
i tajae wytwórnie, które konkurując
bszprawnie
z wyrobami

Zakład Położniczo Ginekologiczny

wy:

że list
Wiec zwołany przez delegata PPS był los więcu, zwołanego ma dzień jest pisany nie przez nieg”, iecz do niego,
we wsi
Kowaliszki (gm. to temniemniej widzć, że parafjanie ks. Bop. Falkowskiego
w Opsie (powiat 10 bm.
od niego przejęli sposób wysławiabrasławski) zgromadził zaledwie 20-u szumska, pow. wileńsko-trocki) skąd rodzicza
nia się bo list parafjan i listy ks. Borodzi:
wskórawszy Сга są w hubek w kubek do siebie podobne.
uczestników i rozwiązał sią bsz
po- agitatorzy PPS. nie ne
wzięcia uchwał. Mniefwięcej podobay wyjechali rozczarowani.
Ciekawą postacią jest ks.
Borodzicz.

Z Brasławia donoszą

się w

list jego parafjan, w którym błagali go oni,
aby wrócił do Polski i starał się o mandat,

PPS. nie powodzi się na prowincji

więcu RN.O.

SIĘ

Skarbowej

się rozstrzygają losy naszej Ojczyzny. Zapło:
otrzymał

rozpauwszechniłą

Kontroli Skarbowej stwierdziły, że zbyt tych miele-

chnej władomości,

ważnych, gdy

mie

PRZEPRO WADZIŁ

@

skiego, Piskarskizga, dyr. Jutkiewicza, chowania—zmarła mu matka przedwcześnie».
To <zapłonięcie» aroganta jakże styli:
Leszczyńskiego,
Markula,
prezesa
prymitywne
a przekonywujące i
epo- stycznie
łano prezesa Zw. Urzędników
Kole: Puchalskiego i innych zebrani
zwłaszczą.
Ale przy wybowspółpracy prawdopodobne
jowych p. M. Puchalskiego,
sekreta- wiedzieli się za blskiem
rach powszechnych takie metody świetnie
rza zarządu okręg. Zaw. Zjednocz. z Rządem.
popłacają.
„
Prėbką stylu ks, Borodzicza jest
także
Polskiego Kolejarzy ps K. Leszczyń:

Nieudany wiec RNO w

Organy

współpracować i

otwatcie, iż

skalą

aresztowania bowiem pokątnych sprzedawców papierosów Oraz
szmuglowanego tytoniu miały miejsce przy wsjściach do biur
wymienionych kategoryj.
Składając na karb nieświadomości konsumentów, że naby-

sudakiego, poparty przez Sejm patryotyczny,
odradzi Polskę. Jeden z tych «działaczy» od
patł iż oń jest <bezwyznabiowiec>. Zwró«

nął i wyznał

czasy na szeroką

galnych wyrobów, popierany jest przez bardzo licznych konsumene
tów wśród społsczeństwa tutejszego, a zwłaszcza wśród urzę”
dników państwowych, samorządowych, bankowych i wielu ine
nych instytucyj, zatrudniających znaczniejszą ileść pracowników,

której

zalecać, by głosowano na dobrego katolika
1 patrjoię, wtedy tylko Rząd Marszałka Pił:

bierać głosu w sprawach tak

3

przez tajne wytwórnie
twy i Litwy.

A oto inna próbka stylu ks. Borodzicza:
<Pytającym o moje zdanie co do jedyn:

‚

państwowych

celego Testewicza

biskup

należy San Remo.

:

zebranie pracowników
w Wilnie,

wielkie

prawdopodobnie

KOMUNIKAT

Osfatniemi

=

REPTI

£9

НА

Wilnie fabrykacja i sprzedaż papie rosów wyrabianych

przyjęcia u siebie w domu
ul. Wileńska 29 m. 8,
Choroby nerwowe
i psychiczne
codzień od godz. 4 do 6 pp.
w. Z. . 26 1 28 г, М r. 7.

ko tak żywo napisane i tak dostosowane do
ideałów powszechnego głosowania, jak np.
powoływanie sę na <właanego» ordynarju-

ką

Prezesa Wileńskiej Izby Skarbowej

wszędzie.

ks. Borodzicza jest cJ. E, ka, blskup Dattia»

w, L.

nie

indyПНБ

9,

rozpocząt

Z tych wszystkich względów sfce Sza, którym ks sorodaics się zasłania, a ktogłosować powinny ry rzekomo nakzzał ks, Borodziczowi ten
В. В. х ry Ee
W. z Rz.
<pożar gasić». Ordynarjuszem tym _ dla
że przy na listę B. B,

prac gospodarczych.

Za głosowaniem na listę
Rz. przemawia też pewność,

wzmożonem

tsinie odbijającym sią na

abso-

Osmołowski,

Władysław

я

:

;

:

:

Tanie, smaczne,
WINA KRAJOWE
zdrowe

— Sfyl to człowiek. W epistole ks, BoSejm, ekonomicznym, siłą rzeczy przeciwnym rodzicza
dużo j=st błędów stylistycznych, a
wszelkim
wstrząsoń
i
zmiansma
faprzy ustawniczych walkach stronnictw
nawet ortogrsfja nieszczególna. Lecz wszyst

lityki gospodarczej,

ga

m.

b,

12

dn.

Począt:k o godz. 8 min. 15 wiecz. pg
Akademickiego ul. Wielka 24
НН НА °
ОЕ
О Е НО
ВО ООО CZE
ЗО
GAMOBKEBRENE
Н

głosowania

w Polsce.
już autorytet na zewnątrz, co potwier- powszechnego
Ks Borodzicz kandyduje mimo zakazu
dza najlepiej udzielenie nam ostainio ks: Arcybiskupa. W swoim liście pisze ks. Bo*
rodzicz bardzo dyplomatycznie; <Pamiętałem
pożyczki zagranicznej.
Z tem zaufaniem zagranicy łatwiej wprawdzie zakas J. E. Meiropolity kandydoz Rz.—Dlatego przedewszystkiem —
wania duchownym, ale moje otoczenie zbyt
oświadczył nam p. Prezes Bohdane- jest obecnie lawirować ua rynku świa: przekonawczo twierdziło, iż gdy strz:cha się
wiez, że Rząd obecny, wolny od Sii- towym,
pali, powinienem pożar gasić boć Arcypa-

d

ORYGINALNA TYLKO „Z NUMEROWANĄ
Z MARKĄ

OCHRONNĄ

ETYKIETKĄ

„SŁOŃ”
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k
LY

Żądajcie wszędzie

Rałosze, sniegowce,

obuwie *TQBSwE

_

i Płaszcze gumowe

LG.

SPORTOWE,

Marka fabrycz.

Marki

„Genfleman*
Angelsko-Szwedzko-Palski Przemysł Gumowy w Łodzi. SKŁAD
FABRYCZNY

SPÓŁKA

na Wejswództwa

„GOZA*

Wil:ńskis i Nowogródskie

Wilno, Rudnieka 6
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szałka

B. Mieczysława Bohdanowicza z prośbą o wypewiedzenie się, dlaczego—
zdaniem p. Prezesa—siery gosnodarcze powinny popierać listę B. B. W.
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SŁ
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IKA

КЕ
NIEDZIELA
12

jsmy premjera
szopki
akademiekiej
zagewiedziana uprzednio na sobotę
11 b.w. została z przyczyn od
szo-

sł. g. 7 m. 00

Wschód

ош

Zach, e. e g. 16 m, 32

Modesta m.)
jntro

KatarzynyR.

Zakład

meteorologiczne

Spostrzeżenia

Meteorologii

U.

S. B.

1928 +

в @ы 11 —П

PRACA
— ]Б

Srednia
Opad

Włate

przeważsiący

sia
jańskiego

|je'us Ouegdaj
R _ Jałbrzykowski

kiewicza zwiedził Złebek imienia Dzie-

w towąrzystw ePaną Wojewedy

Śnieg,

KOŚCIELNA.
(o)

zuiedza

i Południowy.

U
{
į
—10C.
Minimom za dobę
nia.
Tendezoja barometrycana spadek ciśnie

—

ks. Arcybiskup

żłobek Dzieciątka
JE. ks. Arcybiskup

__

g i Pochmurno.

wa

I OPIEKA SPOŁECZNA

ś

za do: |
miu.

16 12 b.m.
Przeto właściwa premjera dla sze"tokieį publiczności im, Wilna edbędzie
sią dziś, w niędzieję w sali Ogniska
8. 15 wieczór.

Ten:poratuwe j MAG.

—

Ks.

Bobn

na

wilegjaturze.

Dowiadujemy

się,

że

wypuszczony

nie w majątku

Przyjaźń

niedawac z więzienia, znany działacz
bki niezależnych odłożona na niedzie- polityczny ks. Bobin przebywa obec-

Akademickiege ul. Wielka 240 godz.

Gišniouinw min,| į 145
śrećnie

bę w

naszego Wilna, j+k również jane malowidła. Rzeźby Marszałka Piłsudskie:
go, oraz
wiele innych rzeźb, Ceny
katalogowe zniżone e 50 groc,

ciątka

Jezus

prowadzony

Daugie-

liskiej gow. Swięciańskisge.
—
„Chleb

Podziękowanie.
Komitet
dzieciomz*
w imieniu echren

wileńskich

składa

podziękowanie

najserdeczniejsze

Paki

Wojewodzinie

Jadwidze Raczkiewiczoówej za otrzyma»

me z Komitetu «Daru Choinkowego»
uzominki, ktore tak bardzo
urozmaiciły i uświetniły gwiazdkę
dzieciom
sierotom.

Racz-

przy

gm.

TBATR

ul.

—

«Reduta»

na

i MUZYKA

Pohvlance: Dzleń
Dziś w Reducie
się dwa widowiika,

Subocz Nr. 23 przez Siostry Szarytki. Żeromskiego w Reducie.
Z ramienia

wydziału

społecznej
towarzyszył

Urzędu
p. A.

pracy

i

opieki

Wojewódzkiego
Trocki.
Złobek

na Pobulance odbędą

pod zuakiem twórczości

Stefana Żeromskie:

go: o godz. 16 po cenach zniżonych,
miedja w 3-ch odsłonach pt. <Uciekła

Dzisiejsza akademja pa- zrobił jaknajlepsze wrażenie. Wzoro- przepióreczka...>
io godz. 20-ej sztuka w
się
% g. sa w Sali Chrzgści- wa czystość, ład i uśmiechające
nąch— «Sułkowski».

5-ciu

kos
mi

odsło-

Ludowego, stara- twarzyczki dziatwy świadczą o pełnej
Domu
W obydwu przedstawieniach bierze u:
poświęcenia pracy Sióstr Szarytek.
dział Juljnsz Osterwa w głównych
poniem Ligi Katolickiej odbędzie się
— Dodz:tkowe
sumy na akcją
Akademja z powodu Vl-ef rocznicy żywnościową wśród bezrobotnych. staciąch.
— Wtorek — «Sułkowski».
naKoronecji Ojca Św. Piusa XI z enie
— Zespół Reduty opracowuje baśń dra:
Ministerstwo
Pracy
i
Opieki
Społeczmatyczną Lucjada Rydla pt. <Zaczarowane
stępującym programem: 1. Zagaj
2. nej na wniosek p. Wojewody Wileń- koło», która będzie najbliższą nowością w
wypowie p. Dzlegat A. Kopeć.

skiego asygnowało dodatkowo dzieHyma papieski—wykona chór «Echo» więć tysięcy złotych na akcją żywno«
3.
ego.
owski
Kalin
prof.
ą
pod batut
Papiestwa na ściową dla bezrobotnych. Zaznaczyć
Odczyt p. t. «Wpływ
zachadniej tu należy, że asygnowana poprzednio
ry
ukształtowanie się kultu
Feliks na tan cei suma 50.000 zł, przekazaProf.
p.
si
wygło
—
w Polsce»
ma została Macistratowi,
który akcję
Koneczny. 4. Adagio religioso — Z tę prowadzi. Dodatkowa dotacja poa
odegr
—
koncertu H. Vieuxtems'a
przy

p. Ledóchowska,

ma skrzypcach

(akempanjamencie p. Proi. Szczepańskiego. 5. «Bóg Stworzyciel Światas—
wykorńa chór

deklamacja —

—

Krzyża»

«Tryumf

—

i Zgada»

Karbowski. 7, «Miłość

Na-

wykona chór <Echo». 8. Hymmu
sodowy.

URZĘDOWA.

"— Pan wojewoda o odznaczemie „podgajczyków*. Dowiadujemy
sig, że p. wojewoda Raczkiewicz wy-

zwiększenie

—

o godz. 4 m. 30 popoł.

Powszechne

grana

będzie dosko-

nała komedja Molnąra <Złodziej i jego mecenas» po raz ostatni w sezonie. Ceny

racji miejsc od 20 gr.
—

p. wersyteckie.

<Reduta>

artysta teatru

wygowie

na

waniu

UNIWERSYTECKA.

eyklu

Z

6

«Echo».

zweli obecnie
Żywnościowej.

bieżącym repertuarze Reduty.
— Teatr
Polski
(sala
<Lntnia>),
«Król» —satyra Csillaveta i Flersa, na któ:
rej publiczność wybornie się bawi, grany
będzie dziś i jutro.
ta=— Dzisiejsza
popołudniówka: Dziś

wykłady

Uni-

W niedzielę, dnia 12-go

Najbliższa premjera.

najnowszego

zespół

Te:

atru Polskiego przygotowuje komedję, będącą obecnie na wieju scenach atrakcją sezonu,

amerykańską

sztukę

umowa» Johnsona.

<Fenomenalna

formylnych

tymczasem

schowana

pod

poszkodowani

Ski jako plastyk»
tlaemi.

z obrazami

šwie-

Wstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr.

ZEBRANIA I ODCZYTY.

nicznej dyr. F. Rychłowskiego — 20 lutego

w poniedziałek.
— Koncert Jovity Faentes. W Teatrze
Polskim w dniu 17 bm. (piątek) odbgdzie
się koncert
znakomitej śpiewaczki *japoń-

<Trucizny

w dziejach ludzkości»,

czątek © godz. 5 wieczorem.

po

Całko-

ma źdrowiu policjanci z Podgaja na- wity dochód przeznaczony na cele
po: oczekują przyrzeczonych od- obozu letniego 2-giej żeńskiej drużyznak,
ny harcerskiej im. Hztm, Żółkiewskie-

Jak się dowiadujemy, komendant
30 i 50 gr.
posterunku Podgaj z czasów zatargu go. —Bilety
Odczyt o karności i karach.
st. post. Feliks Jasiński leży chory na Staraniem towarzystwa wychowania

gruźlicę

kości, jakiej nabawił

się

troncie podgajskim.

ma przedszkolnego

— Subwencje

Ministertwa

dla

imstytucji społecznych. Ministerstwo

P. i O. S$. przekazało Sefmikowi Wileńsko-Treckiemu sumę 3000 zł
па
stację opiski nad matką

odbędzie

się

14
b. m.
we
wtorek
prof. M. Massoniusa,
pod

SAMORZĄDOWA.

keyjnej Rady Kolejowej w
minister Komunikacji
ry ma trzeci okres.

Wilnie, p.

zarządził wybo:

Członków i zastępców do - Dyrekeyjnej Rady Kol. wybierają wzglę=
dnie

mianują:

Weįswodztwa

Doktór medycyny

Jm Napoleon Michniewicz

Bialo-

stockie, Polssie, Nowogrodzkis,

Wi-

leńskie, Zarządy miast — Wilna, Bizłegostoku, Brześcia, Grodna
po įednym członku i jednym zastępcy razem 8 członków i 8 zastępców.

Organizacje

zmarł

odczyt
tytułem

artystki.
— Wilęńskie Towarzystwo Filharmoniczne w <Reducie». Drugi i ostatni koncert Jarosława Kocjana, solisty słynnego
<Gewandhausu» w Lipsku, godbędzie się w
poniedziałek dn. 13-go lutego rb. o godz. 8
m. 15 wiecz. w gmachu teatru «Reduta» na
Pohulance. P. Kocjan wystąpi 2 zupełnie
nowym programem, a mianowicie:
Dworzak—Koncert skrzypcowy A-moll,
Bach—a) Menuetto, b) Lonie3, c) Gavott, d)
Preludjum. józef Suk—Appassionato (Un
poco tristec), Burleska i wreszcie utwory
Paganini'ego.

—

Wypada

w

tem

miejscu

«Кагао&& i kara», w lokalu kursów wskazać, że utwory powyższe wykonane
pielęgniarskich, ul. Mickiewicza 22 m.5, zostaną po raz 1-szy w Wilnie.
Pierwszy recitai «p. Jarosława Kocjana,
lil piętro, wejście od ulicy.
Po od- odbył się w dn, 11 bm. Licznie zebrana puczycie dyskusja i sprawozdanie
z bliczność zgotowała p. Kocjanowi zasłużoną
pism pedagogicznych z zakresu wy- owację, Jarosław Kocjan, chluba skrzypków

europejskich, zachwycą słuchaczy fenome«
nalną techniką i głęboko ujętym tonem,
Akompanjuje
p. Kocjanowi towarzyszący
mu prof. Oldrich
Krędba:
Pozostałe w
nieznaczuej ilości bilety

i dzieckiem.

gospodarczo - spole-

czne w Wilnie: — Kresowy Związek
Ziemian,
Stowarzyszenie
Handlu
i
Przemysłu, Bank G.szodarstwa “Krajowego, Centrala Spółdzielni
Rolniczo Handlowych, Stewarzyszenie Ku-

obecnym

czasie wydział

powiato-

w dniu

terenie powlatu

następne

zaułek Św.

wy Stjmiku
wadzi

na

Wileńsko-Trockiego pro- lzbię Drużyny

roboty drogowe

i mostowe:

2, rozpoczyna się

budowa

drewnianego

mostu

na rzece Rudo-

miance,

drodze

gminuej około

wsi

na

Mereszlany,

3. dowozi 916

mostów

gm,

-budulec

Rudominskiėj;
do

budowy

na drodze państwowej

no-Rudziszki'Ejszyszki;

Wil-

4. dostarcza

się kamieni do robót brukarskich na
drodze Wilno-Landwarów i na trakcie Bystrzyckim; 5. bije się szaber

szosy landwarewskiej;
do remontu
6. dostarcza się szorwarkiem kamieni

12-ej w

Gimnazjum

Rolniczy, w Białymstoku —
Białostockiego
Wielkiego

Przemysłu, Związek Ziemian, w Brześciu — Okręgowe T-wo Rolnicze,
Rada Wojewódzka Okręgowych
To-

warzystw Rolniczych.
Organizacje te wybierają po jednym członku i jednym zastępcy.

Z grupy powiatewych ciał затоrządowych—Sejmiki powiatowe znajdujące się na terenie Dyrekcji w ile-

Jan Michniewicz

ści 37 wybierają łącanie 4 członków
i 4 zastępców.
Ė
Pozatem do Rady wchodzą dwaj
esłonkowie mianowani przez M nistra

Komunikacji oraz Delegat Sztabu Сг-

neraltego przy Dyrekcji K. P, w Wil

|

nit.

r. b:

przyczem

pierwsze

nawej Rady przewiduje się
marca

r.

i spoleczenmapisany abowiązkiem rodziców
wierające: 1) własnoręcznie
jest
obowiązkiem
samorządów,
ch
stwa,
życiorys; 2) powołanie się na dwó!
Państwa.
W
imię
praw
ludzkich, w
w
zawodowych ofleerów, mogących
0 kwa- imię uczuć społecznych, Centrala wzyrazie potrzeby wydać opinję

lifikacjach petenta; 3) świadectwo me- wa społeczeństwo do pomocy.

Niech

ralności, o ils oficer rezerwy nie jest każdy przyjdzie na wieczór, kupi biwojsko- let, a w ten sposób dopoamoże Cerw instytucjach
zatrudniony
wych, cywiluo-państwowych, komu- trali i spełni swój obowiązek społeczny,
RÓŻNE.
malnych lub samerządowych.

Kandydaci do czynnej służby wojskowej w korpusie oficerów sanitar-

posiedzenie

w końcu

b.

s. Te.
Dr.

Filister Ki Polonia

uciążliwe. Albo też pociąg Nr. 452, przybywający do Wiina o godzinie 18 ra, 40, kiedy to już szkcły i urzędy eą nieczynne a
sklepy

pozamykane.

jeżeli

zaś

zmarł dn. 11 lutzgo w wieku lat 58.

chodzi o

Eksportacja z demu
żałoby (Wiłeńska 28) do
kościoła
Św. Jakóba, odbędzie się dn. 13 b. m. o godz. 5 p. p. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek © gsdz. 8 rano,
роczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa,
O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku.

drogę powrotną, z Wilną istnieje
pociąg
Nr. 411 o godzinie 22 m. 25, podróż zmowuż w nocy, albo pociąg Nr, 451 o godzinie 9 m. 50 z którego ludność

z

poblizkich

stacji wcale nie korzysta. Poto więc ażeby
apędzić parę godziń w Wilnie trzeba wy-

jeżdźać i wracać

inna komunikacja
jazdy

w

nocy,

przy

wszelka

bowiem

takim

jest wykluczona.

Potrzebom mieszkańców

Konwent

rozkładzie

wy

iwcy:

Orkiestra

filharmoniczna

demja z okazji V Rocznicy

Ś w. riusa XI.

Koronacji

Ojoa

18.35—19 00. Odczyt w języku litewskim
wygłosi Józef Kraunajtis.
19.00—19 25. Gazetka radjowa,
19 25—19.35: Sygnał czasu i rozmaitości.
19.35—20.00. <Dziedziczenie talentów»—
odczyt z działu «Przyroda», wygłosi prof:
USB dr. Jerzy Aieksandrowicz.
20.30— Transmisja koncertu x Warczawy, poświęconego muzyce szwedzkiej, Wykonawcy: Orkiestra Polskiego Radja
POd
dyr. Józefa Ozimińskiego. Stefanja Mijlerowa (špiew), prof, Wacław Kochański (skrz).
22.00.—
: Komunikaty PAT'a.
22.30—23.30:, Transmi:ja muzyki tan.
Poniedziałek, 13 lutego 1928 r.
16.40—16.55: Komunikat Tow. Rolni.

mom wojskowa-lekarskim, a po Uzy- z powodu śmierci filistra koawentu
1810—19.00: Ill Koncert życzeń w wyskaniu kategerji „A* ped względem ś. p. Jana Michniewicza.
SA konaniu orkiestry pod dyr, prof. Aleksandra
zdolności do służby wojskowej —
— (0) Kolonji letnie dla dzieci Kontorowicza;
E, Grieg: Suita II i 1.
podania ich przesyłane są do odpo: z Górnego Sląską. Wzorem roku Fr. Chopin:
;Polonez A-dur,
Spr.
Min,
wiedniego departamentu
ubiegłege, Wileński konsystorz ewanSpeaker zapowie na czyje żądanie uWojskowych.
gelicko-reformowany postanowiłi w
.00—19.20:— Gaze
radjowa,
O powołaniu do służby czyrmej roku bieżącym sprowadzić na kelonji
ra AE
zostaną oficerowie rezerwy powiado- letnie do Wilna 30 dzieci z Górnego cząsu i rozmaitości.
+ = py
= Uk Wileńskie> —
mieni do końca maja r. b. przydział Šiąska.
czytz dz. <Ku'tura Książki»—wygł, dyr.
zaś ich do peszczególnych formacyj
— Wys'awę obrazów i rzeźb, Bibi, USB. Śtfan Rygiel
A

wodę 001920: "Ganeika

1 lipca 1928

r.

AKADEMICKA.
— Premjera szopki akademic:
klej w niedzielę. Jak sig

dowiadu-

otwartą de dnia

16 lutego

ulicy Mickiewicza 11 róg
we], śpieszcie zwiedzać.

bi r. przy

Orzeszko-

rad

20.00—20.30:
Transmisja
z Warszawy:
Odczyt o działalności Rząda, organizowany

przez Prezydjum
20.30—

Rady Ministrów.

: Transmisja

Można nabyć tanio piękne w dckiczornego z Warszawy.

koncertu

wię-

Polonia i Koło Filistrów.

odcinka odpo-

wiadałby stały pociąg przybywający do
Wilna 6 godz. Sej
oraz odjeżdżający z
Wilna o godzinie 15:ej względnie 16 z minutami.
!
Mieszkańcy
wymienionego
odcinka
zwracali się niejednokrotnie do Dyrekcji
Kolei Państw. z prośbą o zmianę rozkładu i
zastosowanie go do potrzeb
mieszkańców.
Otrzymali przyrzeczenie, że rozkład będzie
zmieniony w okresie 1927 — 1928 roku, [ecz
P rzyrzeczenie to zrealizowane zostało ku
wielkiej niespodziance zainteresowanych w
poczyten sposób, że w rozkładzie jazdy

Daktor Medycyny

Jm Hapoleon Michniewicz
Chirurg

Lecznicy

cielęce

przowe
=

200—220,

baranie 220— 250

O czem

powiadamiają

pogrążeni

w głębokim

smutku

Koledzy Lekarze Leczn'cy.

Rio

Doktor Medycyny

Jm Napoleon MichnieGicz

wie»

300—350, schab 350—380, boczek
szynka świeża 350—380, wędzona

Tłuszcze;

Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy
Sanitarnej

Zmarł dn. 11 lutego r. b.

Fala 435 mtr.

g
dyr. Graegorza Fitelberga i Leopold
untzer (fortepian). W programie: Gretry—
Motil,
oveu, R, Strauss, Mozart,
17.10—18,10, Transmisja z Sali War
szawskiej Rady Miejskiej, Uroczysta Aka-

med,

JAW MICHNIEWICZ

ny przed rozpoczęciem
nauki w szkołach
oraz pracy w
urzędach,
pomijając
już to,
że podróż odbywa się w nocy, co jest zbyt

Dlugołetni kierownik addziału chirurgicznego naszej Lecz”

słonina krajowa I gat: 400 —

nicy, którego tak szczerze wszyscy kochaliśmy,
— zmarł
lutego r. b. © czem ze smutkiem powiadamiamy

420, 1I gat. 350—380, amerykańska 430—460,
szalec amerykański i gat, 450
— 480, Il

400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny

240—260:

Personei

Nabiał: mieko 45—50 gr. za 1 litr, śmiętega PO,
pa 00, 140Pa
KE:

dn.

11

Lecznicy Litewskiej.

ser
twarogowy
—
masło
niesos
tone 650 — 700, solone 600 — 650, desero'
we 700—800
Jaja: 300—320 za 1 dziesiątek.
Owoce. Jabłka 60—100, p
Warzywa:

kartofle

15—17

120

—

gr. za 1 kg,

Dnia 14 lutego jako

cebula 70 — 80, marchew 18 — 20,

pietruszka 5 — 10 (pęczek), buraki 18 — 20,
brukiew 15-20, ogórki 100-150 gr. za 1 dziesiątek,
groch
60 — 70
gr. za
1 kg.,
fasala TU —80
gr. za 1 kaj kastowy 100—
150 gr, za ztówkę, kapusta świeża 40—45 za
1 kg, kwaszona 30—35,
pomidory 140 —
180. grzyby suszone 10.00:15,00 za i «g.
Drób: kury y_3,00
3,00
— 6,00
zł. та sztukę,
Х
8 00;

— K“ „went Polonia niniejszem ©® ego.16.55—17.20; «Obrzędy i pieśni obrzędomych w więku nie przekraczającym przepre
| wszystikich S:anownych we»—odczyt w języku białoruskim
- kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 —
bite
600, młode 3.00—.4(0, gęsi żywe
dla podpułkownika 45 lat, a do ma- gości
A
agoli
аоы
о
z
onych
adomi
ezawi
przez
konbite 7.00—10.00, sagi žy<Muzyka wieku XVb—]l 8,00—12,00,
fora włącznie 43 lat poddawani są went o odwołaniu kawy czarnej w odczyt17.45—18,10:
z dziąłu «Muzyka
bite 12.00 — 154
w
pojska w przykła- we 15.00—17.00,
niezwłocznie przez P. K. U. oględzi- gw iu 11 b. m., która nie odbyła się dach»—wygł.
dr. Tadeusz Szeligowski,
młode 8 00—12.00 zł. za sztukę.

nastąpi z dniem

Doktór Medycyny, Ordynątor miejskiego szpitala św. Jakóba
zmarł nagle dnia 11 lutego 1928 roku, w wieku lat 58
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wileńskiej 28, do kościoła św. Jakóba, odbędzie się w poniedziałek,
dnia 13 lutega 1928 r., o godzinie 5 wieczorem.
Nabożeństwo żałobne w kościele św. |akóba we wtorek,
dnia 14 lutego 1928 r. o godz. 8 rano.
W tymże dniu nastąpi
gksgortacja i pogrzeb na cmentarz Rossa © gadz. 5 wisczoreai.
O tych smutnych obrzędach powiadamia
MAG!STRAT miast: Wilną.

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 10:g0
lutego r
b.
Niedziela, i2lutego
1928 r.
Ziemjopłody: ceny za 100 kg.
przy
— Zebranie Keła Miłośników Szko10/15— — ‹ Transmisja nabożeństwa z tranzakcjach wagonowych franco stacja
Wilły Twórczej. We wtorek dnia 14 bm. o g. Katedry Wileńskiej.
no:
żyto
40—40
i
pół,
owies
37—40
(zależE odbędzie się walne zebranie członków
+00—
3 w
z Warszawy.
Koła Miłośników Szkoły Twórczej. Na po- Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w nie od gatunku), jęczmień browarowy 44—,
na kaszę 40—, otręby Żytnie 28—, pszenrządku dziennym: 1) Sprawozdanie ustępu: Krakowie, komunikat
lotniczo-metęoroiogi- ne 30—. Ceny rynkowe: słoma żytnia 8—9,
jącego zarządu. 2) Przystąpienie do Towa- czny, Oraz nadprogram.
в
siano 9—11, ziemniaki 14—15. Tendencja słarzystwa zwoienułków ;nowoczesnego wycho*
12.10—14.00:
Transmisja
koncertu z ba. Dowóz dostateczny.
wanie. 3) Wybór nowego izarządu. Zebranie Filharmonji
Warszawskiej,
poświęconego
Mąka pszenna
merykańska 100—110 gr.
odbędzie się w iozalu Szkoły Powsz. 39, utworom M. Karłowicza. Wykonawcy: Orza 1 kg., krajowa
1 gat.: 95—100,
Il gat.
Królewska 9.
kiestra filharmoniczna 'pod dyr. Józefa Ozi- 80—90, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proc; 50
ZABAWY.
mińskiego i Helena Zarzycka (skrzypce).
—52, razowa 38—40, kartoflana 85—95, gry”
I. Rapsodja litewska, II. Koncert skrzyp:
75—85, jęczmienna 60—65.
— Na bursę dla młodzieży cowy, IM. Odwieczne pieśni — poemat sym- czanaChleb
pyt owy 50 proc. 60 65, 60 proc.
średnich
Centrala Opiek foni Czny:
szkól
stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg:
‚ 14*00—15.00: Transmisja 3 odczytów rclKasza manna amerykaóska 130—150 gr.
Szkolnych urządza bal w lokalu Kluz Warszawy.
za 1 kig., krajowa 110—120, gryczana cała
bu Kolejowców uł. Dąbrowskiego 5 niczych
15 00—15.15. Komunikat meteorologiczny 95—105, przecierana 95—105, perłowa 80—
16 lutegoo godzinie 10-ej wieczorem. oraz nadprogram*
95, BR 60—65, jęczmienna 60—75, jagla15.15—17,10: Transmisja koncertu symfo- na
Urządzenie takiej bursy jest koniecz80—90.
Warszawskiej.
nością, gdyż młodzież, nie posiadająca nicznego z Filharmonji
Mięse wołowe 240 — 250 gr. ża 1 kg.

do zabrukowania m. Glerwiaty I do
zakoniczenia zabrukowania m. Olkie+
rodziców a nawet opiekunów (sieroty)
niki i Worniany.
się po różnych kątach, źle się
WOJSKOWA. tuła
odżywia i pęzbawiona jest meżności
nałeżycie pobierać naukę. Młedzież ta
— (+) Powołanie oficerów re- jest najlepszym siewcą gruźlicy i in»
zerwy do służby czynnej. Oficerowie rezerwy, pragnący być powelani nych chorób nagminnych. Stworzenie
do służby czynnej winni najpóźniej warunków bygjenicznych, stworzenie
do dnia 1 marca 1928 r. wnieść po- adpowiednich warunków pracy, naledanie przez właściwe P. K. U., za* żyte odżywienis się młodzieży jest

lat 58.

pców Polskich, Towarzystwo Rolnicze,
Syndykat
Związek

RADJO—WILNO.

(w drugim terminie)—

Kazimierze,

1. bu- O.O. | :zuitów.

duje się drewniany most na drodze
wojewódzkiej Bystrzyca-Bujwidze-Nie:
amenczyn w m. Bujwidzach, gm. Miekuńskiej;

12 lutego © godzinie

1928 r. w wieku

Żona, córki, rodzeństwo i rodzina.

chowania
przedszkolnego.
Goście
niono przesunięcie © 10 — 40 minut Co jest
na bursę mile widziani.
jeszcze gorsze. Ponowne prośby mieszkańs
*
w Oaz- 4 — Zarząd
ców pozostały bez echa.
Kola Przyjaciół 5
Dy.
Wileńska
że
nadzieję,
mieć
Należy
mianie.
Drużyny harcerskiej wzywa wszyrekcja Koleji mając na uwadze wygodę po— (e) Roboty mostowe i dro- stkich członków i sympatyków na do nabycia w <Orbisie» od 9 do 4 popoł., dróżujących
sprawą tą się zajmie 1 załatwi
dniu zaś koncertu, w kasie Teatru <Regowe w pow, Wileńsko-Trockim. doroczne Walue Zgromadzenie Koła wduta»
po myśli peteniów.
od godz. 5 popoł,

Tę samą sumę przekazano
Polskiej Macierzy Szkolnej

W

dnia 11 lutego

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy
ul. Wileńskiej Nr. 28
odbędzie się w poniedziałek dn. 13 lutego e @. 5-e] popołudniu.
mabożeństwo
żałobne we wiorek o g. 8 rano w kościele św,
Jakóba, peczem nastąpi pegrzeb na cmentarz Rossa.
O tych amutnvych obrzędach zawiadamiają

też diś «Konstytucja» jest dią mas doku- kacji bardzo niedogodne warunki. Żeby się
jechać albo pomentem niemal historycznym. <Konstytucja» dostać do Wilna wypada
grana będzie raz jeden w naszym Teatrze ciągiem Nr. 412, który przychodzi do Wilna
w dzień jubileuszu 25-io fetniej pracy gce- o godzinie 6,05 rano, to znaczy 2—3 godzi-

— Odczyt Prof. U. S. B. |]. Mumowne rozpatrzenie wniosków w Spra* szyńskiego.
W niedzielę 12 b. m.
wie odznaczenia
funkcjonarjuszy po- w sali Gimn. Im, A. Į. Czartoryskie- skiej Jovity Fuentes, której tournės po
licji biorących udział w akcji granie go, M. Pohuianka 11, Prof. U. $. В. Europie budzi powszechny zachwyt:
Ostatni występ Jovity Fuentes w operze
cznej w Podgaju. Sprawa ta była ze J. Muszyński
wieikim tryumfem tej
wygłosi
odczyt
p. t. warszawskiej był

sukno, a

Wobec
zakończenia
drugiego
trzechietniego okresu
trwania
Dyre-

«Koustytucja»—sztuka B, Gorczyfilutego 1928 roku o godzinie 7 e] wie- skiego— jest
to obraz życia polskiego w chwi- O komunikacji z Oszmianą
czorem w Sali Śniadeckich Uaiwersy- łach najwięższego ucisku, tj. przed rokiem
Od kilku łat odcinek kolejowy Wilno—
tetu Konserwator Jerzy Remer wygło- 1905. Utalentowany autor nie szczędził barw Oszmiana
posiada pod względem komunisi odczyt p. t.: «Stanisław Wyspiań- aby to życie przedstawić bez osionek, to

głał do Ministerstwa Spraw
Wawnętrznych pismo, w którem prosio po-

względów

Wybory do Rady Kolejowej

Wybery
względnie
mianowania
człanków Dyr. Rady Kolejowej winny
poszuki- być zakończone do
dnia 6 marca

W

repertuaru,

O

Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w

detalu), kostką I gat. 170 — 180, II gat. 160
Ryby: liny żywe 400-450, śnięte 300-320
żywe 350—380, Śnięte
Šu
za 1 pó
280—280, okonie żywe 350—400, śnięte 230
—300, karasie żywe (brak), Śnięte (brak),
karpie żywe 350-370, śnięte 250-260, leszcze
żywe 350-380, śnięte 260-280, sielawa 150—
180, wąsacze żywe 350—380, snięte 250—260,

( brak),
50, rak
40—80,

io
jazie żywiżywe Say AO, , dalgis
(bral)

płocie 120—150,

s

drobne

Len: ceny rynkowe za 100 kig:: wiokno
1-45, sieI gat. 600—65 zł. za pud, il gat:
mię lniane 12,00—12,50 Tendencja mocną

o ósmą

rocznicę śmierci

s.Te.

Hilarego Leskiego
|

O godz: 7-30 adbędzie

Pogrążeni

w.

głębokim

się nabożeństwo

smutku

po

jedynego syna

stracie

w Bazylice.

ukochanego

i

|

st. Jurka Iwanoffa

ucznia V kl. Gimn.

Państw.

im. J. Słowackiego

składamy serdeczne Bóg zapłać Ks. Prefektowi P. Rynkiewiczowi,
Ks. Prof.
dziewiczowi, p. Dyrektorowi В. Biūkowskiemu,
PP. Profesorom gimnazjum, wszystkim kolegom i przyjaciołom
za ich szrea pzłae współczucia, dowody

szczerej

oddanie ostatniej posiugi w dniu pogrzebu.

620

pamięci,

oraz

Eugenjuszostwo iwanoff,

RAFPOACZWOCZOZSRZCEA

SŁOW _O

6

Gość z Rosji Sówieckiej.

Otwarcie

ZE SWIATA
— Przyślijcie 1 dolsra! W «New
York Sun»
piśmie wychodzącem
w

ST.

MORITZ,

Igrzysk w St. Moritz.

11 Il. PAT.

Dziś

drugich igrzysk zimowych
olimpjady w St. Moritz. Prezydent związku
szwajcarskiegozp. Szhulihess zainaugurował otwarcie igrzysk przemówieniem

Zwolennicy domoresłej stękaniny
do
St. Moritz ze wszystkich strom
i narzekania, stronnicy starej i stałej Nowym Jorku ukazało się ogłoszenie w którem powitał gości przybyłych
zasady, że szczęście jest mapewne za następującej treści: «Przyślij mi jed- świata. Na trybunach znajdują się tłumy publiczności, pomimo zadymki i
dołara. Smith,
New
Bord silnego wiatru, który zasypuje śniegiem Oczy. Z ramienia Polski bierze
górami i że zawsze: „u nas jest. źle” nego
mogliby się wiele pouczyć z odczytu Street 21» — Nazajutrz na tem sa- udział reprezentant posła Modzelewskiego konsul Czaplicki. Po przyjęcia
p. X. lekarki
medycyny (nazwiska mem miejscu nastąpiło drugie zawia- oficjalnem przez władze komunalne uczestnicy olimpjady otworzyli pochód,
przed zgromadzoną
ze zrozumiałych
wzglądów nie wy- domienie: „Możecie jeszcze zatrzymać który skierował się na stadjon, gdzie przedeflował
mieniamy),
która
niedawno powró- sią do jutra z wplaceniem ml dolara“ „publicznešc'ą. Ogólną uwagę widzów przyciągała wspaniała podstawa druciła z Rosji. Związkowi Obrony Mis- a dzień później: „Jeżeli do jutra nie żyny polskiej, która jaskrawe wyróżniała się podczas defilady, zarówno
nis, który ten odczyt
zorganizował wpłacicie dolara, to będzie już za swą postawą, jak i najskładniejszym zespołem wśród wszystkich narodów.
późno”.
Natychmiast po otwarciu odbyło się pierwsze spotkanie w hockeyu między
należy się szczere uznanie.
Jeden
z dziennikarzy,
pragnący „Szwajcarją i Austrją z wynikiem
remisowym 4 : 4, Następnie odegrano
W
odczycie
p. X. nie było ani
udał dalsze męcze w heckeyu lodowym. Francja pokonała Węgry w stosunku
filozeffi ani nienawiści do Sowietów. wyjaśnić tę niezwykłą zagadkę,
pod
wskazany
adres,
aby 2:0, Auglja zaś Bslgję w stosunku 7 : 3.
:
Może właśnie dlatego edczyt jej wy: się
przeprowadzić wywiad z p. Smithem.
wierał wrażenie tak wstrząsające.
Treningi
„Henryk Barbusse —
zaczyna Okazało się że jest to bardzo bogaty
ST. MORITZ, 11, II. PAT. Cale miasto jest bagato udekorowane, Na
mówić prelegentka głosem, w którym człowiek, a drukowane egłoszenia są
czuć tłumisene wzruszenie—był w Mo- skutkiem zakładu. Pan Smith oto za« otwatcie zawodów przybył prezydent związku szwajcarskiego Schulthes.
Poseł polski
wskwie i znalazł wszystko w porządku. łożył się o poważną sumę, że 3 wy» Wśród zawodników polskich pauuje doskonały nastrój.
Dlaczego jednak autor francuski nie żej podane zawiadomienia sprowadzą Szwajcarii nie mógł z powodu niedyspozycji przybyć na zawody, Nadesłał
100 głupców, z których każdy cn depeszę x Życzeniamai powodzenia,
Poselstwe
regrezeniuje
konsul
przespacerował się do G.P. U, gdzie mu
dziesiątki tysięcy ludzi gniją w wią- przyniesie lub przyśla mu 1 dolara. Czaplicki, Wczoraj podczas treniugu Bronisław Czech dokonał wspaniałeZakład ten wygrał i okazało sis, go skoku 68 metrów,
Podczas
ustanawiając tem nowy rekord
Polski.
ziemiach bez sądu i kary. Dlaczego
morweskim.
nie dojrzał wśród twarzy sytych i że przysłowie głoszące, iż „głupców treningów Czech msało ustęsował ni ajlepszym zawodnikom
siać, bo
sami się ro Sieczka osiągnął w skoku 58 metrów. Prasa szwajcarska wyróżnia Czecha,
zadowolonych
komunistów i speku: nejżtrzebaj
lautów twarzy wynędzniałych i złych? dzą” mie straciło mic ze swej wiekui« pedkreślzjąc jego wybitne zdo!ności narciarskie. Polska drużysa hockcyo-

Dlaczege, wspominając 0 robainikach

wracających

z pieśniami

na ustach ad

stej prawdy,

albowiem

p. Smith ze” wa gra w uiedzielę z drużyną szwedzką.

brał mie 100 lecz 1600 dolarów

ртасу,
zapomina
p. Barbusse о
— Próby radłonadawcze w po400,000 bszrobotnych w Moskwief!
ciągu norweskim, W grudniu r.ub,
Trzy główne dobrodziajstwa ke- podjęte zostały w Norwegji próby
munizmu nurtują dziś organizm Rosji transmisji z pociągu w pełnym bie-

— komunikuje. p. X. Syfilis, alka= gu. Próby te odbyły się z okazji cholizm i nędza. Syfilis w Rosji So- twarcia nowej linji kełejowej z Oslo
wieckiej doszedł już de takich roze do Krag:roe.
Towarzystwo radiowe
miarów, że zaniezapokoijł i zatroskał urządziło w dwuch przedziałach stac-

same władze. Sciany szkół, instytucji ję nadawczą, obsługiwaną przez perteż nawołują <do borby zsyłfilisom», sonel techniczny radiostacji. Jako anNapróżno. W Rosji niema już redzi: teny użyto specjalnie urządzonej nisny, niema
moralności,
niema,
ani kiej antenki na dachu wagonu. Podjednej młodej dziewczyny, która by czas podróży nadawano na krótkiej
jako

niewinna

dziewczyna

w stan małżeński. A
żeństwo w Rosji jest
rejestracją.
Jeszcze

jest

fali 84 m. cały przebieg

przecież mał- Krageroe, a stamtąd po
tylko zwykłą fonicznym transmitowano

bardziej

stan

weszła

zastraszającym

sowieckich

podróży

do

drucie tele-

do

EEE

ITT

Książe Jusupow contra
Kiereński

któ-

którzy przguą zapomnieć,i tych

Tzy pragną,

ażeby

im

zapomniano.

I ci i tamci potrzebują alkcholu i ko*

kainy,

ażeby sią uwcłnić

0d przesz-

łości.

:

Nędza?
Koszt
życia równa się
przeciętnie 130 czerwońcom. mauezyciel ludowy
pobiera 50, 60. Jakże

żyć?

Równość?

lużynier «spec» pe-

biera 400 rubli, Robotnik
przełanej krwi
za morze

40 rubli
o utopię

równości.

swoją»...

dla

zwierzęcym, w niemyśleniu,
waniu

w oczeki-

«wielikich pieremien».

«l po tem całem piekle — Pei.
skall — kończy gani X. Odrazu uderzają mas

dwie

rzeczy:

wzorowy

porządek.

szale radości,

rozkoszy

dyscyplinai

Po

pięrwszym

po pierwszym

na

widok czystego

porywie

prza-

ścieradła, kołdry, poduszki, po upoprzyjącia rzuca
jeniu serdecznością

sią nam odrazu

w

gczy Siła

rozgniewana

na

UWAGA! jutra Wielka Przccjera.
Dramai 150 milįonswego naredu

gencji. Na widowni rozpiera się komunista i nepman. Tak. jak i w ży:

zaskarżył

naczelnego

na ha-

redakto-

ra dziennika „Dni”, A. Kiereńskiego,

ojca—Jakóba Sakowicza uderzyła go obuchem
Biekiery w nogę, Pokamoński, jak zeznawał
jego ojciec <nbryknął» go mocno. Dwa miesiące więzieniaz zawieszeniem
kary, było
odpowiedzią Sądu po rozpoznaniu spraw.

inteli-

ciu, Dsbry, prostoduszny, apatyczny
lud rosyjski
ustępuje
w
pokorze
miejsca krajowym cudzoziemcem. Olbrzymia masa inteligencji żyje w stanie zupełuej wegetacji, w bycia pół-

morze,

dzieci.

Lukaszewiczowa

zabójstwie

» + Dekabrysci

siła tworzenia, siła oparta na prastarych, odwiecznych fundamentach Za-

nie zapomina.

me
ma

który pomi

swej ztwnętrznej a polityczności
niewątpliwie tło polityczne.

łą energją zwalczać szerzone o
nieprawdziwe pegłoski,
które

i.

Polski,

wagonovych

na

Dyrekcja Kołei Państwowych

ma wzniesienie

Konkurs

w Wilnie

nieograniczony

przy warsztatach

wagono-

Dyrakcji

K. P. w

Wilnie, ul.

Słowackiego Nr 2, ll piętro, pokój
dnie powszednie w godzinach ad

Nr 3, w
Stej do

12tej, za opłatą 10 zł. za komplet.

Oferty winvy być

ne do specjalnej

0d Administracji.

Bt.

Biura

"wych ma st. Nowa-Wilejka murowanej do*
budówki parterowej dią lokalu Biura War:
sztatów o powierzchni zabndowy około 245
mtr.2;
Ogólne warunki koukursu orzz rysunki
i warunki techn czne na wykonanie robót
budowlanych i wszelkie informacje, doty»
czące konkursu, można otrzymać w Wydzia:
le Dregowym

nadesłane lnb

skrzyni,

znzjdującej

złożasię w

w wysokości

być zdożone w sposób

sterstwo Skarbu

2000 zł.

97

= Oak
o potrąceniu wadjum z rachunków pracesiębiorcy, jak również oferty,

w btórych oferent postawi swoje dodatkowe

Dyrekcję

P

innym warunkom

konkursu będą unieważnione.)

Dyrekcja Ks

£8b

K.

1 oierty takie, jas również

oferty nie odpowiadające

sokie oprocentowanie

Uta DOBRA ©.

5

w Wilnie

2625—VI.

na wy:

zebezpie-

czoną złotem i srebrem, odbiór
lokat natychmiastowy

LOMBARD prac Katedralny, Bi-

LDOP|5284[iil

oferty,

uwzględnione

19-99

KOPJOWANIE|

winno

z dnia 10 września 1927 r. w kasie Głów:
nej Dyrekcji KP. w Wilnie, lub przekazane
do PKO. na rachunek Dyrekcji KP. kwit zaś
o RR
wadjum winien być dołączony

warunki—nie będą przez

Goto wkę przyjmujswy

ELEFON

ustalony przez Mini-

oxólnikiem

a

B
H konto Czekowe Słowa PKO
B
Nr. 80259
Г° о! о191 о1 219 о(О @ ol ojojojojojojo|e
skupia

12,

tel. 14 10 wydaje bez

ograniczenia pożyczki ma zastaw
O
HCESZ OTRZYMAĆ

NANK 25E5SWunuuNuN

Wadjum

1928 r;

wiadomości

są

mie na rękę jest

złota, srebra, brylaatów,
mebli,
obrazów, fortepianów,
automo

POSĄDĘ?

Musisz ukończyś kursa fachowe korespondenc;
prof,
Sekułowicza,
Warszawa,
awia 42. Kursa wyWczają listownie: buchaiterji, rachumko=
wości
kupieckiej,
korespondencji

handlowej, stenografji, nauki handlu,
prawa, kaligrafji, pisania na maszy-

nach, towaroznawstwa, niemieckiego,
francuskiego, angielskiego. Po ukoń:
czeniu świadectwo.

ŽĄDAJCIE

PROSPEKTOWI

się obyć

bsz kina ani

nowsza książka „Koniec
Ksiątkę

tę, napisaną

nzi-

Raspulina“,

jak najsbjektyw-

niej, wydałem właśnia dlatego dopiero teraz, gdyż chciałem w niej dać

na liczne pytania, pszostające w związku z zabójstwem
Rasputida i z jego wpływami
na dwerze carskim. Na temat tem napisano

ka znowu

na,

magisała:

bo

„Chodzę

inaczej jakisż

życie? Smutne

Jedynie

do ki- raz biją w statek, zarył

byłaby moje

i wstrętne.

15 prec. dzieci otrzymuje

szych

braci

lub

sióstr.

Niekto-

rzy oszczędzają
Sobie pieniądze na
kino w tem sposób,
że mie jedzą w
szkole śniadania, ma które im rodzice
pieniądze dali, a 8 prac, uczniów z
dumą oświadcza, ża chsdzi do king
teatrów za darmo.
Prawie wszystkie dzieci wolą file

my zagraniczne więcej, niż sowieckie.

Dzięci uzasadniają te w ten sposób,
że w flmach zagranicznych mają mo20086 zobaczyć inne życie,
życie lu-

dzi bogatych i wesołych

Dili i różnych towarów.

Perimuttera Utramaryna

szkód
dzisłejwłoski

|on się tak sijnie, że

<Maria

którym

kanał,

w piasku

przekopać

Jącej burzy i niebezpieczeństwa awarii.
Torpedowiec polski «Kujawiak», po przy*
byciu nu miejsce, wyzwał drogą radjową
do pomocy holownik polski z Gdyni «Ursus».
miecži

holownik

«Sebadier»,

mocą.

Wszelkie

próby

charakteryzuje

ten

GIEŁDA

z

przyjść

paro-

po-

parowca

ruszenia

redzaj filmów

w ten

brzeża na pokład «Mari

że z wy-

sposób,

po-

przy

Teresy»

liny raiunkowe, shy na

rakiet rzucono

załoga

przez fale,

wypadek rozbicia statku
miogła się ratować.

iramer
TERITOMZT AR

w

Z

й

Czujesz się niezdrów

WARSZAWSKA

'

zmierz przedewszystkierm
V
4empereturę ciepłomierzem

Ža seniu

Gao)

śfóre gporentuje za

_ fi „MÓJ PRZYJACIEL:
(7%

ZAWIERA:

wesołe

f|

powieści,

podróże i przygody, rozrywki
umysłowe,
piosenkę
do nut,
artykuł o teatrze amatorskim,
* humor, sport, okolicznośc. ilu=

stracje, i w. inn. ciekawych

5 proc. warsz. 64.50
10 proc; m. Lublina 87,
Listy Banku Roln. 92.50

rzeczy.

Cena podw. Nr. (11-12) 60 groszy.
Do nabyciaw kioskach, księgarniach,
T-wie „Ruch* i inn.

102—102,25
5 proc konwers, 67.
Konwers. kołejowa 61—61.—
Listy B-ku Gosp. Kraj, i B.ku Roin. i obl. 93
8 proc. ziemskie 92.50 —.—4 i pół proc. ziemske
56,25
8 proc. warsz. 80.50 80,50

PROSPEKT

bogato ilustrowany

|

na rok

1928 wysyła na żądanie
bezpiatnie:
Red. pisma „Mój Przyjaciel"
Warszawa, Bielańska 5./45

ORZRRRRYRRKODAJNAGREWUGZAGOWOBDJO

8 proc. iwowskie 77.
6 proc. obiig.m. Warszawy 63 63.2
Oblig. komun. obieg. 81.75.
8 proc. m.Łodzi:77.— ——
10 proc. m. Radomia 88—

H05504655060600363540050604
0000000060

65,45

=,

100

62—

62.50

Akcje.

Czeki

Beilin

m
mj
|

i; wpłaty.

2,121/ą

ROSROKEDANONUPRAZEAKONARNORKOGANRTNEGN

Rada

Opiekuńcza

instytucja,

która

Kresowa

roznieca

: О1О

еа

myśliwskich

= Włodzimierza Korsaka

Wileński Bank Ziemski 252,50
Bank Peiski 71, 100, — 164,

jest

otwarta codziennie 10—16

A. Mickiewicza

godz.

Nr 23.

0605000009004%0000000000900443000000000

G$*005990050680060),

oświatę

pozaszkolną
pomiędzy
ludem
msi
i miasteczek,
oświecając
ten lud
utrwala granice Ziem
Wschodnich

$ ma
na mawozy
SALETRĘ
GKILIJSKĄ
iinue
sztuczne przyjmuje

Wilno')

Skład, Maszyn i Narzędzi Rolniczych
WILNO, Zawalna 11-a.
504,

Rzeczypospolitej.
Czy jesteś jej członkiem?

Zygmuntowska 22 od godziny

(Hlrma Zygmunt

6 tej

Nagrodzk

"do 8 ej.

z wieloletnią prustyką
poszukuje posady w

klinice, szpitalu,

ędliny

albo

w gabinecie dentyst. vyjejskie z maj. W. p.
Zgłoszenia do admin.
I
ASINOWSKIEJ.

<Słowa» pod L. D.

1—864

————

Listwy I Ramy

gotowe i na obstalunek,

oprawa

obrazów ifotografjl
oraz odnawianie
ram solidnie i tanio
wykonuje

Księgarnia
Ostrobramska

J. JURKIEWICZA

K. Szałkiewicza
Wilno,

i WYSOCKIEJ

Boczek kg: 5 zh

Šzynka ka, 6 at. 40 gr.

Kietbasa kg. 6 21.60 gr.
Karkowinakg.7zł,20gr.

Polędwica kg. 7zł. 40gr.
Poleca:

J. ZWIEDRYŃSKI

1 S-ka Wileńska Nr 28
tel, 12—24
+—ce9

Potrzebuję
codziennie
mleka do
dostawą

świeżego
sklepu z
na

miejsce,

„Dolu wynajęcia
Poszukuję
pokoje z NIe-nrący gospodyni,

M.Wilenkin
i S-ka

niewielką

łóżka

gabinety,

niklowane

angielskie,
sy, stoły,

I

krępującem wejściem, dzieciach, iGryCh lub
może być z uirzytna: jnnej. Dowiedzieć się:
A m SR: zwana
12 m. 4,

ziemską, 0Б
ośrodek
po
rozparcelowanym

EA z ogr. odp.
ilno, ul.Tatarska
20, dom własny
Istnieje od 1843 r.
Fabryka
i skład
meblis
jadalne, sypialne.

salony,

przy

posiadłość

mająiku. = Požądana
woda bieżąca lub staw,
Oferty do <8łowa> pod
Nr 162.
1—698

a

Przepi

mia

i O

kredenszaty,

rozwoju

wielcim

nakładzie

doc erające do najdalszych
zakątków naszego zaj sai o

BRT"

Z powodu

аоы
WYJAZDU sprzedaję: rane)

еа i
б obrej

=

terjuszem

francuskiego

mieckiego

i

sku=

staranne

1 punkt,

pożyczę

lub

wy-2 pokoje 2 „osobźm

mabędę Wejėtiem,

Orzeszkowej 3, | Bieruchomcšė. Szcze- Ignacego
(w podwórzu z lewej gółowe oferty do 2dm.
° 405—0 +Stowa> pod <Natychstrony).
п

miast 60.000>.

9—g;9

Nr

ae

io
®

:

Bohusze.

pies,

seter

Ir andzki

Udzielam lekcyj Cały rudy, pierś biała,

ao tia, aaa
jako
najpoczytniejsze
pismo, Ais dzące w

„Ba raiye

a

Zaginął
5

každego

przedsiębiorstwa

mawykazów,
maya. aktkoszog.
ny zpóloik do solid. DQ wynajęcia
wiszem.
sąd, nego przedsiębiorstwa
@
dok, it. d. Wykonanie przemysłowego,

7

0—89G

decyduje reklama

viurka,
krzesła
dębowe it, d.
Dogodne waranki i

jako czyn-

od

LE

n60.000zł

przystąpię

Ugiądzć

2. Ibej dog. i m. 3041 SAV mada

dęb.,
StOLY wgzęłkie
reklamy
i
ut. Ostrobramsła 23 ul. Pańska 21 Sklep kredens
(Kolorja dęb., szaia, fusira i Ogłoszenia
fachowo
Oliwa do palenia Spożywczy.
i zafalwi
Bankowa).
1-919 inne. Oglądać: 9—10 ;edzguje
|
w najlepszym
ga'unku:
15—7,
Ciasna
Nr_3
Biuro
<ADMINISTRANr 56
OdCJĄ> ul, Wielka
m, 6, (2gi dom
Mickiew.cza).
1—819 Tej. .14—38, (sad No-

—Я

8—0).

1

nie- wabi się «Red» odpro«

jęz.

dzie. wadzić

za

wynagro-

ciom i dorosłym podzeniem:
Połocka 9
dostępnej cenie. Łu- m. 5, od g, 4—8 w.
E
ui. Fiisowa 1m.2 0—065
Ku
`

Ž
imi

gubioną książeczkę
wojskową
rocznik 1879, na
ana
Korwin-

Laimis „Maris lenthis
Absolwentka

pub

lekcyj w zakresie

lon:siyki,

wanie do_

po- 32:
rzygotowy- Ž
kiikoletnia

praktyka,p

gimnazjum.

ppor:

A is
ub. kaiąż. wojsk:,
wydaną

K. U.

przez

P.

Mołodecz-

Wiadomość: Litewska no w Wilejce na imi

54— 7, cya(źwierzne)6—#69ZSymona
Litwin,
rocznik 1888, unieważ*

LEKCYJ
francuskiego

angielskiego

Fok terie
в
Poszukuję
udziela doświadczona
jest bezwzględnie najlepszą I naj| nauczycielka,
wspėlnika (ki) do inte:
sierjery ZśieN matrydatniejs
farbą
do _— bielizny
11-4—11,
kułę Nr 420 wyd. resu dobize prospe-ul. Rzeczna
2
i lb
malarskich,
szczenięta do sprzedana imię Stefana rujące;O z kapitałem (róg Zakretowej, vis-aOdznaczona na wystawach w Brukseli,m
vlicado 4000 zł. Wiień Sis Uniao)
—0
Twarowstiego,
Medjolanie i Paryżu złotemi medaiami, | nia. Skopówka 5—1.
Brzóżki 1—2. 0—809 ska 10, firma «Runo».
w3 |0—265
B=
Wszędzie do nabycia.
=

nia się:

.

Za

MARK
:

617—0

POCZTOWE
o

we wszelkich ilościach

sowieckie,

li-

ga SA
a:
Rana:
najbospo(z wyjątkiem
litszych)polskie
daję wzamian marki Europy
Zachodnej,

z

się. Załoga statku zo*

miejsca nie powiodły

11 lutego 1928 z.
i waluty:
Tram. _ Śbrz.

Dewizy

otoczyły

wiec włoski, nie mogąc mu

stałą zabezpieczona

nie-

i

«Weicheel» 1 <Ernsto

niki gdańskie

mocy

ho owe

dwa

również

polskie, „jak

statki

Oba

a filmy sę-

Listy zastawne.

6

dni, do:

zdaniem
dla wydobycia statku włoskiego,
fachowców, trzeba będzie prawdopodobnie
burza, a następnie
wyczekać aż fprzeminie

wieckie pókazują
tylko wydarzenia
smutne i bolesce,
Młodsi chłopcy
ganią wszystkie
filmy © akcji miłasnej,
Jaden z nich

Wii. B. Ziemsk.

przetwór'zelaza

dwa

pieniądze na kino ed rodziców. Inni, Teresa» mogłaby wypłynąć na morze. Statki
albo wygeżyczają je sobie od znaje. które przybyły na pomoc, nie mogły się
mych, albo też wyłudzają je od star- zbliżyć do «Mari Teresy» x powodu szale:

Dałarówka 5 dol. 65.76.
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przez

Przez całą ubiegłą nac i dzień
parowiec
wydobyć
szy usiłowano

ludzie, kolejowa

moja

nim
meją

Prosmy naszych
Sz. Sz, Abonentów
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o
zaegłych prenumerat
za ro 1927
ūreguowanie
oraz o wnoszenie przedpłat za m-c LUTY

prezydjum Dyrekcji KP. w Wilnie, uli Słowackiego Nr 2, II p. — do godz. 12.4ej dnia

2.go marca

tych
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Nowa-Wilejka lokalu dla
Warsztatów.

Burza, która szalała

piero dziś pod wieczór nieco się uspokoiła. W”
Gdyni wicher wywrócił kilka chat rybackich

Kupno
honor.
W
rezuliacie kampanja ta
8885
8905
8,865
stała się kompletną nagonką, Milcza- Dolary
Belgja
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123 84
łem dopóty, dopóki
eszczerstwa
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359,35.
360,25:
358,45,
nie znalazły się ma łsmach
43,43,
43,56
43,34
gazet, Londyn
8,90
8,92
888
skąd następnie przedostały
się do Nowy-York
35,01.
35,10
34,02
prasy zagranicznej. To zmusiło mnie Paryž
Praga
26,415
26,45
26,35
do przekazania calej sprawy władzom Szwajcarįz
171,50
171,93
171.07
sądowym. Przed sądem
239.30
250.—
23870
okaże
się, Stocholm
125,46
125.77
125,15
kto właściwie odgrywa
główną
role Wiedeń
41.225
47,345
47,08.
w tej oszczerczej kampanii, kto do- Włoch3
Funty
43455
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43.35
starczał redakcji
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kłamliwych
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Poż: dolarowa
85,25 ——

stkich

Bałtyku.

dnia", przyzaaje się jakiś młody en- «Maria Teresa», który w odiegłości 250 m:
w
mleod wybrzeża kaszubskiego ugrzązł
tuzjasia tej sztuki, Któraś dziewczyn- liźnie.
Wskutek olbrzymich fai, które raz po

pegloski,

W rozmowie z przedstawicielami
prasy książą Jusubow oświadczył, Że
chodu»,
2
nikt go nigdy z Francji nie wysiadlai,
że jego magazyn mód przez nikogo
Dziš w niedzielę dn. 12 lutego w nie był zamykany i bardzo potayślnie
lokalu Związku Obrmny Mienia, Za» się rozwija; że wszystkie wagóle „rewalna 1, 0 gedz. 6 wiscz. pani X welacje* gazety „Dni” wyssane Są z
powtarza nwój odczyt, Będzie te je” palca. Równocześnie dał on do zraden z tych
edczytów, których się zumienia, że zdecydowany jęst z ca-

na wzniesienie przy

niniejszem ogłasza

mnie

Rasputina, który zamordoe

nego bohatera procesu,

MANBNENBADAJESKSK

warsztatach

o

wany został właśnie w pałacu księcia
Jusupowa. Obecnie wystąpił on przed
epinją europejską w charakterze głów-

w kinie „Heliosć.

„Nie mogę

na

pozrywał dachy. W samym
gorcie
„Co myślisz @ iznaczniejsz
ych burzą nie wyrządziła,

kiewskich, ma temat:
kinemategrafie"P

o oszczerstwo,
tak, że ciekawa ta już mbóstwo książek, sztuk, . broszu
sprawa będzię już w czasie
najbliż- (ek i scenarjuszy flmowych,
ale akszym rozpatrywana przez paryski sąd torzy dzieł tych zawsze ponadali
w konwers. kolejowa 61.—
pokoju.
przesadę w tym, czy innym kierunku”, 8 proc. m. Lodzi 76.
8 proc. Kalisza 72.30
Na odbyć się mający proces
Książe F. Jusupow, hrabia SumosąGIEŁDA WILEŃSKA,
rokow-Elston, oteniony z księżną Ire- dowy przeciwko Kiareńskiemu książę
па Aleksandrówną jest nietylko wy” Jusupow zapatruje się jak na bardzo
Wilno, dnia 11 lutego 1928 r.
-bitnym przedstawicielem arystokracji nieprzyjemną, zarazem
Banknoty.
jednak beze
rosyjskiej, lecz równocześnie
jednym względnie konieczną skrawę.
Skiero- Dolary St. Zjedn. 8,87:/4 88 3/4
z majbogatszych
Rosjan. Nazwisko wanie sprawy tej do 'Sądu, — mówi
Złoto.
człowieka tego już raz zyskało sobie ks. Jusupow, — wywołzne
471
zostało Ruble
rezgłos
światowy. a mianowicie po kęuiscznością obrony swego imienia.
Papiery państwowe.

Ogłoszenie
o konkursie

„Rozszerzano

Książe Ju. odpowłędzi

supow, czując się dotkciętym

Przed Sądem Okręgowym stanęli kolejno Helena Łukaszewiczowa i Efroim Poka:
moński oskarżeni o nieprzestrzeganie
przykazania Boskiego: «Czcij ojca swego i matkę

'

Teatry są niedosiępne

opierały się na prawdzie.

Z SĄDÓW

Jeden z współpracowników „Praw=
dy“ pocaje wyniki ankiety, rozpisanej
w niższych i średnich szkołach mos-

tem sposób:
«Wciąż się zakschująi
oedkochułą,
i
znowu
zakechułą, szkce
Proces hromaduwców zbliża
się, sławową
Ostrowską,
Szymonową
da
tylko
tych
pieniędzy,
które zapla
a z nim wzrasta nispokój, pewnych Rak-Michajłowską
i Łuckiewiezową
siebis początkowo, rodzina głównych naradzające sią z obrońcami lub sta- cłęm za wstęp».
Zato bardzo im się padeba Doufigur. Od kilku dni w kuluarach
są- rające o widzenia z aresztowanymi
glas
Fairbanks — «jsst taki odważny
dowych spotkać można pane: Rado mążami.
i zgrabny, zawsże tak zgrabnie
ska€ze ten Dug», «chciałbym być takim
go
w oczach
opinii
eńropejskiej jak Dug» i podobnie piszą dzieci w
swej ankiecie.
skemsromitować,

Paryski organ b: dyktatora Rosji,
przyczepiony do po- Kiereńskiego, przyniósł przęd nie-

Wyrodne

zdener-

dotyczące nietylko mych spraw finanOsló, W przededniu senszcyjnego pro- sewych, lecz obrażająca również mój
cesu

Piją dziesięć ra-

zy więcej miż dawniej, Piją ci, którzy
przedtem nigdy nie pili. Rosja przecież składa sią z 2-ch połów: z tych,

zdradzają

wowanie.

chowawczych, internatów i t, d. Tam ciągu, którym
artykuł,
król norweski wraz z dawnym czasem sensacyjny
już współżycie
płciowe
12 letnich następcą
tronu
odbywali
pierwszą zawierający szereg napaści na znane
dzieci nie jest wyjątkiem, 'ałe regułą. podróż nową koleją. Przy mikrofonie go z afery
Rasputina księcia JusuNajbardziej odpornie trzyma się je” przez cały czas podróży znajdował powa:
W artykule tym
mowa była
szcze wieś. Ale i tam wpływy kom- sią dyrektor T-wa Radiowego i w © miemorałnych czynach księcia, o
somolców robią już swoje. W swię- sposób barwny i poglądowy mówił a jege wysiedleniu z Francji, © zamta Bożego Narodzenia, Wielkanocy krajobrazach, którg m jał pociąg na knięciu przez władze należącego do
it. d. kiedy cała Rosja rosyjska swej drodze. Radiosłuchacze odbierali księcia magazynu mód i t. p. Artyprzykuenięta
pod korą komunizmu to wszystko
bardzo jasno i głośno. kuł ten, który—rzecz jasna, — przeobchodzi w Sercu jeżeli nie w cerkwi Z początku próbewane użyć drutów drukowany został przez największe i
tradycje lat minionych, odbywają się telefonicznych biegnących wzdłuż linji najpoczytniejsze pisma europejskie,
ua rynkach i placach wioszczanych kolejowej zamiast anieny, Próby jed wywołał wielką sensację w opinii caorgje komsemołu, orgja sprośnych nak dały rezultat ujemny. Wobec te- łego świata.
tańców bezeczństw i aikchalu.
go dano niską antenkę
na wagonie,
Obzcenie ekazuja się, że artykuł
Aikchol?! Piją wszyscy.
Pije cała która nawęt przy mijaniu krótkich tuorganu Kiereńskiego był tendencyjny
Rosja. Napozór jak dawniej. Ale te- neli fuakcjonowała bez zarzutu.
iże poszczególns
wiadomości
nie

raz jest już inaczej.

ROOT TTT

Żony b. posłów hromadowców

skąd wypromieniowywano tę audycję
na cały kraj. Sgagon towarzystwa ra-

instytucyj wy- diowego został

IK

Burza

Dziec! sowieckie

rano edbyło się uroczyste otwarcie

Kolonfaae

i państw

poza-

europejskich, Dowiedzieć się: MickieWicza 42 m, 11 w niedzieje i Święta
między i1 a 1-ą, oraz telefonicznie 794

#-

°° GŁOS POLAKÓW ZAKORDONOOVCH
Z dziejów organizacji Polskiej Młodzieży Szkolnej na Kresach.
(Wspomnienia z lat 1882—1885).
W

osiemdziesiątych

latach

ubieg-

wyberu
dwie
pozostawać w

autora i wybitnego
twentualneści:
albo utalentowanego
odwróciło
umysły
młoedosobnieniu, albo też patrjotę

rosyjskich prąrosyj- dzieży naszej od
dego stulecia rasyfikacja młodzieży skiej. Izolowanie się od życia i pracy dów, od wyłącznego kultu @а гоpolskiej w Mińszczyźnie dobiegła naj w takich kółkach miało tę
dobrą syjskiej myśli postępowej i skierowała
wyższego kresu. Rząd rosyjski, prag* stronę, że indywidualność odosobnia- je ku poznaniu bliźszemu
nieszczęść
mąc zdusić doszczętnie język polski jących sią jednostek pozostawała nie- i niedemagań własnego narodu, jego
na Kresach i zastąpić go rosyjskim,
gosługiwał się szkołą, jako nieocenio-

—-

wstępować

tknięta

do kół młodzieży

i mie była narażona

na niwe-

cjalne do lat starszych,
teckich, by potem, w wieku

dojrzal-

szym, Odrazu dać rozkwit całej pełni
rusyfikacji przyczyniały się prądy Ów swych sił duchowych. Znaczniejsza
czesne wśród samej młodzieży szkol- jednak część uczniów
Polaków rzunej, prądy O zabarwieniu rzekome cała się
w wir kółek rosyjskich i przez
kesmopolitycznem, w rzeczywistości to zatracała swą odrębność, ulegając
zaś poprzestające na faworyzowaniu prądom obcym, aczkolwiek szlachetmowy rosyjskiej w obcowaniu kole- nyma, ale mającym obce eele na wzglężeńskiem i na ciążeniu ku rosyjskim dzie. W rezultacie młodzież nasza za
kołom samokształcenia (składającym
się właściwie z młodzieży wszystkich

narodowości),

konspiracyjnej

lub ku

pracy politycznej, w imię haseł rosyj-

(skich partyj rewolucyjnych,
| cych z despotyzmem caratu.
Hasła

te

pociągały

walczą.

ku

sobie i

młodzież czującą po polsku, utożsamiała ona bowiem dążność de oba-

lenia autokratyzmu rządów rosyjskich
„Zz walką o prawa polskie. I w tej
wspólnej pracy z partjami rewolucyjpolska,
młodzież
rosyjskiemi
memi
rwąca się do zrzucenia pęt, do czyоц — upatrywała swój własny ideał.

Sprawa języka stawała się nieistotną
sprawą; właściwie zapanował wszechwładnie język rosyjski, a co zatem
idzie,—i przejęcie Się literaturą

rosyj

| ską, jej duchem, z wyrsźnem zanied; baniem literatury polskiej.
Był to wprawdzie okres wielkiego
| rozkwitu literatury rosyjskiej, Młodzież polska pochłaniała utwory Do:
stojewskiego,

Turgieniewa,

Tołstoja,

Nie-

Szczedrina,

Czernyszewskiego,

krasowa, Michajłowa, Omulewskiego,
zachwycała się pismami krytyków ro-

syjskich — Dobrolubowa,

go, Pisarewa,

Bielińskie-

Michajłowskiego,

oraz

dziełami ekonomistów (lwaniukow),
socjologów (Mirtow, Kawelin, Juzow*

| i historyków,
wanym przez

“

4

© kierunku reprezentoKarejewa i Kostomaro-

wa. Chętnie też czytywala wydawnictmiesięcz\ twa perjodyczne, zwłaszcza Jewropy”,
„Wiestnik
miki rosyjskie:
„Oiieczestwiennyja Zapiski”, „Słowo*)

zasilane przez najwybiiniejszych auterów. Rozbudzone umysły młodzieży

literatura

Olfenberg, Piotr

Tukałło

i Zygmunt

rosyjska z owij epoki doskonale od. Zdrojewski, wszyscy uczniowia V-tej
wśród uczni
źwierciadlała te prądy: wydawane by- klasy tego gimnazjum,
ły liczne prace, popularyzujące poglą- bowiem starszych kłas kółko to zwo-

dy koryfeuszów tego kierunku, a na: lenników nie znalazło—z powodu zbyt-

| wet i przekłady dzieł

Vogt'a,

Mole-

niege zaangażowania

się

ich w ro-

chott'a, Biichner'a, Darwina, Augusta syjskich kołach
Zebrania pierwszych pionierów polComte'a etc.—Na tem jednak nie zamykał się katalog dzieł, poszukiwa- skiego kółka uczniowskiego odbywały
nych przez młodzież, rozpowszechnio- się eo tydzień; debatowano nad kwene były bowiem
bardzo
pomiędzy
uczniami
wydawnictwa
rosyjskich
partyj rewolucyjnych,
a wśród
mich

napotkać można bylo nazwiska
potkina,

a z dawniejszych

broszur

Bębla, Liebknechta,

Herzena,

Bakunina,

Engelsa i t. d., jak

oraz

również

Kra-

działaczy

przekłady

Lassale'a

dotyczące rewolucji francuskiej.

stjami, poruszanemi

w odczytywanej

wspólnię książce, lub nad opracowanemi referatami; zbierano wśród człone
ków „Kolka“ składki na powiększenie
biblioteki, ma prenumeratą pism polskich. Prenumerowano na razie „Prze-

gląd

Tygodniowy",

„Wszechświat*,

dzieła, „ Wędrowiec", następnie też „Ateneum*
Wy-

dawnictwa te, jak również ulotne pisima rewolucyjne, zapowiadające Upa"
dek despotyzmu i wyzwolenie uciśniomych narodów, oczywiście szczególnie

zasobów

duchowych,

łącznie z jego literaturą.
W

roku następnym

<Kółkó»

(okołn r. 1887) broszura

uwielbians-

ро-

w dalszych latach istnienia rozrastało

się przez naturalny dopływ sił

młod-

szych, mających już możność znalezienia ujścia dla swych dążeń nie w
rosyjskiem,
a polskiem kółku samo

kształcenia, w atmosferze prądów i
dążeń swejskich. Młedzież polska od
czuła potrzebę i eceniła pożytek ze

i „Prawdę*. Niepozbawione jest znaczenia, że pierwszą wspólną
lekturę

Zygmuta Grabowiecki, w 17

wieśnie

„Kółko* powstało w chwili

majwięk-

Fabryki

i

Iv.
przedsiębiorstwa prze-

a ce zatem idzie, i wpływ tej ostat- życia. Było to w ehwili, gdy Polska
mysłowe nie są bronione przez rząd
niej na mińską
młodzież.
Wzmógł upomniała się zbrejnie o swe dziesowiecki przed wtargnięciem do niech
się kolportaż literatury polskiej, nie- dziętwo, o kresy wschodnie.
kapitału burżuazyjnego
z taką zacietylko legalnej, lecz też i niedezwoloWracając znów do dziejów „Kół- kłością i konsekwencją, z jaką bronej przez cenzurę rosyską.
Między ka*, nadmienić jeszcze musimy, że
nieną jest ziemia.
innemi: przywędrowała też do Mińska
ży polskiej, a że przetrwałe najcięższe okresy rządów
zaborczych—car-

Nadmieniališmy już wyżej, że już
w chwili wydania dekretu z 29 listepada 1920 r. o nacjonalizacji przedsiębiorstw przemysłowych, nacjonalie
zacja ta nie dotknęła przedsiębiorstw
mniejszych, zatrudniających 5 robot
ników. przy mechaniczaym silniku,
eraz 10 robotników w braku mecha-

które słały się na drodze
kresowej w jej dążeniach

do
zrozumienia, że nie wystarczy
sprawę tę załatwiać w drodze wyjąt-

szego prześladowania; by

istnieć, mu-

siało być tajnym związkiem

małodzie-

skich, zawdzięcza to konspiracyjnemu instynktowi i czujności młodzieży
naszej, wychowanej w warunkach uumysły młodzieży mińskiej.
Nie wy- stawicznych prześladowań i walk.
niczego Silnika. W ten sposób uszły
starcza już praca nad sobą. Młodzież
Obeena jednak katastrofa, która cało z rąk zachłanności doktrynersłyszy głos,
nawołujący do czynu dotknęła Mińsk, z zupełnym
pogro- skiej prawie wszystkie warsztaty rze-dla
Polski—l chętnie poczyna
wkra« mem polskeści, dokonanym przez omieślnicze i mniejsze zakłady mechaczać na tory pracy
spoleczno-poli- statnich najeżdźców wschodnich w miczne.
tycznej, już nie dla celów obeych, roku 1920 i przez traktat ryski, przeFatalne skutki nacjonalizacji i mua własnego narodu.
sądziła też i los powyższej organiza- nicypalizacji większych przedsiębiorstw
W ten
sposób w
omawianym cji młedzieży polskiej w Mińsku _Li- przemysłowych zmusiły wkrótce rząokresie zaznacza sią wybitny przełom tewskim, Od chwili powstania
«Kół- dy sowieckie de dalej idących ustępstw
w nastrojach i prądach
wśród pol- ka» w r. 1882 do jego zniszčzenia—
z socjalistycznej zasady upaństwoskiej nłodzięży szkolnej
w Mińsku, upłynęło 38 lat owocnej pracy tej or- wienia wszystkich marzędzi produkcji.
przyczem
ewolutja ta zbiega się z ganizacji. Odegrała ona wybitną rolę
Art. 55 Kodeksu Cywilnego mówi
powstaniem i z działalnością uczniowe w procesie kształtowania się ducho- już wyraźnie, że «przedsiębiorstwa,
skiego „Kółka polskiego”.
wege młodzieży naszej, a przez pro- zatrudniające
robotników
w. ilości
Poprzestajetmy na skreślenia głów- mieniowanie na zewnątrz, na otacza- większej niż normę ustaloną, mogą
nie pierwszych
trzech lat istnienia jące sfery, przyczyniła się w wielkim być przedmiotem własności prywat«Kółka», jako najbardziej odległego stopniu do podniesienia kultury pol- nej, ale nie inaczej, jak па zasadzie
okresu z życią «Kółka»,
i mającego skiej i uświadomienia narodowego w koncesji, wydawanej przez rząd».
już niewielu *) naocznych świadków Mińszczyźnie.
Możliwość denacjenalizacji i demujego powstania.
Młodzież polska, urodzona i wy- nicypalizacji przedsiębiorstw przemy”
O następnych latach * działalności chowana w rdzennej Polsce, w wa- słowych znajduje jeszcze szerszy wyraz
«Kółka» opowiedzieć mogą dokład runkach znacznie odmiennych, nie «w przepisach
o denacjonalizacji i deniej i szczegółowiej młodsi jego człone zdaje sobie sprawy z dokonanych municypalizacji», wydanych przez rząd,
kowie, tak na zasadzie
wspomnień wysiłków i zwalczonych
trudności, który już w końcu 1921 r. przyszedł

skupienia
sią we własnem
gronie,
udział w rewolucyjnych
ruchach ro- zrzeszenia się w imię wspólnych polsyjskich śladami swymi znaczyła szla* skich ideałów. W ten sposób i litera
ki, prowadzące do więzień rosyjskich, tura rodzima i język ojczysty poczęły
lub na daleki wschód, hen — aż na wśród młodzieży golskiej odzyskiwać
Syberję, na Sachalin (naprzykład Sta- swe prawa, mależny im kult i stanonisław Chronowski, skazany do ka- wisko.
Nie łatwe zadanie jednak miała
torgi na Sachalin
za czynny udział
podówczas polska literatura, by w tym
w rosyjskiej partji terorystycznej).
Gdy powyższe kierunki opanowy- stopniu, co rosyjska, zaabsorbować
wały eoraz bardziej młodzież
polską umysły młodzieńcze, Wprawdzie rzu*
w Mińszczyźnie. w owym czasie, mia- cała oma ma szalę wielkie imiona rodzieła wybitnych
nowicie w r. 1882, „Koło studentów mantyków naszych,
Połaków” w Puławach, ulegając prze- beletrystów, sumienne studja bistoryśladowaniom rządu za sprawę Apu- ków szkoły krakowskiej, prace kryty”
chtina i pragnąć uratować
swą bi- ków, publicystów i socjologów na”
Ale ówczesne ciężkie warunki osobistych, jako też posiadanych mabljetekę tajną przed konfiskatą, prze- szych,
rzeczowych,
znaczyło ją do podziału
pomiędzy cenzury dla wydawnictw polskich czy- terjałów i dokumentów
młodzież szkelną
w kilku miastach. miły literaturę naszą mniej żywotną od stwierdzić tylko pragniemy, że dalsze
Pewna część tej bibljoteki została resyjskiej. Widoczne jednak było, że dzieje tego „Kółka* świadczą o jego
przywieziona do Mińska Litewskiego, polska książka stawała się dla serc wspaniałym rozwoju, tak pod względzięki staraniom kilku studentów== młodzieży kresowej coraz bližsząs C0- dem liczebnym, jake też ped wglęMłodzież z owej doby, dem treści wewnętrznej i roli, jaką
puławiaków, pochodzących
z Ziemi raz droższą.
Mińskiej. Stopień zasobności tej bie z okresu t. zw. pozytywizmu, starała odegrało ono w ruchu umysłowym
naszej w Mińsku Litewbljoteki
pod względem
ilościowym się swe studja dokształcające prowa: młodzieży
dałby się ocenić z tego, że zmie: dzić podług ułożonego przez siebie skim. O pożytku zrzeszenia się mło$сНа 819 опа
na razie w
jednej systemu; poczynając od zaznajamiania dzieży polskiej i znaczeniu
zbioronauk grzyredni- wych wysiłków Świadczy też bibljoteszufladzie niedużej
komody.
Pod się ze zdobyczami
względem jednak jakościowym bibijo- czych, przechodziła następnie do na- ka „Kółka*, która=ze skromnego na
teka posiadała szczególną wartość, uk ekonomicznych, socjologji, dopiero razie zbioru książek—rozrosła się do
gdyż pomiędzy książkami można by- potem zwracała sę ku histocji, litera- bardzo poważnego
i wielce wartośło napótkać
cenne dzieła
literatury turze, beletrystyce. W ten sposób Mie- ciowego księgozbieru, a której wływ
polskiej beletrystycznej oraz dzieła po- kiewiczowi, Słowackiemu i Krasiū- roztoczył się ma szerokie warstwy
dal- publiczności
ważniejsze, treści naukowo-przyrodni- skiemu przeznaczane były etapy
mińskiej, <Kółko» to
dalszym
rozwoju
rozszerzyło
czej, historycznej, filozoficznej, pu: sze. Z powieściopisarzy naszych naj- w
większą poczytnością cieszyli sią Prus swe zadanie, stworzyło
ebok siebie
blicystyczneį i t. p.
Bibljoteczka ta stała się wkrótee i Sienkiewicz, jakkolwiek w owym о. „Koło Bratniej Pomocy“, a w pewrdzeniem, około którego zaczęła sią kresie nie stali oni jeszcze u szczytu nych okresach rozszerzalo
znacznie
grupować
pewna
Część uczącej się swej twórczości, —następnie: Orzeszko: program swej pracy
spoleczno-pol!małodzieży polskiej w Mińsku. W tym wa, Jeż, Lam, Konopnicka, Szwer, Dy- tycznej. Co do samego
kierunku,
właśnie roku 1882 — z inicjatywy u- gasiński, Zapolska; — mniejszą zaś panującego w „IKółku”,
zaznaczyć
cznia Vilrmej klasy gimnazjum filolo- sympatją obdarzała młodzież Kraszew- musimy, że był on odbiciem prądów

szukały realnych odpowiedzi na Szereg niepokojących ją zagadnień z gicznego, Stefana Ofłenberga — podziedziny _ filezoficzno-przyrodniczej, wstało wśród wychowaweów tego gi*
lub socjalnej i chętnie się zadawalały maazjum: „Polskie Kółko Samokształ(ednośnie do pierwszej z tych dzie- cenia". Pierwszymi członkami jego, a
dzin) tem, co w odpowiedzi
niosła wige 1 założycielami, byli (oprócz
nauka pozytywna, co podawały
naj. wiekezncanm powyżej inicjatora);
nowsze badania naukowe, dokonywa- Jerzy Bułhak,
Adam Grocholski, Lume pod znakiem „materjalizmu*. Przy. dwik Jelec, Franciszek Łętowski, Jan
chodziło to tem łatwiej, że

jego

warszawską,

go przez
młędzież T. T. Ježa „O
obronie czynnej i skarbie
narodowiększyło się o cztery osoby, dzięki wym ”,„Myśli, wypowiedziane przez wiele
wstąpieniu
deń
uczniów ze szkoły kiego patrjotę, nieprzestającego wierzyć
realnej (W. Rusieckiego, |. Garglino- w wyzwolenie
Polski io nią wal«
a czyć,
głęboko
poruszyły
serca i
lat uniwersy- wicza, ]. Jeśmana, j. Wolłowićza),

lujące działa nie szablonowych prouem narzędziem do prowadzenia po- gramów kół samokształcenia, urabia*
lityki wynarodowienia.
jących niemal wszystkich ma jedną
Pamiętne to były czasy! Za usły» modłę. Jednostki takie mogły zachoszaną rozmowę polską, lub znalezie= wać swą odrębność, swe si'y poten-

nie u ucznia Miekiewicza (w wydaniu
wydalenie
ocenzurowanem!), groziło
ze szkoły. Z drugiej znów strony do

dążeń,

a młodzieżą akademicką

Stan prawny mienia
polskiego w Rosji.

upragaionym:

Tam

na

miejscu bezpośredniego

młodzieży
ku celom

peryferji,

w ków z zasady

upaństwowienia przed:

się siębiorstw,
że przeciwnie, jest nieue
dwóch światów, Wschodu
i Zacho- niknigną koniecznością ustalić przedu, odbywa się ustawicznie
proces pisowe
możliwość pewrotu
fabryk
ścierania się dwóch kultur, ich rywa- do
rąk ich dawnych _ właścicieli
lizacji ze sobą, wzajemnych zmagań, na prawie własności.

Metody toczącej się
się odpowiednio

jakich się

de

znajdują

odpowiednio

stykania

walki

zmieniają

warunków,

siły

w

walczące

do indywidualności każ-

Przepisy takie zostały ujęte w for-

mę dekretów,
z których pierwszy z
i dn. 26 października 1927 r., włączo-

ny następnie da Kodeksu Cywilnego,
dej z tych sił. Kraj tamten, w rozma- jako jege art. 57, zwraca przedsiębioritych okresach czasu,.byl. świadkiem stwaprzemysłowe, stanowiące własność
rozmaitych walk: i brutalnych zapa- kooperatyw, drugi zaś dn. 10 grudsów, orężnych rozpraw—i
walk in- nia tegoż roku
zwałnia a nacjona-mych, które się odbywają w sierze lizacji wszelkie przedsiębiostwa prynie materjalnej, a w sferze ducha.
watne «w miarę potrzeby». O potrzeZastanawiając się nad istotą tego bie tej decyduje w każdym poszczeprocesu, dochedzimy ;do stwierdzemia pewnego
podobieństwa, pewnej
analogji z precesami
biologicznymi,
odbywającymi się napszykład, w ko:

gólnym

czyli

wypadku

naezelna

Wierchsownarchez,

Rada

Oospedarstwa

Ludowego po zbadaniu sprawy przez
miejscowy Gubispołkom. Danacjonaliże zacja przedsiębiorstwa łączy się ze

mórkach ustroju naszego. Wiemy,
komórki bardziej od innych narażone

zwrotem budynków fabrycznych.
Rozumiejąc, że znacjonalizowane i
skiego, poczytując go za wielkiego nurtujących w spełeczeństwie naszem, zewnętrzne, potęgują swe funkcje ży:
przedsiębiorstwa,
«zacofańca» (wspomnieć należy, iż to też w rozmaitych okresach istnie- ciowe, wzmagają swą przemianę а- zmunicypalizowane
o
ile
nie
wrócą
do
rąk ich właścimłodzieży tej nieznane były dzieła nia «Kółka» przeważały te lub inne terji, i wreszcie: albo osiągają prze:
cieli,
mie
bądą
w
stanie
prowadzić
Kraszewskiego wydaue pod pseudo- odcienie, bardziej lub mniej postępo- wagę mad innemi, dochodzą do przenimem «Bolesławity»). W innych dzie- we, nieraz też pozyskiwała wpływ na rostu, do wzmocnienia swej budowy produkcji bez kapitału prywatnego i
dzinzch cieszyli się uznaniem i po- «Kółko» ideologja tej lub innej partji i siły, jakby wyelbrzymiają się cie- P rywatnej inicjatywy, zainteresowanej
pularnością wśród młodzieży tacy pi- politycznej, naprzykład:
narodowo- leśnie i duchowo, albo znużone bez- co do rezultatów wytwórczości, rząd
sarze jak Świętochewski,
Krisiński, demokratycznej,
lub polskiej partji owocną walką, wpadają w stan wy- sowiećki w Kodeksie Cywilnym poSupiński, Gumplowicz, Giżycki, Lima- socjalistycznej.
też wreszcie szedł jeszcze dalej w kierunku ściągWahania
te jednak czerpania, zaniku, —lub
aowski, Bobrzyński, Smoleński, Chmie- odbywały się zawsze w ramach pro: podłegają przeistoczeniu, zwyradniają nięcia prywatnych kapitałów | iniejalowski, Spasowicz, a z obcych auto- gramu
Wszystkie trzy powyžsze zjawis; tywy, kasując w ten sposób w wielszczerze
polskiego, a nie się.
rów, tłumaczonych па język polski, międzynarodowego,
ka
zachodzić
też mogą w społeczeń- kim stogniu tak niedawno jeszcze relub rosyjskiego,
wielee poszukiwani byli:
Spencer, jak to się działo w dobie przed pe- stwie. W omawianej przez nas dobie klamowane „zdobycze rewolucji*. ZnaDraper, Lubbock, j. S. Mill, Śmiles. wstaaiem «Kółka».
Do osobliwych młodzież polska na kresach wysta- miennym w tym względzie jest art. 22
W owych też latach wywarła wrażenia cech «Kółka» zaliczyć
też
należy wiona była w stopniu wybitnym na Kedeksu, który, jakkolwiek wyjmuje
na młodzież broszura o „Filomatach utrzymywanie
łącznośći
pomiędzy niebezpieczeństwo tej ostatniej ewen- z obrotu prywatnego znacjanzlizowai Filaretach”,
pióra, jak podawane, wszystkimi byłymi członkami «Kółka», tualności. Młodzieży polskiej z okre- ne i zmunicypalizowane przedsiębierOrzeszkowej;
krążyła ona w rękopi: za
pośrednictwem _— perjodycznych su. lat osiemdziesiątych poprzedniego stwa i ich urządzenia, drogi żelazne,
ich tabor, znacjonalizowane statki i busach
(o ile wiemy i potem
drukiem zjazdów
członków czynnych i filist- wieku wypadła rola podjęcia, w ob_prze:
nie była ogłoszona), z miasta do rów.
Była to niezaprzeczalnie myśl ronie indywidualności swej walki de- dyaki, ustalając niemożliwość
właszczania
ich
i
zastawiania
oraz
miasta, zdobywając sebie wielkie koła trafna i pożyteczna,
gdyż
dawała cydującej z zalewającą przemocą obużywania
ich
dla
zadeśćuczynienia
młodych czytelników. Duch Filaretów meżność,
cą.
By
być
skuteczną,
маКа
ta
mu
drogą
wymłany
zdań,
i Filomatów
rzucał nowe błyski na oddziaływania wzajemnego
ma siebie siała przedewszystkiem odbyć się w pretensji wierzycieli, tem nie mniej
drodze dążeń ówczesnej młodzieży starszego i młodszege pokolenia wy” duszy samej młodzieży, już dotknię- jednakże zezwala na oddawanie wszypelskiej naszych ziera kresowych. Po- chowańców «Kólka»,
tej pe
wpływy prądów erjental- stkich tych przedsiębiorstw w dzierсгупа się wzmagać proces wyzwalania
l może nie jest trafem tylko, ŻE, nych i tam zwycięstwo swe odnieść, żawą «w trybie przez prawo ustało"
się z pód wpływów rosyjskiej młodzie- gdy nadszedł czas próby charakterów a wiemy, że zwycięstwo to nia łatwe nym>. Za art. 54 tegoż Kodeksu,
ży uniwersyteckiej, z pod wpływów Pe- i istotnej wartości człowieka,
jedno- było do osiągnięcia, ze względu па idąc jeszcze dalej, uznaje, że przedmiotem własności prywatnej
mogą
tersburga, Moskwy, Kijowa, Charkowa, cześnie
miemal
oddają swe życie panujące podówczas warunki,
udynki,
niemunicypalizewane
być
natomiast wzmaga
się ciążenie ku ofiarne za Polskę: jeden
Niezawodnie stwerzona przez ów”
z majstarWarszawie. Niektórzy z wychowań- szych członków i założycieli „Kółka”, czesną nałodzież organizacja stała się przedsiębiorstwa handlowe, narzędzia
po- i środki produkcji.
ców gimnazjum
mińskiego, po uzy- Ludwik Jelec, w wieku lat 52 i jeden oparciem dla niej i prawdziwą
ma bodźce, ma

ustawiczne

podniety

nowego kółka stanowiła
rozprawa
Bol. Limanowskiego p. t. „Socjalizm
i patrjotyzm*. Zagadnienie socjalizmu,
silnie oddziaływały na umysły.
które podówczas tak absorbowalo
Wszystke to świadczy,
jak nieMłedzież polska, nie posiadająca umysły młodzieży i które naszą młódź skaniu
matury,
podążają już na z najmłodszych przedstawicieli tegoż, mocą w wyzwoleniu od wpływów
można
lepiej,
jak
dalece
doktrynerkultury
wschodniej
i
znalezieniu
włastudja
uniwersyteckie
do
Warszawy.
całkowicie
oddawało
w
ręce
partyj
własnej organizacji, mogącej lą sku*) Z założycieli Kółka nie żyją już; L.
W ten
sposób utrwala
sią stały lelec (rozstrzelany
snych dróg dla swych mvśli i czy- ską i mierealną okazała się naczelna
z
bolszewików,
pić i rozbudzenym duszom dać upra- rosyjskich, zagadnienie to, dzięki o- kontakt
zasada socjalizmu głosząca koniepomiędzy kółkiem mińskiem, 1: Bułhak, A. Grocholski, P. Tukałło,o p nów.
Jan Offenberg.
gniony pokarm duchowy — miała do świetleniu z innego stanowiska przez

N IEUŻY TKI.

Powstali,

Uspokolł widziadet korowód ponury

upiorne note

Zły wicher z deszczem bólu łzy nad stepem roni
Na ogromnych przestrzeniach ognik zamigoce

I z piekieł na narady schodzą się demoni.
Lecz raz po polach biegło rozgłośne wołanie
Dźwięczące jako odzew w ojczystych słów mowie,
1 upiorów

Odtąd

Gdzie tyle krwi nasiąkło

Gdy szli zwartym szeregiem bez skazy rycerze!
—

swej

ojczyzny dzieci

:

Co padli w bitew znojach z pod królewskich znaków
Których jednoczył Korpus: Pierwszy, Drugi Trzeci,
Co bronili honoru, wolności Polaków!

ubraniu

swem

szarem.

przyk

zwani

sniegiem.

M

— wisi cisza blada.,,

NL

PARCELACJA.
Szkoda
Szkoda

mi lip stuletnich Ścinanych potrochu
krzewów jaśminu wokoło werendy,

Szkoda ustronnej ciszy, gdzie ryków moitochu

ь

Znów złączyli się razem w tłum obrońców wiernych
Ci co walczyli dawniej pod Orła sztandarem,
Z legionów Napoleona, z chorągwi pancernych,
teraz w

blalym

STANISŁAW

mrowie

Nie grały im fanfary, wojskowe kapele
Tylko wiatr w lasku sosen odmawiał pacierze,

I ci co walczą

to nad pól Kresów trawami

rżenie, trąbek granie!

z pod darni zmartwychwstało

dziś wszyscy

smutny

:

I rok rocznie jesienią, z całej polskiej ziemi
Wpierw na te „nieużytki* śnieg płatkami pada....

< Tylko trawy im kładły pod nogi pościele
Zebrali się

raj cały ten

Wykopali juź krzewy bzów, leszczyn, jaśminu,

chmury

Lituiąc się nad myśli ludzkich błędnym biegiem

Że się włóczy po drogach ich przeklęta dola
Pędzona wiatrem dzikim
w kraj nędzny i pusty.

Jakieś śpiewy chóralne

Bo przyszli nowi ludzie, przynieśli siekiery,
Z lip starych nowe zręby ustawiać zaczęto;
Plany nowe rysują płatne inżyniery,
Zwycięstwa nowych ludzi zaczęło się święto,

Polski obliczem

— że z życia ofiara

Wobec takiej miłości — była dla nich niczem,
I dlatego do kraju duch przedrzeć się stara
Lecz dobry Bóg szarawe rozciągnąwszy

Zdawało mi się czasem, że te rude
Catuje tylko smutek pobladłemi "Pore

Że spóźnioną jesienią, gdy w

by zaświadczyć przed

Jak ukochali Kresy

Nie słychać było nigdy

gdzie nikt mię przybłędy

Imieniem nie przywitał Ścian szkoda gdzie chwile
Sptynęty tak łagodnie i mięko, jak woda,
I krzyża na pradziadów zdarniołej mogile

Szkoda.

SWIACKI.

Zaraz

na pole, mierzyć granice wyruszą

grobie dla jutra, dła

I krzyż na dawnym
Skruszą
Im nie trzeba lip szumu, nie
Zbyteczny sad zarosły i dwór
To wszystko wszak przeżytki,
Ludzie pracy, zrodzeni przez

Ich więcej, przy nich siła.

Rącja zemsty

i gniewu

„czynu*

trzeba bzów woni,
romantyczny,
przesądy, a oni
wiek ele. tryczny,

więc przy nich i racja,

Im cel nienawiści

I zemstę za nierówność dziś ta parcelacja
Ziści

Ludzie nowi! — ustąpić musimy wam z drogi...
Lary, penały nasze już wkrótce spalicie,
Zwalicie

nasze

stare

marzycielskie

bogi,

Walcząc wciąż o realność, o chleb i użycie

Ludzie nowi, przyjmijcie ostatnią przestrogę!

Baczcie, by wśród tryumfów sytego pochodu
Dusza wam nie jęknęła: Iść dalej nie mogę
Z głodu
WŁAD ARCIMOWICZ.

SŁ
O W ©
czność upaństwowienia šrodkėw

pro-

„M. GORDON”

dukcji: prysła ona, jak bańka mydłama, przy pierwszem
zetknięciu
się

jej,

zmuszeni

w obliczu oszukanych przez siebie
mas ludowych, albo do usunięcia się
od rządów, zdobytych kosztem demagogicznych nieziszczalnych obiesię przy wła-

snem praktykowania kapitalistycznych
form gospodarczych, przybranych w
mieznane
szerokim
masom szatki

Ceny

pseudokcoperatyw,
dzierżawców —
nepmanów it, p,
Taki stan rzeczy utrzymuje się w

Kuo

Rosji Sowieckiej detychczas i jakkolprzeciwników

wyjątkowo

Na scenie: WISŁEPY

rekordów

światowych p, HELEN

Wileńska 38,

w

KINO

ktryny maksymalistycznej, — tem nie
mniej zdecydowana postawa
Nepu,

„HELIOS“

reprezentowanego przez elementa rządzące w tej chwili Rosja, każe przypuszczać, że kierunek bliższy realnych

JUTRO

WIELKA

ROSJI

WATT

skich,

milczeniem;

ktatu handlowego dotychczas
z Rosją. To też

DZ
wart jest najwyższej pochwały.

było

Mikołaja Salnickiego.

tra"

CASANOVA.

Zdjęcie to jest niezwykłe,
Lokal
|

Anzeiger:

piękne,

Od

|będzie wyświetlany

Sala Miejska
(ui. Ostrobramska 5)
Polskie

Kino

„Wanda“

Von

Wzruszający Erotyczny a onie
Przechodzi

królewskiego!
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krajowych

ka 28,
Pomocy Sanitarne] Wilno, Wileńs
tel. 846,
podaje do wiadomości, że przeprowadza badania i
leczenie aparatem Roentgena najnewszej konstrukcji.
Codziennie od g. 1 — 5 pp.
Uwaga
Tamże
do sprzedania bardzo tanio
używany aparat Roentgenowski do prądu stałego ze
dodatkami.
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Jedyny w wyborze tabrgczny
skład wszelkich instrumentów
muzycznych oraz Główna Reprezentacja Szwajcarskich firm

ROMUALJ LIPSON
75 zł., skrzypce

od 20 zł,

Nr. 9 przy Królewskiej tel. 19—12.

r.

poleca:

aparaty

gramofonowe

mandoliny od 24 zł., gitary od 40 zł.,

od

bałałajki

od 18 zł. Hiarmonje Wiedeńskie odi 22 zł.. Warszawskie dwurzędowe od
200 zt., chromatyczne trzyrzędowe od 700 zł. Płyty krajowe i zagraniczne,
UWAGA:

ostatnie nowości na składzie,
Przyjmuje się reperacje wszystkich instrumentów
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Ul. 3 Maja 9 m. 9, (parter na
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wełny owczej |
o motywach zakopiańskich, huculskich i orjentalnych, do nabycia po cenach fabrycznych. Warunki kredytowe najdogodniejsze
Wzory do oglądania w botelu «St. Georges> w Wilnie, ulica
Mickiewicza, pokój Nr 45 w dniach od 10 do 21 lutego b. r,
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Przyjmuje od godz. 16
do 1 i od 5—7 p.p.
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patentowane ręczne aparaty do samomasażu twarzy i cał:go ciała, najroz-.
moltsze pasy uszczupiające. Ostatnie
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zniżka. Ofiarna 4 m5

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

obecnego sezonu!
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NK 7 IEMIAŃSKI
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ze wszystkich działów

może być sprowadzany
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„Optyk Rubin ==
UL. DOMINIKAŃSKA

i niemiecki.

Egzystuje

17, TEL.

seneesesoneRona02200029000

Przefarg.

taśmy miernicze i ruletki w wieikim wyborze
tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym

Książek
nowoczesnych
antykwarskich
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w kraju

dramat w 12 aktach osnuty na

I ad:
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goniometry,

wieka XVIII i XIX jak również

aż do
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wszystkie

Najstarsza

pewnością, iż

niwelatory,

tiniq sprzedaż
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; (onych książek
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„Optyk Rubin“ we
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Zamiana strzykawek <Record>,
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Józefa Zawadzkiego

r. b.
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13 lutego
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ne laboratoryjne i osobowe. Dostawa
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fizycznych,
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ul. Wielku,

rolach głównych:
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Lekarz-Dentysta

Wilno, ul. Wileńska 38, tel. 941.
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i
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m
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CENY.

w Wilnie

djamentów

WILENSKA

4.
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Lekarze-Dentyści.
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Wielki ilustr. cennik na żądanie.
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Pierwszy raz w Wilniel Jubileuszowe arcydziełe HARRY LIEDTKE
KSENI DESNI w rolach głównych.
В
Dziewczę
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Z dniem

monumentalny

Dziś! Bezkonkurencyjny

аНОНЕ

Kraków, Lubicz 38
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eritte de la Motte i Adojf Menjon. W poczekalni koncerty radjo. Lrkiestra pod dyrekcją Kat
pelmistrza W, Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów o g. 4. Ceny biletów:
| parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: «BEZ RODZINY».

nych fachowców wojskowych,
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest
właśnie tem, co jest niezbędne
dla każdego Radloamatora.
PORADNIK
DLA RADJOAMATORÓW
Cena egz. bresz. 3.50 z., |
oprawnego .— zł. Do nabycia
we wszystkich księgarniach oraz
Wilno,
w Ajencji Wschodniej,

Emil

Pi rzyjmuje
=

każdy

Photo Cine :,,Casanova" jest najładniejszym filmem, wi-

praca zbiorowa wybit-

jakość,

który

Bilety honorowe i jednorazowe na premiere i w

dnia 9-go do 14-go lutego r. b, włącznie

sandra Dumas'a

rady i

Bogaty sortyment, wyborowa

sezonu,

jest również technika i nadzwyczajne wykonanie.
jest to najlepsza produkcja estatnich lat,

Miejski Kinematograi

czemiłł

ż Nasiona Ogrodowe

film

jak niezwykłą

Kultaralno-Oświatowy | Mar

wskazówki, jak defekt taki usunąć
PORADNIK DLA RADJOAMA-

Skład

DOKIÓR

— 15) -

L. Ginsberg |

I Ś! Najładniejszy film światal Film który
Najpiękniejszy

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

detychczas

ręką książkę, zawierającą

Hurtowny

cesar-

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

est defekt w aparacie odbiorczym
KAŻDY detekt psuje odbiór i
denerwuje słuchacza,
winien mieć pod
więc
KAŻDY

NISKIE

Dr.
6. Wolfson
WENErYczNE, , MOCZO

tylko

miciowe i skórne. ul,
Wileńska 7, tel. 1067.

Głosy prasy europejskiej o paryskiej i londyńskiej premierze:

wypad-

Radjoamater wie,

L

Zz ul. Żal

—1-89|

Als.

dni świąteczne nie ważne.
Peczątek sesnsów: 4, 530,
7, 830,
w dni świąteczne początek o godz, 3, 430, 6, 7.30, 9,
1030.

Polska

Mirosław Obiezierski,

ul. Mickiewicza

Naślepsze szkła do okularów
są

|

deckich 1, przyj. 4—7, ®

tytułowej
KARENNE. ZUZANA BLANCHETTI i inni.
Specjalną ilustrację muzyczną wykena erkiestra koncertowa pod batutą

został włożomy do tych fabryk, jako
getowizna obrotow». Ogółem jednak

mm НАВОНОН ОНА

wejście

i jednej przygody remantycznej
AŃIwanOWMozżuchinbchatereraz: tysiąca
„Cw AS
reli
RUDOLF
KLEJN- ROGGE.
DIANA

zwrotu fabryk obywatelom resyjskim,

TORÓW,

i w pałacach

choroby
weneryczne
skórne i płciowe
uj. Mickiewicza 0

mic wspól-

Król miłeści, bożyszcze kobiet, ulubieniee tłumów,

kich wypadków zaliczyć należy zwrot
Polakom, osiadłym w Rosji, ich przede
siębiórstw, Zdarzały się nieliczne wypadki, gdy kapitał polski,
wskutek

A.zov

carem

Nr. szkieł nie mą
z ich jakością!

mus! zobaczyć. Film, który pobił rekord całego świata.

ków zwrotu obywatelem polskich ich
fabryk mie znamy zupełnie; do rzad-

bardzo mało.

Musicie wiedzieć, że
nego

choroby
weneryczne
sytilis i sk
Wilno, ul. Wileūska %

to są one minimalne;

takich

©
2

Na premjerę honorowe bilety nieważne. Szansy o g. 4, 6, 8 i 10 w.

przyczyną tego jest brak jakichkolwiek bądź traktatów pomiędzy Poiską
a Rosją, regulujących to zagadnienie:
traktat pokojowy w Rydze pominął

wypadków

jako

|

ŁUKIEWICZ

zwycięstwa

cję i demunicynalizację przedsiębiorstw

nie zawarła

z M. MAKSIMOWEM

CIĄGU.

Dbajcie o wasze oczy!

©

Rosj). Wielka epopea bshaterów.

I па czele, Autent. zdjęcia w Petersburgu, Peterhofe
Film ten wzbudził zachwyt prasy całego świata.

ksandrem

Jeżeli chodzi o praktyczne skutki,

zupełnem

z Carskiej

DALSZYM

Doktór Medycyny

Nałpotęźciejszy Superf Im prod. rosyjskiej 1928 r

(Spiskowcy

TOWARÓW

W

którzy pierwsi wzniesli sztandar wolneści
POLSKI I
p/g_słynnej pewieści D. MEREŻKOWSKIEGO, w rol. gł. najwybitniejsi arty-

wynikające dla obywateli
z przepi
sów zezwalających ma denacjonaliza-

tę sprawę

PREMJERA!

DEKABRYSCI

nad
niepoprawnymi
doktrynerami,
reprezentującymi
leninowski — marksizm,
ы

przemysłowych,

1)

ści Teatru Stanisławskiego w Moskwie

nakazów życia ma wszelkie
szanse
utrzymanie się przez czas pewien na

powierzchni i utrzymania

UWAGA!

®

Sz
w Polsce rywalki BRETTBARDA ze iwią siłą zdoDy wczyni
SOKÓL,
która wykona produkcje ż ciężkiej atletyki zadziwiając
Świat sportowy oraz 2) Prima-baletnicy z A teatru «Perskie Ё Oko» P EUGENII
SKRZETUSKIEJ.
Na
ekranie:
346 z czarnjąca
LIĄ
MARĄ
w roli głównej.
wystawy.
e
Najnowsze arcydzieło 95 Baron
Niewi siany pik
Cygański
Początek seansów: o godz. 4, 6, 8 i 10.15 wiecz,

„Helios“

osobach
idealistów — doktrynerów,
którzy chcieliby wznowić
usiłowania
powrotu. do nieskażonych form do-
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niskie

0—299

on swych

resztek

i WYSORTOWANYCH

dzy, wyszukując trzecie wyjście, poiegające na
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oszukiwaniu
proletarjatu przez głoszenie mu zbankrutowanej doktryny przy jednocze-

ma

wyprzedaż

z ciemnoty
mas
i
mas
do stawiania

operu, woleli utrzymać

wiek

26,

[EFIEFIEFIE

tnic; korzystając
impotencji tych

ul. Niemiecka

,

prorocy

do kapitulacji, stanęli wobec alternatywy albo przyznania się do błędu
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a

jej z życiem;

dziny.
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