ROK

VII. Nr 4 (1615)

ODDEIALY:
BARABOWIGZE

— xi. $zotowa

BKASŁAW—

cl. $-go Maia 64

DUKSZTY

ul Gam.

—

DUNIŁOWICZE
ErLĘBOKIE

Wilno. Czwartek
Rodakoja

i Admisistracja

PRBRSŁERATA

W

miesięczna z odniesieniem do domu jub z przesyłką ps£ziową 4 zł.

sprzedaży

aciziczocj

cena

pojedyńszego

MES T TS

Miedzynarodowe potępienie wojny.

Lokalne
spr wy przedwyborcze.
Już czae, aby

zdać relację z pracy

wileńskiej komisji ziemieńskiej. Komisja ta powstała w składzie dwóch
przedstawicieli kresow go
związku
koprzedstawici<la
jednego
i
ziemian
mitetu
zachowawczego.
Cały czas
pracy skonstatował całkowitą i absopomiędzy
poglądów
lutną jedność
wiek

posu-

sprawie

różnic nawet w

nięć taktycznych. Komisja zaczęła pra*
cować, aby wykonać uchwałę powzię-

4

I. Pat

Agerca R:utera donosi

z

Waszyngtwnu:

piśmie wysticsowanem do B i:nda sekretarz stanu Kellsg oświadczył,
22
deklaracja potępiająca wojnę, jeżeli zost nie przyjęta przez wielkie mocarstwa wywrze z pewnoś ij silny wpływ na wszystkie inae narody
1 зроwoduje, że one także przystąpią do traktatu. R qd Stanów Zjednoczon,ch
jest gotów przystąpić łącznie z Francją do koncertu mocarstww przeświadczeniu, że koncert ten obrfmie wszystkie wielkie mocarstwa i że do przyszłego trakietu będą mogły przystąpić wszystkie p:ństwa. Jeżeli rząd francuski skłoni się do przyjęcia koncepcji rządu amerykanskiego i przystąpi
łącznie

z nim

i z innemi

przedstawicieli powiatów, który nakazał dątenie do jednolitege froatu polskiego.
W tym więc kierunku pracowano
przez dwa tygodnie zwłaszcza ce do

mocarstwami

głównemi

do

zawarcia

proponowa-

pisze Kellog — wziąć udział w natychmiastowej konferencji, której zadaniem będzie opracowanie projektu
tra.
ktatu, osierającego się na wytycznych, zapreponowanych w swom
czasie
przez Brianda. Projekt tem byłby
następnie
przedłożony
łącznie przez
Francję i Stany Zjednoczone mocarstwom Šaista,

Antypolska manifestacja

w

Kołosowie.

List dziękczynny Łańcuckiego.
Według doniesień z Minska, wymiana
jeńców pomiędzy
Polską i Sowietami wyzyskana została dla wielkiej manifestacji

i Ś więcia- antypolskiej
Po dokonanym
akcie
wymiany natychmiast w
my, w których przy ostatnich wybo- Kołosowie zorganizowano t. zw -łotny wiec, na kióry zebrano
rach tak dużo padło głosów na listy w miarę możności jaknajwiększą
ilość ludzi
Jako
pierwszy
anty-psńsiwowe (w Świącianach 80 przemawiał przewodniczący komitetu wykonawczego
Mopru,
okręgów wyborczych

Lida

więc bardzo aby elementom anty-pan.
stwowym przeciwstawić jednolity blok

państaowy.

polski i

Kałmuk, Mowa jego jakoteż następnych prelegentów,

Chodz ło wana

głosują:ych).

proc, ogółu

60

Ldzie

proc. ogółu głosujących, w

odpowiedzi

na te powitalne

nacecho-

w stosunku do Polski.

mowy,

wstąpił

na trybunę

zwolniony komunista Olszewski
Olszewski w imieniu robotniz
i włościan połskich pozdrowił zebranych, następnie
wyra-

celu ków

tym

W

była wystąpieniem prowokacyjnem
W

ził życzenie aby komun ści polscy, którzy obecnie cierpią i gniją
w więzieniach polskich wyzwoleni z nich zostali jaknajprędzej i
reprezeniantami
z
doczekawszy się czerwonej
Polski — połączyli się ze swymi
przedewszystkiem
związku lvdowo-aaredowego i Chrze. braćmi rosyjskimi
Tegoż dnia opublikowano w sowieckich gazetach list koe
ścij.ń skiej, Demokracji starając się ich
własnych
ich
z
im
munisty
polskiego b posła Łańcuckiego, w którym dziękuje on
dobrze
przekonzć
jed©
za obdarzenie go orderem „Czerwonego Sztandaru”; Łafcucki
argumentami
pism znanemi
bolsze” zaznacza. że w odznaczeniu tem widzi
zrównanie go z najwye
mości, o niebezpieczeństwie
przedstawiciele wileńskiej ziemieńskiel

rozmowy

komisji wyborczej wszczęli

wiekcsmniejszoś iowem

dalej. bitn'ejszymi

i tak

że
odpowiecź,
Na to otrzymaliśmy
nu:
aby
żąda,
się przedewszystkiem
mer listy na której mają być w powiatach kresowych kandydaci ogólaosamym
polskiej koalicji nie był tym
na
będzie
widneć
który
numerem,
Ro;o:
rząd.
listach pozieranych przez
wania © jedną polskę listę się rozbiły.

działaczami komunizmu. Jednocześnie zapewnia
że
proletarjat polski, który jęczy teraz w kajdanach burżuazji zbudzi

się

i

przy

czerwoną

SSSR

pomocy

towarzyszy

List Swój

Łańcucki

z Moskwy

kończy

Niech żyje sowiec«a Polska”.

Mińska-„Zwiezda”

utworzy

okrzykiem

Polskę.

„Niech

żyje

z tem Litwini nie br | dot chczas

udzału

w ogólnej

rozbili.
budowie sovierkej repubi ki białoruskiej
Wieke
wpływy
doWobec rozbicia możliwości wystą tychcz s wśród Ltwinów posada kler,kolizm i inne burżuazy ne
pienia z jedną listą polską ziemień- pr<sądy Dlatego zjazd b dzie mia! w e'ke znaczenie
da
pozy:
za

którą

z list się-opowiedzieć, z pośród tych
kilku, które konkurować będą. Nale-

ży tu podkreślć, że solidarność

tywnego ro stre gnęcia tych brakow. Ltwin: wcągnięci
b;dą
do
pracy państwowej Bałorus. Soweckej
| muszą
rozwinąć
maksymalną :ktywność
Z drugiej strony otrzymujemy wiadomość, że Zjazd.
wyrazi

sta“ swe zdan e w sprawe polt:ki

z-grznic nej Sowietów
wzęlęd m
konflisiu
nowiska politycznego
ziemiaństwa Litvy i Polsk, *właszcza zaś wypowie sę w ›рг wach
kresowego jest dziś kompletna i że polsko-litewsk eg3 w sposob odpo 'i dający dążeniom Moskwy,
EKT
aby część zlemiań:

wykluczone jest,
stwa popierała jedną z list,

część in-

ną, aby kandydaci ziemiańscy figuro-

W

przededniu nowego skazania Polakėw

zwalcz: jących

dziejach naszych nie odegra. Temniemaiej spotykamy chęć służenia w

skich

Z Kowna

donoszą:

W

Marjampolu

braniu które się odbyło

Na ze-

rozpoczął się proces b, naczelnika poli.

komisji

wyborczej podkreślono konieczność
zupełnej
dyscypliny i solidarności
ufurmowanego przez p.
Do
ziemian,
nikt

W Lidzie
szedł.

komiletu
z

Cat.

wyborczego

ziemian

we-

nie

й

tortur podczas badania.

jeszcze niema gabinetu

w Lidzie w

obecności członka wileńskiej

Kownackiego

i stosowanie niemal średniowiecznych

łotewskiego

RYGA 4-1 PAT. Rokowania, prowadzone przez deputowanego Holzmanisa,
przedstawiciela socjalistów-mininalistów, w sprawie utworzenia gablnetu, zdają
sę być skazane na niepowodzenie. Ocze"ują tu też inicjatywy w sprawie utworzenia Ke
ze strony centrum demokratycznego, którego dotychczasowe
stanowisko uniemożliwiało powodzenie innych mandatarjuszy.

Finansista czy agitator?

BERLIN, 4—1. Elta. Donoszą, iż kierownik sowieckiego
syjnego Korobkow, który bawił parę dat w Niemczech, udał

do Stanów Zjednoczenych. Jak sądzą, celem podróży jego

do

banku
emisię ostatnio

J:k wiadomo

konkerdat

korda'u

w

tej formię uważa

za

akt

językowych w obrzędach zależało ed
dla si bie dodatni
widzimsię
duchowieństwa, o tyię
Naczelny
publicysta
«Dnia
Ko- obec issp łeczeństwo nasze otrzymuwieńskiego»
p. Djonizy Bazylewicz je jurydyczną podstawę do żądania
pisze w tej spraw e:
słusznego zaspokojenia swych mccaa
Stolica Apostalska, formalnie sto- nadwerężenych i uszczupionych poНеа bez państwa, a w rzeczywisteści trzeb. A potrzeb tych macesze życie
stolica całego świata, w jakimkolwiek nagromadziło i nagromadza w
dalbą ź zakątku jego są katolicy, ch2- sz.m ciągu przed nami niemało, О Зcież nie figuruje na pierwszym planie czuwamy dotkliwy
brak
ka>łanów
polityki międzynarodewej, to jednak Polaków, nie mamy naboż:ń tw polw istocie zajmuje w miej stanowisko skich w tej mierze, jakiej wymaga liczwielkiego mocarstwa, którego władza bowy odsetek ludności polskiej, nie
jest potężńa, a wpływy szeroko roz- jsgt również w porządku sprawa na*
g:łęzione Mimo .te—mirabile_ dic ul učzania kate hizmu dzieci polskich i
—lLitwa, ludność
której jest w przy- witłe inn, D tąd władze duchowne
tł cz jącej w gkszości katolicka, Litwa w swych zarządzeniach nie były krę
którą w €ągu
szeregu
lat rządziły powane niczem, oprócz zwyczaju, jaki
stronnictwa
zdeklarowanie katci ckie, panował w danej parefji od dawaych
przez długi czas była na Rzymm nadą- czasów, i zwykle bardzo chętnie po
sana, manifestując
stosunek otwartej woływały się na wolę panująctj więk@з
niego nieprzyjaźni. Napięcie
to szości litewskiej, Ootenie konkord t
m ało chwile nawet wysoce krytyczne, wprowadza zróżn c.kowanie wiernch
gdy w Kownie poczęły rozlegać
się pod względem językowym
1 муг&
ofcjalae pogróżki „Los v n Roml*,a nie nakazuje pasterzom jego przedrapieżny nastrój rozagitowanej opinii strzegonie.
uleznej w bezprzykładnie ordynarny
Nulatwa jest wszelka
odbudowa
sposób naruszył etykietę m ędzynaro- tego, co zost:ła raz zniszczone, Jeddowej
grzeczności i nie uszanował nak w k'eruaku bodaj częściowego i
nawet
majestatu wysł nnika papie- stopnioweso
naprawienia
zła,
a
skiego w osobie mons. Zecch niego w głównie zawarewania naszych graw
rozgłeśnym skandalu
ze zgniłemi ja: na przyszłość
zawariy
Konkordat

jami, Niewiademo, jak

długo jeszcze daje

nam

mocne

bezgranicznej

przedewszystkiem

porządek

na

cierpli-

Niemiec i

w

administra-

obszarze

państwa

litewskiego, dotąd poćwiartowanej pomiędzy różne djecezje, znajdujące się
+2 w trzech pzństwach. Bulla „Litu.«
norum Q:nte*, wydana
na wiosnę
1926 roku, utworzyła
w
granicach
Litwy nową
prowincję kościełaą z
własną hierarchją w miejsce dotychczasewtgo chaosu
|ednocześnie za-

Przemówienie

do

należy nadsyłać
w tej sprawie
urzędu śledczego w Katowicach.

Komunikacja towarowa
Niemcami.

WARSZAWA, 4 I. PAT.
Stycznia 1928 r. wprowadzona

z kie-

Stacja podsłuchowa w Berlinie,

BERLIN, 41. PAT. Komunistyczna

„Welt am

Aband“

atakuje

pre-

zydjum bsriińskiej pelicji i dyrekcję poczt, zarzucając im, że wa wspólnem
porozumieniu utworzyły w urzędzie telefnicznym
w Berlinie specjalaą
stację pedsłuchową dla kcntroli rozmów prowadzonych przez poszczegól ne redakcį- berlińskie, polityków oraz przedstawicieli dyplomatycznych
w
Berlinie. W związku z tem pojawił się komunikat prezydium
policji ber-

lińskiej z kategorycznem zaprzeczeniem powyższemu doniesieniu,

z

WIEDEŃ 4 1. Pat. Tutejszy urząd hydrogrzficzny donosi, że
Dnia 1 Jodowy ua Duasju obejmuje coiaz większą orzestrzeń w górze
zosta-

Ojca Św.

kardyaalski*go
przedstawione przez
kardynała V nnutellego,
a w odpowiedzi ma nie zebrazował obecną sy-

zator
rzeki.

prawe

prokurator,

io

wygłasza

on

ob

szerny referat, w którym przedstawia iło całej sprawy z burkiu widzema oskarżenia
obrony zarazem. Pojemikę między prokuratorem a oskarżonym, względnie jego obroftcą, nowy

kodeks

zupełnie

wyklucza,

dopu=

szczejąc jedynie możliwość «ostatniego słowa» dla podsądnego. W myśl nowego pro«

jektu w sądzie gubernjalnym

nie trzeba

wy-

roku motywować. Wyrok zredagowany być
może w postaci krórkiej rezolucji bezpośred«
nio na sali obrad, przyczem narądy sądu w
specjalaych gabinetach odpadają.
da'szym ciągu nowy psojekt przewiduje rozszerzenie kompetencji sądów narodowych. W sądach gubernia nych rozpatrywa:
ne być mają w przyszłości jedynie sprawy
poważniejsze, dotyczące w pierwszym rzę:
dzie przestępstw politycznych (kontrewolucj), gospodarczych

i niektórych

kategoryj

przesiępstw kryminalnych (bandytyzm it.p).
Obrona sątowa dopuszczalną ma być,—
według nowego projektu, — jedynie w wye
padkach wyjąstowych, jeśli podsądny jest
umysłowo chory, inb też jeśli organizacja
zawodowa

domaga się dopuszczenia

obrony,

Niektórzy funkcjonariusze sądowi, biorący
udział w zjeździe piokuratoów, domagają
się, by ponadto obrona dopuszczana była w
tych wypackach, jeśi tego zażąda sam sąd,
Naogół nowy projekt kodessu karnego
stwarza jeszcze większą, niż uotychczas zależność sądów sow:eckich od rządu centrsfnego.

Kongres

Induski.

W Madrasie 26 grudnia 1927 r. rozpo«
częły się obrady Inauskiego Kovgresu Narodowego. Obradami barazo ioteresują się
bolszewicy, którzy jak wiadomo pragną wy

djecezji żmudzkiej

„in

i przeniesiono ga

partibus infidelum* dalekiej

Pa- wój ak ji

Einsiedela

misyjneį

i Lenie,

Brak

roz-

w B lgji, Niem:

zapanował

nastrój bardziej spokojnyi

08irożny,
Jsdnak powyższa interwencja Wauregulowała

jedynie

siesunki

skąd madchodziły

uych wydarzeniach,

dnych

Warunkach,

stawia

Wszystkie

wem kapiału. Nadzieje na uzyskanie kredypołożenia Sowietów są więcej miż minimai+
wyjść z tego impasu

sowieccy

szukać

próbują

szczęścia u

dze magazynować

u siebie niź

poli-

siebie na

rynku wewnę rznym. Wiadomą jest
że chłop rosyjski posiada znaczne
oszczędności, kió:e przechowoje u
które są martwym kapitałem. Chłop
Jest jeanak ogromnie nienfay i woli

rzeczą,
nawet
siebie i
rosyjski
pienię:

oddać

je

in
stytucjom sredytowym sowieotim. Caia poo
e Vetaro wod.6w stanu idzie
wynalezienia sposobów
niądze te od chłopa wyłidoć, w = =
rozpisana zostałą wewnętrzna pożyczka
dusurializacyjna, która jednakże niezbyt ine
się
powiodła mumo bardzo dobrych werunków
1 niestychanie intensywnej azitacji. Obecnie

tak bezprzy-

tępienia”*

į

L'Action Francaise) przypisuje gdzienitgdzie polityczne znaczenie.

2

Ja

haseł

+

riji

овро-

A jak wiadomo, brzmienie
jące:

ne zostało rozporządzen'a

Prezydenta

Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927
o prawie prasowem z uwzględnieniem

Rządu

Poł-

skiego z Sowietami dotyczącego

wiezienegu

przez

mienia ebywateli polskich,
nastąpić w myśl Trzktatu

utknęła

punkcie.

jak

wiadomo

mającego
Ryskiego

na

martwym

О:6% Sowiety uchylają

od sprawiedliwego

gólnie

wy»

Rosjan majątku i

się

obrachunku Szcze”

gdzie chodzi o książeczki bos

Prezydenta

1927

rozporządze:

W

tym samym

niektóre
postanowienia
ustaw karnych
0 rozpowszechnianiu
niegrawdziwych wiadomości i e zniewagach z uwzględnieniem zmiań, wy»
nikających
z rozporządzenia Prezy-

R eczypospolitej z dnia 28 grud-

nia 1927,
Łakład r'ołożniczo Ginekologiczny
Doktorów Karmckiego,

Brdmanowej,

Aleja

Dobrzańskiego,

Róż Nr 9,

róg

M. Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy
D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore
na

po kursie 50

marek polskich za rubia, jeżeli przyjmiemy, że złoty został zwaloryzywa”
ny po 1800000 za jeden złoty oka-

że się, że cała należność według obRrzeczypossol tej z liczema sowieckiego wyniesie 5.555

wprowadzonych

numerze Dziennika Ustaw ogłoszono
również
rozperządzenie Prezydenta
Rzeczyposzolitej z dnia 10 maja 1927

pociechy religijne w
swoim języku
ojczystym, według przepisów Koś- dent
cioła»,

Sowieckie,

S,r-.wa cbrachunku

Polskiej” z dnia dzisiejsze-o ogłoszo: chcą obliczyć tę sumę

nastepu- zmieniające

W ciągu ostatniej doby zator objął dalsze 3 km. sięgając aż do AltenW ten sposób Kościół udziela
ła bezpośreania komunikacja towaro- burga. Poziom wody w pobliżu zatoru podniósł s'ę dziś o dalszych 40 mniejszośti polskiej, v którą głównie
z cm. Pozatem słan wody na Dunaju podniósł się o 90 cm, penad poziom | tutaj się rozchodzi, prawntj opieki
łącznie
Niemcami,
wa pomiędzy
w
Prusami Wschodniemi, a Czechosło- normalny. Linja kolejewa, przechodząca koło Giurgiu jest częściowo zaladziedzinie zaspokojenia
jej praktyk wacją tranzytem przez Polskę.
na. Miastu grozi również zalanie,
religijnych, jednocześnie nakładając na

4

S
szczędnościowe.
Z tytułu
wywiezionych
oszczęde
Prawo prasowe,
ności mzoe
z
w kasach
oszczędn
'
ściowych
należy się
Polsce
WARSZAWA, 4.), PAT. W Nr. 1 200000
00
rubli
złotych.
din
„Dziennika
Ustaw
Rzeczypospolitej

Nie wchodząc w rozważanie szcze- niem

Szczególne. Ma

—

kładnych barbarzyństwach, że wprost
ne można
zrozumieć,
dlaczego
wszystkie
marody
nie
podniosły ma być rozpisana pożyczka włościańska w
wysokcści IU0 miijorów czerwoń.ów ną ceprotestów, wyrazów
oburzenia i po- k
ERA rs
wiejskichi zrea-

Kcńcowy ustęp przemówienia poświęcł papież Włechcm' Podniósł
pomyślne rezultaty, osiągnięte w zachrz. demokracji.
Dzieło to obecnie zostało zakoń. kresie wychowania chrześcijańskiego,
czene rrzez rząd prof. Woldemarasa, ale też wyraził zastrzeżenia co do
który 27 września 1927 r. podpisał w pewnych akcyj w kraju. To go jede
Rzymie akt konkordatu, doprowadza- nak nie pozbiwia optymizmu co do
lepszej przyszłości.
jąc w ten
sposób
nareszcie do
BASSE)
skutku
ostateczne
uporządkowanie

polskiego, znaczenie

|

zamierzenia,

Podkreśliwszy wierność francuskie- darce kolektywnej.
wewnętrzne w życiu kościelaem Litwy
Z:
go
kleru katolickiego dla Kościoła, L ELL
LZ
i ltewskiego duchowieństwa, natomiast stesuaek między Kościołem a wskazał papież ze smutkiem na to,
Niesłychane propozycje
Państwem pozostawał, jak dotąd, nie- że się jego wystąpieniu (w sprawie
obrachunkowe

wyjaśniony. Lukę tę miał wypełnić
konkerdat, w sprawie zawarcia
którego bezowocne
rokowania
toczyły
slę jeszcze za czasów
panowania

po»

w niesłychanie tru*

cały plan pięcioletniej gospodarki nie ma
widozów powodzenia o ile życie gospodarCae Bolszewji nie zostanie ożywione dogły:

tycy

wieści o tak smut-

o

w Bzl-

kredytów zagranicznych

litykę gospodarczą ZSSR

ne. Aby

Świst-;
zaśe- d+mošci z różnych części
nietoleraa' mianowici: z R>sji, M:ksyku i Chin,

kudig-asom i kunig-askom, PrzeS'roga, oczywiš:ie, poskutkowała i odtąd

la-

©:

tów zagranicznych wobec mię tzynarodowega

le tyiy. Tym aktem Stolica Piotrowa czech, Fraacji, Polsce, Baliwy i Peru,
dobitnie zaznaczyła, iż posiada @о- konsekrację
tubylczego byskupa {аprzygotowania
do mięstateczną władzę wykonawczą i auto- pońskiego,
rytet, by zrobić porządek tam, gdzie dzynarodowego
kong'esu
euchary
go Się nie plruje. Zarazem bylo to styczaego w Austrajji,
poważną przestrogą
na przysziešė
Równocześnie jednak—mówił pai bolesue wiaroznamiginionymi na beczce agitacyj- pież—e«odbi:rał śny

pionym w szowiaistycznej
cji naszym domorosłym pol tycznym

komunistyc;

nei

szewj.

tuację katcl cyzmu.

w Bolonji,

przez partję

działania

Pożyczki wewnętr.ne

szły zmicny personalae na wyższych
Podniósł papież
naprzód wielkie
stanowiska.h kleru litewskirgo. Prze- znaczenie muzeum misyjnego i etnodewszystkiem usunięto z tronu arcy- logicznego na Lateranie, dalej piękny
pasterskir
ga dotychczasowego głowę przebieg kongresów eu ha'y tycznych

«Biskupi będą czuwali
nad
tem
ażeby wszyscy wierni mogli otrzymać

Dunaj grozi wylewem

udział

również

O ile w procesie bie-

żenie mas Chłopskich w ladjach jest niezwykle ciężsie i to może,być okoliczauścią sprzy»
jejącą dlą Sowietów. Komintern i polityka
sowiecka oddawna czynią wysiłci w kserun=
ku opanowania ruchu r. wolicyjnego w la«
djach, zdzjąc sobie sprawę że wywcłanie
zamieszek rewolucyjnych w lndjach będzie
potężnym ciosem zadanym Anglii.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
przsjął Ojciec św. żyszeniaK Ilegjum

dnia 28 grudnia

on z mleįscowymi bsnkierami. W Berlinie naradzał się parokrotnie

rze

świsdźów.

ko ośrodek

Wig ja w Watykanie.

gółów.
układu,
winniśmy
jednak
zwrócić uwagę na ari. 21 szy, posiadający dla
nas,
społeczeństwa

spotka

Įurydy-

przysługiwzć będzie

wysorzystany

zmian

czasu

New-Yorku

osarce

kióremu

wzywania

czne i moralne,
Artykuł 21 Konkor- korzystć budzący się nacjonalizm
iuduski
weści Głowy Wiecznego / Miasta nie- datu stanowi poważny krck naprzód dla swych iewclucyjnych celów. Stąd też
prasa sowiecka poświęca wieje uwegi kon.
poczytalaa
polityka
rozwydrzone| w dziedzinie
uznania i utrwalenia gresowi. Według cceny
sowieckiej w
„krikszczonerji*, gdyby nie doprowa* praw mniejszościowych ludności pol- induskim ruchu nacjonaliprasy
stycznym na czoło
wysuwają 6'€ dwa prądy: jeden to - ruch
dziło jej wreszcie do przytomności skiej w Litwie.
buržuazyjio libe:alnyi drugi
rewolucyjnodor:źne i stanowcze, chcć
łagodną
Djonizy Bazylewićz.
chłopski. = ostatni zwłaszcza może być
ręką zadane uzomnienie Ojca św.
nadużywałaby

bswiązującej.

swego

W

rownikiem niemieckiego b-nku emisyjnego.

prez

Katowicach

finansowe.

Reforma kodeksu karnego
w Bolszewji.

L twie, której zawarowvje prawa kokodeksu ztmnie«
rzystania z pociech relgjnych w ich nywać obrzęd swej relgji w mowie niona zostanie pizedewszystkiem
procedura
sądowa w sądzie gubernialnym.
języku ojczystym. Dlatego mniejszość ojczystej.
:
Procesem
polska na Litwie f.kt zawarcia konO ile dotąd uwzględnianie różnic kierować ma w przyszłości przewodniczący;

podjęcie w tamtejszym oddziele PKO
kwoty 140 tysięcy złotych na podstawie sfałszowanego czeku. Ponadto
w razie odzyskania części lub całości
podjętej kwety będzie wypłacony stosowny procent znaleźatgo. Informacje

w

są sprawy

i przeciw.

czuwania
nad
Odbywa
się w
Petersburgu
obecnie
wykonaniem
tego
podstawowego zjazd funkcjonarjuszów prokuratury na któprzyrodzonego prawa każdego
czło- rym rozpatrywany jest projekt nowego kokarnego dla Z. S S. R,
wieka, prawa modlić s'ę bącź wyko- deksu
„ W. myśl projektoware>o

tom rządów pp Bistrasów et. Co.
Tekst umowy został ratyfikowany
przez obie strony i ogłoszony w tych
dna h w «Wiadotnościach Urzędowych», nabierając przez to mocy 0--

Zjednoczonych

Za

zawarty biskupów cbowiązek

pomiędzy
Litwą I Watykanem dotycry również mnejszości
polskiej na

WARSZAWA, 4. 1. PAT. PocztoDonoszą uzupełai:jąco z Londynu, iż Korobkow, wyjeżdżając z Berwa Kasa Ovczędności wyznaczyła lina bo New Yorku, oświadczył przedstawicielom prasy, iż ma on do zanagrodę 10 000 złotych za odnalezie: łatwienia w Stanach Zjednoczonych bardzo doniosła sprawy
finansowe i
nie sprawcy eszustwa popełnionego zabawi tam około 4 miesięcy.

Stanów

24

1 3-ej 30 gr. Za tekstem
10 groszy
Wiersz milim
RT gednuczpaltowy na stronie
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch ea
oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne
50 proc. drożej.
Ogłoszenia cytrowe | tabejowe o
roc drożej. Za dostar czenie numeru dowod. owego
20 gr

całokształtu stosunków między Litwą
a Watykanem, tak długoi beznadziej:
nie zaprzepaszczanych dzięki beztak-

za odnalezienie
oszusta.

Mistiewiczs

CENY OGŁOSZEŃ:

się

Nagroda

POWIATOWA—ul

Konkordat Litwy z Watykanem.

tykanu

czasie kampanji przedwyborczej pra- “ji politycznej, Raczysa, urzędnika tejie policji Wieżysa i jeszcze szeregu funkcą i składkami pieniężnemi. Nastroje Gjonarjazzy policji politycznej, oskarżonych © nielud.kie traktowanie więźniów

naogół są spokojue i dobre.

WILEJKA

śćeckiowicza 63

nej, roztniłowanym w giełdzie,

Z Kowna donoszą:W tych dniach rozpoczął się w Kiejdanach nowy
proces przeciwko Polakom oskarżonym o szpiegostwo ma rzecz Polski.
się nawzajem. Wybory zbyt wielkiego
Na rezprawę do Kiejdan udała się już sesja wyjazdowa sądu wojennego,
zaiateresowania nie budzą, powszechpod przewodnictwem pułkownika Budrewicza.
ne jest przekonanie, że sejm który
zestanie obrany zbyt wielkiej roli w O średniowieczne tortury w więzieniach kowieńwali na różnych listach

STOŁPCE — ul Pisudskiego
ST. SWIĘCIANY — ul Rynek 9
SWIR — ul -go Maja B

60

TPP IESUTPN TA

cji kościelnej

wina rozbicia, gdyż wiem, że cobym rzuconych na Balorusi Sowieckej.
:
U ędowa miska «Zwezda> ps2e w tej spr:wie:
nie powiedział czy napisał to i tak
Giówne
'agadnenie które porus y kongr's — to sprawa
w gazetach endeckich będzie napisa”
słabego
usw
adom
enia Litw nów, brak orzygotowania politycznego.
porozumienie
me, źe to nie endecy

— ul. Ratussowa

NOWOGRÓDEK
— ul. Mickiewicz= 20,
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileśsks 2%
POSTAWY — Rynek
19

10

— al. Wilesska I
ai. Zamkowa

sal. Majora

groszy.

wprowadziło

o kryzysie litewskim,

nie prz byłymi komunstam
z Ltwy : innych dzielnic Rosii, obeWelę ne precyzować na kogo spada cnych będzi: 62 delegatów miejscowych koloniji litewskich, roz-

stwo stoi przed prob emem,

20

—

Zarządzenie to

Z Mińska conoszą: Litew:k kongres komunist czny, wbrew
poprzedn m informacjom odbędzi: się dn 8 b m. Poza n elegal-

W zwązku

n—tu

W

zjazd

kresowy

ziemiaūsKi

tą przez

LONDYN,

jakichkol- nego traktatu, — gotów jestem —

break

członkami kom'sji i

BIDA

Opłata posztowa misrćzona ryszanłiem.
Redak cja rękopisów miezzmówionycb nje rwracs.

w P. K. 0. Nr 80259,

Berbeckiego

BRODNO
— Plae Batorego 8
„KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związec Ziemian

5 stycznia 1928 r.

ul. Ad. HMickiewicza 4, otwnrta ad 9 do 3 Yelefony: reśskcji 243, admintośracji ZXU, drukarni 363

zagranicę 7 zł. Konto czekowe

—

RIEŚWIEŻ

172

operzcje i porody.

złeth.

uz Arogancja

Sowietów

takiego stopnia,

doszła

do

że mieli czelność w

swoim czasie przysłać na ręce Rządu
polskiego czek ma sumę około tysiąca dolarów,

chcąc

w ten sposób za-

łatwić całkow ty ebrzchunek.

R.ecz jasna, że czek

odesłany z powrotem.

Bolesrą sprawą jest
Rosji
do
wiezłonych
naukowych. Suma tych

dotyczących

szkół

ten

został

kwestja wystypendjów
stygeadjów,

wyższych,

šred-

nich, zawodowych i niższych wynosi
6.981 332 ruble w złocie. Rząd polski
poczyni wkrótce

kroki

celem

otrzy-

mania od Sowietów tej należności.

|
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Na szachownicy wyborczej.
frontu

Wobec wystąpienia
Z. L N. z
bloku ogólno polskiego w Małopolsce
Wschodniej, krząta się on teraz okcło
stworzenia własnej listy. Odbyła się
Już w tej sprawie przedwstępna kon:
ferencja porozumiewawcza, w której

polskiego

we

] К się dzwiadujemy, chrzaści ań
ska demokracja nie wstąpi do blokuorganizowana go pod auspicjami antyrządowemi, Do bloku katolicke naro:
dowego prze t. zw. „obóz młodych”,
który pe rozwąsaniu
we Lwowie

bral: udział przedstawiciele Z. L. N. „obozu wielkiej Polski“ związał
i „Piasta“,
Chadecja nie wysłała w t. zw. „Klub stu”.
swych

reprezentantów.

AE

Hromada

+

Lwowie.,

się

wyborów.

racyjnie. W tym

Wila'e. ] -daocześnie do tejże grupy
należy «Białoruska Partja
Włościeńe

ska» na czela

z

J.

Hromada

idzie dxoma

„to

grupami:

l-sza

madowcy utrzymujący
kontakt z Komunistyczną

hro-

wvm Świecia
43) nastęsnis
Drug:

gruna,

Własowa,

wystawi

thodniej Białorusi z siedzibą w M ńe

Konferencja przedwyborcza ,„„Bunduć.
W sobotę,

dnia

7 stycznia r. b. S.jmu

«Wyzwolenie»
Ukazały

się

przedwyborcze

w

przemawia

dniu wczorajszym

odezwy

nie doprowadziły
wyników.

do

pozytywnych

wydane

w języku

litewskim.

Niepowodzenie

R. N. O

Główni działacze RNO. (rosyjskiego zjednoczenia ludowego) -.pp. Kuź:
picki i Buturln
zorganizowali wc
przedwyborczy iw Wilejce. Po przemówieniach programowych obecni na

w Wilejce.

protestować.

W

rezultacia zatarg ten

przyjął dość ostre formy,

Odezwa Bloku Mniejszości.
Członkowie żydzi komisji
zacyjaej bloku

mniejsz

organi- ności żydowskiej. Odezwa

ści

narodo-

przyczyny

i historją

ta

podaje

Związka

WARSZAWA,
plk

Kto działa
Ruch

pow.

dyrektora

Zygmunta

Fe-

obu

posłów

są ostatnie uchwały

i taktyki wobec rządu:

Wileńska Trockiego

ost<tnio

Partja Praca

w

WARSZAWA

zarządu

Powodem

główazgo

w

ustąsienia

sprawie

wyborów

Kandydatury.

4 .(żel

wł

Słowa)

24-g0

upływa termin

zgłaszania

G unbaum.

PPS,

wysuwa

4], (fel wł, Słowa). Dowiadujemy się, iż na dzisiej:
C. K. W, PrS postadowiona w nadchodzącą
sobotę
Komisji Wyborczej listę państwową.

unja

gospodarcza

w Bydgoszczy”

wyborczej.

4 I. PAT.
Bydgoszczy

© wyniku

wł Sienkiewicz, szewc z zawo

jski

du, mieszkaniec S slecznik. Wystąpiedemagoziczny,
charakter
nia noszą
wyborprzyszłym
na lewoi prawe
com obiecywana jest ziemia bez wy-

powola-

ny został do życia wspólny blok pod

gospodarczych

unji

gospodarczej

polskiego

we:
na

rozpanoszonem
partyjnictwem
staje
na stanowisku współpracy
Z rząuem
i wzywa wszystkie pokrewne organi-

zacje do stworzenia wspólnego bloku

przemysiu

Dochodzenie w sprawie napadu
Da Adolfa

Nowaczyńskigeo

Okres

Wil.- do dnia 15 bm.

terenie

odwrotnie

był estatnio wezwany

przez Mnisterstwo

po

Straszne

daiony

urządzaniem

archiwów

hr.

Tarnowskich i geometra Olechowski,
dojrzeli łunę nad zamkiem, pobiegli
ej
straszn
Po upływie kilku dni od
i byli jedni z pierwszych na miejscu
dzikowzamek
uległ
jakiej
katastrofy,
ski, uspokoił sią nieco wyprowadzo- pożaru. Nebawem do nich dołączył
my do najwyższego stopnia z równe- sią podpisazy, Przedewszystkiem zajęto się osobą hr. Janowej Tarnowwagi umysł, uspokoiły się nerwy
można

z pewnym

spokojem

omówić

pragmaty-

skiej,

która

pieszo

wieża objęte pożarem, Było
godziną 3 ą rans 21 grudnia.
wracający w tym cząsie z kasyna
w Tarnobrzegu p. Wyrostek,
zatru-

Znaleźli

się

przeprowadzona

jednak

że odncśie

na

|

Dzieci porwane
wą,
Przy
troje
mad

się

ponownie

na

Zdzisława hr. Tarnowskiego w poga:
ni konno za edyńcem osaczonym
psami,
Najcenniejsze

przedmioty,

skarby stuki i kultury, z
słuszuie Dzików mógł być

owe

których
dumny,

koło kaglicy.

czesny. Piętrowy gmach,

ostatni

raz

za-

ma

wielkie

straty,

Wobec

sąd postanowił

pro-

Nale- gjć kotnitet wykonawczy o szczegóła-

czynniki roz”

wą

rewizję

w

innych

oddziałach

Gsg-

Aniela

1

a

wełnianych,

jedwabi,

suklennych,

blawatnych,

sprawie

21

są zasypywane

5

m

kilo 7.40,

arcyfilmie
p. t
:

&

+

„Helios“,

s 48— ”

i m.

deserowe

wyborowe

ay

TUREWI
PAWEŁ

listami,

donoszącemi

twierdzą, że

Żodzi

uchylają się od

pracy fizycznej. Żydowska
koloni:acja rolaa przysgorzyła
antysemitom
nowego
materjału
dła prossgandy

pogromowej. Antysemici twierdzą, 1&
Żydzi zabierają najlepszą ziemię, pod-

=

czas gdy chł'pu rosyjskiemu
przypada w udziale ziemia nieurodzajna.

°

lista 28 iel. 1224,
AE

w
wal-

$

| «

oleca_J. ZWIEDRYŃSYKI,

КО КрО Iš W.

Rosį,

o niewiarygodnych
wprost
wypadkach
antysemityzmu,
Aatysemięci

EEDOBORYYOROGLOGEG4

m

w

działa po dziś dzitń. Pisma sow eckis

MOZŽUCBIN

malosolone

i materj-łów

antysemiiyzmu

ki z antysemityzmem i tp. W artykule
wstęonym, pióra Łaryna, pismo
oŚwiadcza, že trucizna antysemityzmu

Moskwa — Lwów
=

Żydowska ajencja telegraficzna pa-

reg listów, artyrułów

„Ldohydca Sort“

=

w Rosji

R>sji. Numer rozpoczyna się od artykułu Łaryna na temat: Ż dzi iantysemityzm w ZSSR oraz zawiera 828-

wyrobów

Genjalny mistrz ekranu

) wkrótce w kinie

wszelskich na-

Prawda* poświęcony j:st
w całości
sprawie zwalczania antysemityzmu w

od 10—35 proc. rabatu

w najnowszym

pogłosek

E) daje z Moskwy, że ostatai zeszyt pilsma sowieckiego
„Komsomolskaja

„Manufaktura Łódzka*

WIELKA

zbiorowiskiem

| у

Przy zakupach świątecznych udzielamy

271

kiem

krążących

Antysemityzm

Marja

Wielki wybór

3 pluszu, aksamitu,

według

du+:6

83—1

Ž

gdyż

+ SOW. bank państwa jest jedrem wiel-

|

Antysemici werbulją

sobie

zwolenni-

2 KÓW Z wóród
młodzieży.
ogłoszonych listów zwraca

WY

Ra

WICZ

:

BURE/

3

па
uwagę list członka komsomołu

ubina,

który pisze:

Nienawidzę

kolwiekby

burżuazji, do

narodowości

jakieį-

należała.

Pa-

Uprasza łaskawą kljentelę gi wierzchownie nie jestem padobny do
tylko pod Bl Žyda, W związku młodzieży komuni+
nasi
H

"Poleca zegarki. objete

keikia,

S

EJ szych fabryk i konstrukcji oraz
ód
jj nywa reperacje zegarków i biżuterji

stycznej cieszę się dobrą opinją, Zda-

zj wałoby się, że wszystko jest w
po|ą rządku. Skoro się jednak
dowiadują

moi koledzy, że jestem Żydem, zmie”

po cenach przystępnych.

La

E

nia się ich stosunek do mnie.

Ahsoloent Instytutu Poduz<sibl Specjalnej,
rutynowany

BERLIN 41 Parowiec floty niemieckiej «Hela», zawiadomiony drogą radjo

udał się na poszukiwanie dzieci porwanych
przet krę na pełae morze
pomocy ref'ektorów udało się statkowi odszukać krę i uratować najpierw
dzieci, gdyż reszta na innym odłamku kry naiesiona była dalej. Dzisiaj
ranem pozostałe czworo dzieci również uratowano.

po

amanestji—zwolaiono. Po:

u- tego najwyższy

Wilno, Sosnowa 14, Wiszniewska.

przez krę odnalezione.

tomiast nie zauważyli pięknego obrazu W. Kossaka,
przedstawiającego

siostry

nieporozu-

przekroczenie granicy.

granicę, gdzie został przez straż litewską przyjęty.

śmiałkowie, l-szetm piętrze, również

ze schodów,

poszukują

okolcy

Nie bacząć na to, lejin, Wasiunas zaznaczył, że z tytułu swej władzy

którzy z całego urządzenia II-go pięW r. 1911 hr. Tarnowski podjął
tra beda] wypchsnego niecźwiedzia przebudowę zamku ńa sposób nowokarpackiego zrzucili

ży mieć nadzieję,

zezwalająca na wpuszcze-

nie p. Oryoga,

20 gru- trofeów myśliwskich, które na jesien: rozmieszczone były w szefach crEsdnia z rodziny właściciela przebywała nej wystawie lwowskiej taki budziły cendo od góry w dół, z tem że w
w Dzikowie jedyne matka, 88 letnia podziw u zwiedzających i otrzymały najwyższych półkach, najtrudniejszych
Tarnowska, kilka najwyższych nagród.
hr. Janowa
staruszka,
w danym razie do szybkiego usunięRatunek Il-go piętra był unismo- cia, mieściły się dzieła obce, mniej
oraz przybyła przed paru dniami dla
jej towarzystwa i opieki księżną Ró- żliwiony od dołu zawaleniem z obu cenne, polonica były niżej, w Os0>
За Radziwiłłowa, siostra hr, Zdzisła- stron schodów ogromną ilością szkła, bnej szafe mieściły się inkunabuly
niezmiernie szybkism opanowaniem i Tarnoviana.
Takie
umieszczenie
wowej.
MK źay dzień 20 grudnia przeszedł całego korytarza przez ogień i kłęby przeprowadził pedpisany
przed roGdy ruvął sufit nad owym kiem.
|
spokojnie i głęboko w noc nic nie dymu.
Na kilka lat przed wojuą bibijowskazywało, że od pewnej chwili ro- korytarzem, dostęp na drugie piętra
па stry+ trzeciemi żelaznemi schodami
został teka była zebrana na parterze w na|śnie w siłę gdzieś głęboko
objęcia
klatki starszej części zamku — w lewem
chu potężny żywioł ognia. Mieszkań- utrudniony wskutek
po* schodowej przez ogień z góry i pło- skrzydie obok kaplicy, tu gdzie ostat
cy zamku byłi w głębokim śnie
grążeni, gdy stróże zamkowi i stan- nące głownie sypiące sią w dół, aż nio mieściły się zbiory archiwalag,
które dawniej miały swoją salę na
gret zrobili alarm, iż cześć dachu i na parter,
przed

w

I rek,

patrzą tę sprawę | opłaty 30 groszowe ska: | nku, aby położyć kres nadużyciom,
sują.

lejta. Wasiunasa.

granicę,

Ł źszian. Lejta, Wasjunas wyjaśnił, że poszątkowo zaszło tu

Krake wie. Tak tedy w dniu

to

rejonu

Pan starosia przybył w towarzystwie p. Otynga na

Radziwiłłową mieściły sie na pierwszem piętrze ina
zestała przez księżnę
i swoją służącą, tudzież z pomocą parterze, Olbrzymia, dwu-piętrowa saTaso w pierwszej połowie gru- starego służącego w bezpieczne miej- ła, miejsce licznych zebrań rodzinnych, wszystkich
oficjalnych przyjęć,
dnia wyjechał Zizisław hr. Tarnow- sce do oficyn,
Pożar, rozszalawszy ma strychu i narad (ap. niedawnego
zjazdu Kon:
ski z Dzikowa do Krakowa i Warszawy w sprawach politycznych, a szybko go trawiąc, ogromnie prędko serwatystów z całej Polski 14 goi
drugiego 15 go września b. r.) miešcila w e0następnie, by poddać się u Specjali- przerzucił się na korytar.e
pyszną bibljosty w B-rlinie kuracji. Hr. Z Izistawo- piętra, obejmującego pokoje gościnne, be chlubę Dzikowa:
oprawionych tekę w ogromnych, dębowych z 3
„wa bawiła przy swym najmłodszym Qzdobione mnóstwem
szafach, umieszczosynu, rekonwalescencie i odwiozła go starych sztychów i rzadkich rycia, kondygnaciami
los pokierował, których pełno wisiało także po obu nych do 2/3 wysokości ścian z trzech
do Szwajcarji Dwa
stron tychze.
że i syn, hr. Artur, gomagający ojcu stronach korytarza.
W środkowej części tego korytaPowszechnie przyjątem w bibljow administracji, ciężko SĘ rozcherował i unieruchomieny pozostał w rza rozwieszona była część sławnych tekach zwyczajem i prawem druki

całe wydarzenie w sposób
czny.

sprawiedliwione żadnymi względami,

sprawiedili-

Ponieważ p. Osyag nie zabrał z sobą walizek, zmuszony był wrócić

przypetnina, że

dni Dzikowa.

wicz aby osobiście interwenjować u naczelaika

wyborcy do Wilaa i w dniu wczorajszym o godz. 4 rano udał

Trockiego przesłał do wszystkich urzę- należy w swojej Owodowej
Komidów gminnych i magistratów na tere- sji sprawdzić, czy jest wciągnięty
na
nie powiatu położonych obwieszcze- listę wyborców de Sejmu i Senatu,
nie przewodni-”ącego O<r'
Komisji celem ewentualnego reklamowania w
jego
okresu razie nieumieszczenia nazwiska
wyborczej Nr 63 w sprawie
na liście wyborców.
Е
reklamacyjnego.

Obwieszczenie te

nie

w

Dalsze perypetje korespondenta PAT'a,

wigzie-

go kredytu i giełdy, przez co narazili

lefonieznej
u nas, a tych co już posiadają Państwo

dochodzenie

Prowadzący

że utrudnia.

1 rok

S-gera—na

stosowaniu

przy-

telefony narażać będzie na wydatki

gu oirzymuje wiele anonimów, których jednak skrupułatne badanie nie ula-

zmuszony będzie sporządzić protokuł o niel:galne

każdemu

abonamentu

sieci te-

ciągu.

w dalszym

wości, gdzie złożył szczegółowe sprawozdanie vice-ministrowi Carowi.

reklamacyjny dla wyborców.

R'ferat wyborczy Starostwa

podrcżeniu

czyni się do zahamowania rozwoja

Dowiadujemy
się, iż nie fest wykłuczone iż w najbliższych dniach nastąpi
punkt zwretay w wykryciu sprawców, Urząd prokuratorski w dalszym cią-

Aadrz:j Buller, mienie i obecnie z Kowna nadeszła odpowiedź

na

jednoczesnem

ф

prokuratorskie

się

toczy

towarowej Niemi-

favkcję licznika spełnia u nas panienka łą: sądswi gubzrajalnemu.
сгаса w centrali, Za każde połączenie, mniejPolakow i Tielesnin—według u*
sza oto czy doszło do skutku lub nie, trzerzędowych
źródeł — cieszący się wy=
ba płació oprócz normalnej ryczałtowej opła.
jątkowym
zaufiniem, nadużywali ja
ty abonamentu, 30 groszy. Np. ktoś telefozdradzając
tajae
wiadomości
ekono
nuje z folwarku X do folwarku Y położonego powiedzmy o 7 klm. przez centralę w Z. miczne, biorąc łapówki
i zawierając
Za połączenie takie trzebą płacić oddzielnie szkodliwe dla pefństwa
tranzakcje za
30 groszy. Wprowadzenie tych opłat przy pośrednictwem towarzystw wzajemne

Iwan

Dochodzenie

S'tern,

nia, wskutek zaś amnestj—zwolnio"
No. Komisanta S:terna skazano na 6
|.t więzienia. R ownera, R brikowa, JefemMrowa, Koch:ński go—na 2 lata.
Barmana—na3 | а. G*yadberg ., Кга

jest

POOOOOOOOOOOOPNPOOROC

na Nowa-

komisanci

nieco do osławionych liczn ków telefonicz- wództwa cywilaego Sąd nie rozpatryje moskiewskiemua
nych w Warszawie. z ią tylko różnicą, że wał i przekazał

czyńskiego,

się w

przedwyborczemu
(zupełnie
zresztą
nieznanemu jeszcze) jakim jest blok
litewsko-biatoruski(?). Gi'ówną — зрге-

osobistość aieznana
wiatu

usług telefonu. Innowacja ta podobna

i

skazano na

cję, która zmierza prawdopodobnie do tego sowskiego,
aby zniechęcić wszystkich do korzystania z

wybarczego,

czych
na ekręg
nadnotecki zarząd
rzemiosła i hanciu oraz Obrona iate- związku tych towarzystw w Bydgoresów urzędników
wszelkich
dyka szczy zgłosił jednogłośdie swój akces
sterjj, rewizja
ustawodawstwa Spo- do wspomnianej wyżej unji gospo.
łecznego i ustawodawstwa pracy, re- darczej stanu średniego.

prokurator Siewerski

zainstalowała

žyną tego ruchu jest

sąd za» rówskiego

$ Erdmonn - Leonarda

obrad

się znacznie. Najwięcej gner- gm. Landwarów i Rudziszki.
Ostatnio na „terenie powiatu
proWobec nasuwających się przypuszczeń, że niezezwolenie korespongii przejawia « Wyzwolenie», które za
ednd a as i przez granicę, bylo wypunkt ciężkości swoich usiłow+ń Ob- wadzoną jest agitacja zdążająca do dentowi PAT'a na wjazd do
przygotowania
gruntu
mawotworowi
nikiem
nieporozumienia,
na
granicę
udał się zastęsca starosty p. Łukaszel:czS
i
lską
Turgie
ny
zało sobie gm
stoi nie-

10-lecia rewolucj,

Haiadlowcy

mienił im karę śmierci na 10 lat wię.
zienia z orzbawieniem sraw na brzeNWWZNKZNZWZZWZ
CZE CZRCZRSECZEA
Abonenci prowincjenalni telefonów uskarżeją się na uiedawno wprowadzoną innowa-

ze stronnictwa a w naj-

posła Daszyńskiego. ZLN., którego zawiodły nadzieje stworzenia wielkieg»
bloku katelicko-n<rodowego, wysuwa na pierwsze
miejsce b, marszałka
Wojciecha Trąmpczyńskiego, na diugie posła Giąb'ńskiege. Na wypadek
dojścia do skutku bloku Chadecji z Piastem na lście tego bloku pierwsze
miejsca zajmą pos. Wites, ks. Kaczyński i b, pos. Chądzyński.

zwiększa

nicką. Na czele tego ru:hu

z powodu

Dowiadujemy się, ż* b. poszł Cie-

wystąpił ostataio

list państwowych. W kołach poltycznych wysuwsne
są nazwiska,
które
znajdą się na pierwszych miejscach tych list. Na liście więc bileku mniej.

twia $ledziwa a raczej

terenie kupu i t. p.

ma

Wielkie zainteresowanie

bliższym czasie ma to Same Uczynić p. Polakiewicz.

sprawie napadu

na terenie pow. Wil.-Trockiego.

przedwvborczy

Chłopskiego

WARSZAWA, 4i. (tel wł Słowa).

Ludowo-Narodowego.
na drugiem
derowicza.

4! (żel. wł. Słowa).

z Sironaictwa

gowstania bloku.

Na liście zgłoszonej w oktccu Wi- rować nazwisko prof. Komarnickiege,
łeńskim przez Związek Ludowo-Narodowy na pierwszem miejscu ma figu-

Słowa)

Poseł Polakiewicz i Cieplak występują ze
Stronnictwa Chłopskiego

wych opracowali tekst odezwy do lud-

Kandydaci

z

względem

= Maklera giełdy

wł

zjeździe organizacje gospodarcze. Cze
Na odbytem w dniu wczorajszym
lem uoji jest, jak głosi uchwalona zebraniu delegatów związku towarezolucja
zwarta
obrona
interesów rzystw przemysłowych
i rzemieśl..i-

sali Białorusini, niesolidaryzujący sią
z wywodami mówców, zaczęli głośne

o niezastosowanie

przez rozstrzelanie, Zgodnie z amnestją

(żel

stanu
średniego,
do
którego
szły wszysikie
reprezentowane

« X yzwolenia»

zwrócić się

Wykonawczego

nator Rngiel został oddany na okres wyborczy grupie sjonistów małopolskich z posłem Reichem na czele. Wiadom”ść la posiada
specjalae znaczenie, ponieważ pos. Insler, Frostig i sen. R agiel stałi w opozycji
wobec
szał małopolski.h i tem samem
oznacza
wpadek
wpływów
posła
runbauma.

nazwą Narodowej

po litewsku,

preśbą

Kom

za: nich amnestji.

www
a
Oueg- wizja rozporządzeń waloryzacyjnych, zw
HO
R
zebra- wreszcie dążenie do poprawy bytu
nie delegatów organizacyj gospodar: urzędników. W kcńzu rezoluje głoczych celem omówienia wspólaej akcji szą, że uaja zrywając
z dotychczas

Buud nie chce iść razem z lewicą poalej—sjon.

Centr.

Ł'uria, Katwis, Landsb'rg,
Moczergowkin i Kessier—u lewianieal.

Jsk wiadomo, na ostatnio odbytej Szym WARSZAWA
pos ed enia
konferencji w dniu 24 XII r. ub
złeżyć
w Giównej
okręgów wyborczych Lida i Ś więcia- przedstawicieli „Buadu* okręgu wimy. Na konferencji tej omówiona bę- leńskiego postanowiono, iż organi- Narodowa
dzie sprawa wyboru członków
ukrę- zacja ta przystępuje do wyborów saBYDGOSZCZ,
gowych komitetów
wyborczych eraz modzielnie
i wystawia
własne listy daj
oubył. się w
ułożone
będą
listy kandydatów do kandydatów.
Rokewania o blek wyborczy mię
lewicą poalej—sjon, a bundem

Dyrektor jedne:

go z oddziałów banku Polakow,

wiedziala, sąd postanowił

do

Rakowsuk
i handlowiec
prywatny
Pore skazani zostali na karę Śmierci

odbędzie
się w Wilnig
konf:rencja
przedstawicieli „Budu*”, należących do

dzy

©

moskiewskim Binku

ko-

4|.

Listą państwowa PPS złożona będzie w sobotę

i S:natu.

w wielkiej sprawie,

w

Państwa, „Qosbanku*.

mniejszości w Małop.

w Wilaie (Szkaplerna
Piekacz, B:rendo i in. szościowego pierwsze miejsce ma zająć poseł

najściślejszy własną lisię Qrupa ta jest najbardziej
Partją Za- licznąi najlepiej zorganizowaną.

wyrok

nadużyciach

rządzający działem T.elesain komisant

S'ankiewiczim,

kieruaku dopomógł która wydaje pismo „Naród*,
Jej znacznie nastawiony już aparat b.
Р з drugiej grupy nalety b. seuaromady, a mianowicie, mistern'e roz- tor Własow, który kieruje T-wem Biarzucona
Sieć
«Twa Bi.łoruskiej łoruskiej Szkoły.
S:koł,», która podczas ogólnej likwiPierwsza grupa pójdzia do wybodacji nie została przez władze zabre- rów pod nazwą
«Bałoruskie RobotZjednoczenie».
niona. Podczas
likwidacji Hromada niczo - Włościańskie
posiadała około 2 tys, hurtków, gru: Charakterystycznem fest, że do tej
pującvch do 100,000 człenków. Obece grupy
rałeży ĮJuchao, bibljotekarz
mie mi jsce to zajeły 400 hurtków hurtka „B ałoruskiej Szkołv* na Noe
«T-wa Bi-łoruskiej Szkoły».
Do «b caych wyb row

ogłosł

ciowego.

WARSZAWA.

Likwidowana swego czasu Bi:ło- sku, działającą w Polsce w najwiękruska Włhśc ńiko Reboinicza Hro- szej konspiracji Organem tej grupy
w
mada, nie zaprzestała swej pracy jest „Prawo Pracy” wydawańns
skierowanej przeciwko państwowości
polskiej. Zmien ła jedynie swą taktykę,
Mianowicie pracewać poczęła konspi-

WARSZAWA, 41, (fel. wł Słowa), Organizacje komuaistyczas w województwcch wschodnich wydały ulotkę, która na wypade« wycofania listy
komunistycznej wzywa do głosowania na listę bloku mniejszości.
Śwvad.
e to może najlepiej o wartości
polltyczne-moralnej Bloku Maiejszo-

łach polityczaych wywcłuł fakt, iż wychodzący we Lwowie żydowski «Der
Morgen», koło którego sku>ieni byli posłowie Frostig i Insier oraz b. se-

a Вице и

wobec

Komuniści popierają blok mniejszości

Upadek wpływów bloku

nadużyć

ka = „Gosbauku“ skazany na karę
mierci,
Z Mińska donoszą: Dn: 3 grudnia eiąg lat 5-ciu. Wobse tego jednak,
po 23-dniowych rozprawach i 30 go- iż zajmując wysokie stanowiska, Poladzinnej naradzie najwyższy sąd ZSSR kow i Telesuim są wyjątkowo odpo-

©

Rozbijanie jednolitego

Sowiecki bank państwa —jaskinia
W.elki proces w Moskwie

pedagog podejmie się lekcyf dla dziecka ociemniałego.
ul. Chocimska 31 m. 1. Odg. 3ej—5-ej.

:

Wacława

Krzyżanewskiego

przebudowany przez Lanciego przed
r, 1830 nie czynił zadość potrzebom
rodziny i nowszym wymogom
życia,

kowa.
О1у вга!у były

mieścić w

sany pracę nad jej

z

Кга wraz z archiwum i galerią obrazów
® ® wywieziono w skrzyniach do Krakogotowe, przenie- wa.—To też gdy w r. 1920 zbliżała
Ht. Tarnowski powierzył przebudową siono do nich z parteru zbioryb bijo= się do Sanu nawała bolszewicka, co
rodzinnego guiazda
znanemu
w teczne, zaś do sklepioaych _ pokoi było ze zbiorów dzikowskich najcenswoim czasie architekcie wiedeńskie" parterowych przeniesiono
z p'ętra niejszego, możliwie bezpiecznie spomu Fellnerowi.
archiwum Należało sobie pogratulo: czywało w pantesnie naredowych paW myśl umawy
Fellner między wać: archiwum arcybszpieczne, bibljo- miątek — w Krakowie.
innemi rebotami mad
przebudową teka ma wygodne, suche' według ©N stały nareszcie snoxojne dni
dzikowskiego zamku był zobowiąza- statniego wyrazu techniki budowla- dla Polski, — Po 6 latach zmagań i
ny tak zbudować opisaną wyżej dwu- nej urządzone pomieszczenie.
krwawych walk można
było przystąTak więc w doskenałych warun- pić do pracy orgaaicznej,
piętrową salę na l-szem piętrze, by
mogła z wielkiem bezpieczeństwem kach dla bbijoteki rozpoczął podpiW dzikowskich zbiorach
podjął
zbiory

sobie przeniesiene

bibljoteczne.

z dołu

De _ ostatniej ł opracowaniem w

chwili w pwrzekonaniu
właściciela
i
ogółu uchodziła «wielka gala» za tak
pawną, iż wierzono, że choćby
cały
zamek spłonął, sala ta musiała
po:
zostać; potężna grubość śsian, sufit
z żelazo-betonu,
podłoga
z gęsto
podpierającemi trawersami żelaznymi,
utwierdzały wiarę w jej trwałość. Po-

kazało się niestety, że co

W

rok

Sskatalogowani:m

czerwcu

późaiej przyszła

straszna

dalszą pracę nad

jch orga-

ji porządkowaniem,

od

lata 1914 r. przerwarą, lubo: w międzv=

zawierucha wojny światowej. I po- czasie udało mu się zindeksowsć 23
myśleć, że po siedmiu przemarszach ogromnych tek z aktami z lat 1772—
armį austryjackich i rosyjskich, zła- 1860 —Od r. 1921 zaczęło się forsow-

żonych z wszelkiej dziczy, po
cie w murach zamku ty ięcy

poby- ne katalogowanie, skcńczone w pa:
ofice- Źizierniku zeszłego roku, poczem po

rów

wszelkich typów -i charakterów, poprzedniem sprewadzeniu
z Krakepo Uprowadzeniu samego nawet wła- wa wywiezionych tamże w 1919 roku
sufitu ściciela przez Rosjaa, po _ pięcio-ty- skrzyń ze zbiorami, zaczęło się nowe

do

godniowych

się łudzona.

w

najblitszem

sąsiedz-

W r. 1912 Fellner budowę skoń- twie jego
czył i właścicielowi w myśl umowy w fołwarki,
używanie oddał.
Istotnie dzieło Fellaera

pod»isany

1913 r. nizowaniem

wydawało

ich rozmieszczanie,

a

następnie gy-

murów bojach zażartych, gnaturowanie, trwające do ostatniej
częściowo lasy, _ zakłady cnwili.
przemysłowe uległy zniszczeniu—zaW tem stadjum prac nad bibljomek ocalall Prawie, że nic wówczas teką zaskoczony został zamek kata-

uroniono z urządzenia,
a zgola strofą.
|
sią zawsze doskonałem. Dzików po- nie
nc ze zbiorów. Obrazy były mniej
Przębieg
okropnej katastrofy jest
siadał wodociągi z licznemi hydran- więcej
bszpieczng
w
znany,
lochach
zamko*
pisałem
dokładnie
o nim przed
tami gęsio założonemi
na wygadek

pożaru, oraz
elektryczną.

Krakowscy

doskonałą

instalację

stolarze wykonali

stępnie wspaniałe,
Szafy bibljoteczae

na-

omówione
wyżej,
według
projektu

wych,

bieży

podobnie

30000

mieli czasu

archiwum,

druków

poważnie

a o

Rosjanie

myśleć,

gra-

paru daiami. Teraz zatrzymam się na

nie dalszej akcji.
Ponieważ

wszystkie

_ przedmioty

G iv ood koniec 1918 i w począt- wyniesione z zamku, oraz książki le-

kach 1919 r, w różnych częściach
Polski, a także w tutejszych stronach
arch tekty Mączyńskiego. Przed miee dochodziło do silaiejszego podniece:
siącem ukończono piękną boazerję, n'a umysłów, zjechał zaproszony do
jako uzusełoienie robói stolarskich w D'ikowa prot. Kopera i wysortował
ewej sali, według *projekiu
prof. 8,200 najcenniejszych druków, które

żały w pobliżu
przeto

dla

murów

na

bezpieczeństwa

się ich zaoszenie

i

gazonis,

rozpoczęło

przewożenie do

ujeżdżalni, do budynku zarządu

dóbr,

łego dnia

które

oraz do oficyn Kuchennych —D>
trwała ta praca,

w

bia.

,

>

ч

LD

о

3

CZY
ODAR
KURIERZIEMGOSP
WSCHODNICH.
Spółdzielczość

spo-

żywcza.

kasy

oszczędności.

W

budzeniu

zmysłu
oszczędności
spółdzielnie
mogły
by się stać b. poważnym
czynnikiem,
W
roku
1926
suma

Komunikat Syndykatu
Dziennikarzy.
O1 Zarządu
karzy w Wilnie
pujące pism»:

osób zaopatrujących sią w artykuły
spożycia w swoich własnych
skle:
pach społecznych. W
stosunku
do

Zarząd Syndykatu

J'st rzeczą zasianawiającą, że w
ogółu ludności w Polsce (30 miljo/ pracach i studjach poświęconych sto: wkładów oszczędnościowych w ka- nów) wynssi to 104 prec. Przypada
/ sunkom w rolaictwie rola spółdzielni sach spółdzieni wynosła przeszło nam więc w powyższej tabelce miejcałkiem

jest

spożywczych

pomijana,

względnie nie udziela się jej

miljon

złotych,

czyli 2 i pół razy
roku 1924.
Przejdziemy teraz de
zobrazowania stanu
ssółdzielni
spożywczych
na terenie naszego wejewództwa (ko-

głębszej więcej, niż w

, uwagi. Wynika to z błędnego ćzęsto-

| kroć mniemania, że spółdzielnie spożywcze należą do instytucy] © cha»
/rakterze
miejskim, a równolegle z niec roku 1926):
+
<=
winy samych spółdzielni, które zakres
RR
| swej działalności nieświadomie zwę”
Pawłatć
ES
E2
właści:
zadość
ają, przestając czynić
SZ 338%
ŚŚ 28 ВЕ
wemn swemu posłannictwu. Bliższe

аф

nas Brasławski
powinno
„wniknięcie w sprawę
rzekonać, że spółdzielnie spożywcze Duś deń ski
Mołodeczański
mogą i wiamy zespolć się najściślej- Oszmiański
z rolnictwem i ode- Postawski
szemi więzami
mieciafiski
miepośledają Wilejski
grywać w jego rozwoju
kierunkach: Wilefisko-Trocki
rolę, działając w dwuch

przez dostarczenie po cenach t<ńszych
których
rolnictwu tych produktów,

Województwo

2

a

5

ZY
оь

1038

941

188224

174
285
958

155
207
781

56382
162581
143358

771
035

167359
363516

855

4

udostępniając

więc

a

miejskiego. W

ceny dla konsumenta

spółdzielnie

wypadku

tym ostatnim

2283

1096

797 о2

42

1810

5502

2120578

mogły by w dużej mierze przyczynić
się do organizacji zbytu w rolnictwie,

zbytu, na którym

żerują obecnie cała

tu szerokie pole
do działania, pole,
które niestety dotychczas
pozostaje
ugorem. Statystyka soółdzielni za rok

r

znaczny odsetek (jak zobaczymy nie- «wkładki

oszczędnościowe» destrzejedyną pozycję
(na 42 spół-

w—wie

Wilefiskiem na- gamy
wet dominujący) Wedlug sprawozda- dzielnie)—935
mia Związku
Sp». 5. R: P. podział spółdzielnię w
członków pod względem
zawodów
przedstawiał się następująco:

В

Ė

>

Rok

5
о

z $
зА
з
R

е

1922
1973
1924
1925
1926

$
=
е
©
D.
B
50

3
=
8
£

47
36
24
30
29

7
10
9
9
10

46
54
67
61
6i

zł. przypadającą na
Ilji w powiecie Wi-

lejskim.

standaryzacji

ma.

Przed naszemi

dia rolaictwa tak
dobroczynnej.

s 4:

W sprawie regalacji zaległości
Mn,

dn. 28. XI:.

1927 r., Nr. 9405 |).

lom gosgodarstw

rolnych

gospodarczych

którzy

—27T ponieśli znaczniejsze
mentarne, wyrażniące
się

w 40 proc. ubytku

w

1925/26 i 1926

w

"KRO

klęski Ele
conajmniej

zbiorach rol-

ków Urrędów Skarbowych

lania—na

iadywidualae

wielce

pożądanej i

podania

warunkiem _ natychmiastowego

uiszczenia
jesiennej raty roku bież.
(o ile dotychczas nie została
jeszcze
wpłacon2) oraz wpłacenia do dnia 15
marca 1928 r., oprócz bi:żicej wiosennej raty pudatku gruntowega,
je-

szcze

na

poczet
się

Z «Dziennika

zaległoś-i

conajmniej

Tczech Króli

Cienienia

Temperaiara

przewsżający

=

spada tu na niewłaściwą organizację,
która powinna była by zdyskontować
mowe możliwości wynikające z wzres*
tu Sły nabywczej wsi, a zamiast te80, przeoczając

właściwy

moment,

Skupiła

główną uw gą
tmeęncie miejskim.

konsu-

na

Rok

ubegły

pod

tym wzgłędem przyniósł pewną po*
się i zacieśniła
wzmocała
prawę,
styczność z rolnictwem.
Jaką rolę mogą odegrać spółdziel-

w organizacji zbytu

nie spożywcze

produktów rolnych—świadczą

Związku

Sp. Sz. Rz.

P.

obroty

towarami

£ksportowemi. W roku 1926 Związek
jaj na sumę
gksportował
Daprz,

46 590 funtów ang.

spółdzielnie

Pozatem

prowadzą

5. Węgry
6 S:wajcarja

40
,
45-75

|

se.
__

| Polud.-zachodzi,

7. Francja
8. Rosla

307
3072

9. B:lgja

20

10

Niemcy

—

,

20 ,

12

ы

Norwegja

13 Holandja

—

Rozporządzenie

Rueczy-

Prezydenta

pospolitej z dnia 28 grudnia

Polsti-go w dniach
ja

r. włącznie,

1926

od

12 do 15 ma-

doznały

R':eczy*

1927 r. w spra-

równi:ż osoby

jak

zarobkowej,

29
Rozporządzenie Rady Ministrów z minie do dnia
dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie zakazu tut, Urzędu podania
przywozu
pszenicy oraz
mąki pszennej
zaopatrzenia

literackich czytamy,
że zdjęty został
ze środówege porządku
St.ff aby
ustąpć miejsca Bstlejfkom
p. Łopa-

nego głosu należącega
do kolonii
wzajemnej
samoadoraeji _ uznali
„Betlejki“
za płód
biurokratycznej
mieudolaości, a dyskusję wywołało jedynie grubjańskie wystąpienie p. Ło:

i ich rodzin.

wskazany uważać
wany ni'ściśle.

ty zupełnego inwalidy sam=tnego,
przewidzianej Ustawą z dnia 18 m:rca 1921 r. o zaopatrzeniu lawalidów palewskiego,—wiec komuqikat

policji

З-

znania

(poz. 1002);

w
la

W

Australja

6

fest w Polsce w spółdzielniach

— Rozporządzenie Ministra Przemysłu
i Handlu z dnia 12 grudnia 1927 m o usta.

spo-

żywców okrągła 780000 członków,
Pomnożone przeż 4 daje te 3120000

|

jącej się na silnej posadzce, nad skle-

z „całym wysiłkiem wszystkie pioną częścią parteru.

rejestracji

wszystkich

| zakładów

przedsię-

przemysłowych,

po- nionvch zakładów.

Zainteresowani winni się zgłaszać
w eelu rejestracji de pomienionego
wydziału, gdyż
w przeciwnym razie
będą pociągani do odpowiedzialności
karnej.
й

dobyto zwęglone
Alfreda Freyera,

nad |okalizowaniem ognia i wyniesie- stalerczyka.

niem

dych

nieraz wprost z ognia Bozosta-

jeszcze ruchomości.

zabiegi,

najusilniejsze

by

Czyniono

uratować

—
ozporządsenie Ministra Skarbu z
cyjnych czeladniczych przy władzach przeciemnośc: jest prawie że niedostępna.
mysłowych Iliej instancji na terenie m. st. dnia 7 grudnia 1927 r. w celu wykonania
Rzeczypospolitej Dowiaduj*my się, iż prośbie powyżWarszawy oraz województw:
warszawskie- rozporządzenią Prezydenta
niego, łódzkiego, kieleckiego, lvbelskiego, biało: z dnia 7 prździernika 1927 r. o sztucznych szej Magistrat prawdopodobnie
siockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, po- napojach słodzących (poz. 1008).
zwłocznie zadośćuczyni.

Z gruzów wy-

wo złożena.ezęść bibljoteki iltściowo

przedstawia
się
Wszystkie jednak

wcalę
pokeźŹnie.
książki w szafach

A

PRACA | OPIEKA SPOŁECZNA

wydał odpowiednie wskazówki, które tą — (x) Bezrobocie st:le wzrasP ństwowy
Urząd
Pośrednictwa
są w trakcie wykonan
a.
Pracy w Wilnie zarejestrował do koń:

w perzynę,

pos'ło

czasopi-

wydawauego

w mniejszych

— Wystawa obrazów.

iloś-

Wystawa Obra-

zów Warszawskich Artystów
Malarzy ot.
warta będzie w niedzielę dnia 8 stycznia
rb. o godz. l-ej popoładniu w gmachu <Littni» przy ul Mickiewicza w Wilnie Ni cą-

łość eksponatów

złotą się

plastyków stolicy ze

*"wybttnych

Sianisiąwem

Łasg-

okim, Zdzisławem
Jasińskim, Czesławem
Tańskim 1 Stanisławem Zawadzkim na czele.
Już same nazwiska Artystów mówią za siebie. Większość z nich została odziaczona
licznemi nagrodami w Towarzystwie Zachęty Sztux Pięknych w Warszawie. Rodzaj 1
treść obrazó«, przeznaczonych na tutejszą
wysta*€, wielce uiozmaicone. Niebaweu
wzbudzi ona wielkie zainteresowanie wśród
inteligencji miejscowej.

TBATR

I MUZYKA,

|

musiała. Wielenowszych

książek ura-

kryte osobnym

dachem,

aby

с’еёё

dv lanych—425,

wykwalifikówanvch

południem w towano jeszcze we środę. w ciągu uratowanej bibljoteki i całe ar.hiwum
1024 niewskwalfikowa ych —
zamkowej przy zło- dunia, główne z apartamentów hr. znalazły w nich swoje -dawne, b
*°
rolnych—119
1 bszrrboiuvch
oś
obecn
w
Tarnowskiego,
nie
objętych
pełnyca
ofiar,
tkach
h
żonyc szczą
pieczne pomieszczenie.
Tegoż

dnia

przed

ocalonej kaplicy

Gdprawione

wstrząsałące

zostało

w

zięciem, Andrzejem hr. Potockim. Hr. Domisikanów Świątek,

i jego

z t. zw.

dzień od wybuchu

zbierów

słowo pracujących—
1237. Z zasiłków

Tragiczny zgon tylu ofiar przy ratowaniu zbiorów tłomaczy
się wiarą

korzysta obecnie
274—fizycznis

i 643 bez-

pażaru

wynika, iż w ostatnim tygodniu ilość
bezrobotnych
zwiększyła
sig o: 66
:

a za nim hr. nad niemi w lewem skrzydle, dwóch utwierdzała w przekonaniu o niespo-

innych, Bilety do nabycia

w biurze

917 osób, z czego Ul.

pracujących

bio-

- a
EE
Ё
ГУ zę
—
Koncert
Ąndrieja
hr. Kom:
gkjego, W niedzielę aa b. m. o pa ży
min. 15 po południu w Redacie odbędzie

się koncert wiolonczelowy Aadrzeja hr. Komorowskiego. Iateresujący program zawiera
m. in, koncert wioloaczelowy — @@пг Tarti:
* miego, Allegro Saint Siensa etuda Scriąbina,
* ponadto utwory Różyckiego, Dawidowa i

w ty- wszystkich w niespożytość potężnych
przedsta- murów i przekonaniem, iż żelaze-beto- robotaych umysłowo pracujących.razgtm
Q godz. 730 wieczór
Na m. Wilno przypada
tycznega nadjechał nieszczęśliwy wła- za dusze wszystkich ofar. Po ukeń- wia sią ogółem następująco.
Prócz nowy suf.t jest w stanie
ściciel, Zdzisław hr. Tarnowski, wraz czeniu Mszy świętej i egzekwji wv- kapiicy, dwóch sklepienych pokoi na nałsilniejszy napór żywiołu,przetrzymać 4175 bezrobotnych w tem 2893 mężczyzn i 1282 kobiety. Z powyższego
ZE SWą najułodszą córką Marją i z szedł przed kazlicą ksiądz Przeor OO. parterze i dwóch również sklepionych
Niektórych
(n.p,
podpisanego)

dnia kry. tych warunkach nabożeństwo żałobne

Siaa zamku

cokolwiek

1369
umy

o godz 16:ej przedstawienie szkolne—
«Betiejem Ostrobramskie».
o godz. 20 ej — «Betlejem Ostrobramskie».
„ —«<Niewierny Tomek»; Bilety na <Niewiernego Tomka», stylową komedję I. Grabow kiego można
już nabywać w biurze
<Orbis» (Mickiewicza 11) od 9 — 16ej, w
Św ęta od 10 — i2ej. W sobotniej nowości
biorą udział: dyr, Osterwa, W. Osterwina,
St. Karbowska, T. Białkowski, S. Butkiewicz
i chór masek składający się z całego Zespołu Reduty: Usład sceniczny opiera 4 na

oryginalnej muzyce B. Dziewul <kiego.

zwłoki trzech osób:
J:niny Kocznerów-

EWE skrzydło zamku i bodaj część ci hr. Tarnowskiego i wymienionych ogniem, a także
prawego. Nisstety. wszystko co było wyżej, członków rodziny i krewnych, „bibljoteczki“.

niesklepione,

gracy',

jacej papierosy
ciach.

stwa.

Cały zamek
będze
pokryty
w
pozostawione
choćby
najgrubsze, mężliwie najkrótszym czasie prowizo- ca ubiegłego tygodnia na terenie wnchcćby w najbardzieį zbitej. masie, rycznym dachem, pokoje zaś sklesio: jewództwa wileńskiego у egółem 4478
bezrobotnych
Z powyžszej
liczby
zmordowani Dzikowianie, Tarnobrze- ny i Józefa Ola lubo początkowo doszczętnie się zwęgliły, przy olbrzy- ne, które się nie spalły, bgdą natychrebotnikó
w hutaiczych—1,
MaJana
mie]
temperaturze,
jaka
tu
panować
zwłoki
to
byly
iż
no,
sądzo
k
ch
wiose
iższy
miast
odrestaurowane,
najbl
ść
ogrzanę
i
na:
=:
e
peso
judno
j
żanie
w — 235, robotników bu-

straże oguiowe, $urzędnicy, służba
i bliższa folwarczna, niezamkawa

„Dumka

— (x) Brak oświetlen'a na ul.
— «Reduta» na Pohulance. Dziś, 5-go
nia się przytem, że prawo Lwowskiej
Nadmie
Mieszkańcy ul. Lwow»
16. Stany Zjednocz.
20:/ą prac. nowieniu izb rzemieślniczych, wyznaczeniu — кр WWW
b: m. o godz. 16€j przedstawieaie szkojne—
skiej
zwrócili
sig
ostatnio
'
do
«Betlejem ostrobramskie»,
ich siedzio i otręgów (poz. 1003);
17 Argentyna
>
m. Wilna z prośbą o
0 godz. 20eį <Betlejem Ostrobramekie».
— Rozporządzenie Ministra Przemysłu leskiego, wolyfisk ego, taraopolskiego, Sta. Meg'straiu
Według ostatnich danych staty- i Handlu z daia 12 grudnia 1927 r. o usta. misławowskiego,
т
й lwowskiego,
5
i krakowskiego ssowodowanie większego oświetlenia
Jutro, 6-g0:b. m. o godz. 12ej przedsta:
stycznych z r. 1926 zūrganizowanych nowieniu tymczasowych komisvj egzamina. (poz. 1004);
tejże ulicy, która miejscami z powodu wienie szkoine—<Noc ś w. Mikołaja».
15

ku wielkiej jsali bibijotecznej, trzyma-

ciągu dnia pracowały intensyw=

mer pierwszy białoruskieg»

róż- sma

oraz wydawanie koncesji. Równocześnie rozpoczęła się rejestracja pomie«

strony Pań-

— Sukcesorka ,„N szej Pracy"
dniu wczorajszym ukazał się nu-

W

Bazieńskim, Bronisławem Kowalewskim,
Kazłmie.
urzędowanie. Głównem zadaniem te- rzem
S'abrowskim, Władysławem Skoczylago wydziału jest prowadzenie dokład- sem, Janem Kotowskim, Kazitierzem

biorstw

w sprawie przy-

ze

wyżej

należy za zredago-

nych stopni, w stosunku do których przez grupę b hromad>wców. Pismo
ich przełożone
władze
wystąpiły
z te jest dalszym ciągiem szeregu pism
wnioskami o awans, Egzamin miał konfiskewanych srzez władze za antyna
celu sprav dzenie ogólnego
roz- państwowe artvkuły.
wojd i wyrobienia kandydatów na
— (x) Udogodn'enie
dla paawans,
:
l:czy
paperosw.
W
ostataich
— Awans vlce-starosty Osz- dniach ukazały sę w handlu papiemiańskiego.
Ministerstwo
Spraw rosy Monopolu P-ństw. w opakowaWewnętrznych awansowało z dniem niu po 10 szt. Mi to na celu prze1 5. ю. do wyższego stopnia służbo- dewszyskiem
zachowanie
higjeny,
wega
zastępcę
starosty pow. Osz- Graz udogodnienie ludności naby wa-

uej

czerwca r. b. do

A WA
Wzięła udział młodzież gimnazjalna.

uszko-

i zmarlych wsku:
wie wykupu maszyn, narzędzi, materjałów i zostałe po zab tych
wnieść w termogą
działań
tych
tek
fabrykatów tytoniowych (poz.. 1001);

10,

14: Bulgarja

Prezydenta

Wojska

względnie ekaleczedzenia zdrowia,
utratę przynajjącego
powodu
nia,
litej z dnia 14 m:ja 1924 r. o przerachowa25 proc. zdolności do pracy
niu zobowiązań prywatno prawnych (poz.998); mniej

20-42

11. Szwecja

Rozporządzenie

Z działaniami

przyczynowym

pospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o przedłużenin prawa zwłoki, przewidzianego w
$ 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo-

wystawy obrazów

Za nieposiadające środków utrzymania uważa się osoby,*których dachód miesięczny ne przewyższa rEn-

min dla fu1kcjonarjuszy

nadania nowe-

30 grudnia 1927 r:

Komitet

Wystawę zwiedzać mołna codzien.
nie od godz. li do 6 w demu przy
ul. Wielkiej 25
— Nedokładn'e zredagowany
komunik.t.
W komudikacie śród

Spółdzielczość spożywcza w
in- go br mienia pozycji 226 taryfy. celnej
da osób
— Ods'kodowania
;
nych państwach, ujęta w postaci sto- (poz, —988Rozporządzenie
Ministrów: Skarbu, poszkodow nych
w wypadkach
(252 112 czł) (122065 czł) (41 293 czł) sunku ilości członków
(z rodzinami) Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia majowych. Na podstiwie ari.4 R z9 grudaia 1927 r. w sprawie ustanowienia
zorganizowanych w związkach do ©- cia wywozowego od buraków cukrowych porządzenia Prezydenta R.Eczvoospo- miańskiego pi Witolda Pełczyń skiego.
Z tabeli tej widzimy, że Gd reku
(poz. 989);
ltej z dnia 17 grudnia 1927 r. w
roz- gółu ludności, przedstawia się na1922 spójnia
z rolnictwem
Rozporządzenie Ministra Pracy i sprawie zaopatrzenia esób cy »ilnych,
MIEJSKA
Opieki Społecznej z dn. 19 grudnia 1927 r,
duzniała się — rolnicy jakby zaczęli stępująco:
związku z działa:
w
ch
dswany
poszko
— (x)
Rozpocęce
funkcji
1. Auglja
45 proc. w sprawie uprawnienia robotników sezono12 przez wydz
spożywspółdzielni
pr emy:łowy Mag:stronić sig od
wych do korzystania ze Świadczeń zabszpie- niami Wojska Polskiego w dniach
2, Danja
40 .
czeniowvch
w
okresie
sezonu
martwego do
15 maja 1926 r, (Dz. Ut 116 stratu. Z dniem 2 b. m, nowo:or<zych. Nie będziemy wchodzić bliżej
1927—28 (poz. 991).
3.
Finlandja
40
,
981 z 1927 r.) powiadamiają, że gauizewany . wydział - przemysłowy
poz.
W przyczyny tego zjawiska — zazna'w zwią ku przy
które,
cywilne,
osoby
4
Islandja
аО
Moegistracie
rozvoczął
sweje
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 117 z dnia
główna wina

«„Tzyć jednak należy, że

Poznaniu

20 stycznia.

znaczonych do awansu.
W d:iu
wczorajszym
odbył
się
w
lokalu
Komendy Wojewódzkiej P. P. egza-

U wagi: Pogodnie.
Minimum za dobę — 14C0.
— Rozporz dzenie Ministrów: Skarbu, Tendencja barometryczna: stały spadek ciśURZĘDOWA.
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia nienia,

9 grudnia 1927 r. w sprawie

artvstv.

w

art mai M. Grużewskiego sodajt
do wi.domoścl, że.czas trwania _wy"stawy zostaje przedłużony do daja

— Bgzaniny policjantów prze

)

Opad za do: |
są w mm.
f

Zakład

r.

z dni» 4 —1. 108

i rozporządzenia. Wiata

Ustaw Rz. P.» Nr 116, z dnia
29 grudnia 1927 r.:

meteorologiczne

Meteorologji U. S. B.

kwoty, frednia

100 proc.

Ząch. sł. o g. 15 m. 46

Spostrzeżenia

šraAnia

cenionego

—

NIKA

jutro

ległości do dnia 1 peź dziernika 1928 r.

pod

Dziś

Telesfora

płat.

ników — odroczeń płatneści tych 7a-

о- tejże raty.
Nowe ustawy

spółdzielniami

5

ostatnio

lewski*go. „zs wzgledu na ożywioną
dyskusję, jaką utwór ten wywołał w
do zaopatrzenia mogą uzyskać 0s0- prasie i opinjis. Ponieważ «B:tlejki»
by poszkodowane nieposiadające środ- jako takie żadnej dyskusji nie wywoWsch, ał. e gi 7 m. 39. ków utrzymatiiai
łały, gdyż wszyscy za wyjątkiem jed.

CZWARTEK

do udzie-

uzyskane

jest czwartem z rzędu » wyróżnieniem

Sędzia Sądu
Okręgowego w Wilnie
zmarł w doin I stycznia r. b. w Pińsku.
Eksportacja zwłok z dworca osobowego Wilno na cmentarz Rossa
odbędzie się w dniu 5 stycznia r. b. o-god:. 12 w poł.
O bolesnej stracie swego członka zawiadamia
Zsrrąd Wileńskiego Koła Zrteszenia Sedzów i Prokuratorów.

Celem umożliwienia spłaty zaległości podatku gruntowego właścicielat«h

nie

Klukowski

Kazimierz

gruntowych.

Skarbu z

w. prezes S. Kodž3

POETINIS
EOS KINO KATES US

tego

w podatkach

*
sekretarz Szydłowski,
Н ’ Romer Ochenko wską.

handlu nabiałem.

(Q<ólnik

Syndykatu D.iznnikarzy w Wilnie protestu -,
Zarząd:

RODZINA.

Na ostatnie odbytych
zebraniach
i zjazdach, ooświęconych mleczarstwu,
wysowiediianó
się za przyŚpieszeniem wydania ustawy o standaryzacji
i kontroli
wywożonych
za
granicę
masła i jaj i ustawy
© uregulowaniu

równzjącej

grom
pracy
żmudnej,
częstokroć
uciążliwej—lecz
w skutkach
swych

©

sprawie

1927) nie wykazuje

rzesze pośredników i spekulantów ze ruaku naprz. zorganizowania skuzu
rolnika i mieszkańca w rolaictwie tj. podjęcia jednego z
dla
| szkodą
najpoważciejszych
zadań, Również
miasta.
Rolnicy, będący
członkami spół- budzenie zmy.łu oszczędności widoczdzielni spożywczych ' stanowią
dość mie nie jest podejmowane: w rubryce
co niżej, м

W

nych i z tego tytułu uzyskali
odro:
czenie pł taości podatku gruntowego,
przypadającego
7a wspomniane lata
odnośnie do
Wileńszczyzny jakiej- do października 1927 r., Ministerjum
kolwiek inicjatywy spółdzielni w kie- Skarbu
upoważnia Panów Naczelni-

1926 (Warszawa,

po krótkich i ciężkich cierpieniach
opatrzona Św.
Sakramentami
zmarła 3 stycznia 1928 r, w 70 roxnu życia.
Eksportacja zwłok
do
Kościoła po Dominikańskiego
odbędzie się
we czwartek o godz. 6-ej wieczór. Nabożeństwo żałobne będzie odpra”
wione w sobotę o godz. 9-ej zrana, pocžem nastąpi przeniesienie zwłok
na Rossę.
O tych smutnych obrzędach zawiadamia

H-skl.

INFORMACJE

24:186

616

14

Tak więc członkowie spółdzielni
wieś nie posiadai przez zorganizowa- spożywczych na terenia województwa
| nie skupu tych produktów, które rol- Wileńskiego w 70 proc składają się
mają
prywatne z rolaików. Zatem spółdzielnie
| mietwo wytwarza, usuwając
pcšredniciwo

Z

Dziennikarzy w

Wilnie
potęsia kategorycznie wystąpienie p
Losalewskiego,
przeciw
panu Cz. Jankowskiemu, uważając tę
formę
polemiki za niedopuszczalną.
Oraz za chęć tamowania swobod:
sądu, również gedną nagany.Przeciw podobnym mttodom, 6%0bistym
insynu:cjom
i lekceważeniu
zasług Jubilata i Wilnianina,
Zarząd

Teresa hr „Moriconi

a Hs-

sta i jaj.

2
2
6

997
1220

landją

s

5

4
5

sce 13 te pomiędzy Norwegią

Syndykatu
Drienuiotrzymujemy nastę
*

Orbis

Mickiewicza 11.
— Teatr Polski (salą <Lutnia»). Dziś
raz jeden tylko ukaże się na przedstawieniu
wieczornam
przezabawna farsą Arnolda 1
Bachą <H szpańska macha» z dodatkiem. no-

wo Przedstawienia
—
Przedsta

a jutrz
ju
sze.
jako w dzień ś *ięta Trzech kio, al Pa

ski

e,

trzy rązy:

og.
Sj pp. grany
zie Świetn
żytości sali bibljoteczasį obecność
«Dom
warjatow> na A
pabiiktnois
bezpieczenie ocalonych zabytków, ce wyrazł
$woją
najserdeczniejszą cały zamek
spłonął doszczętnis, aż jużto w tejże sali, jużto
w obrębie
— (x) Emigracja z Wilna. Wed- ZO bej Sw ае
taz
którzy
wszystkim,
do
podłóg
na
dole.
Ocalono:
1.
z
bie
wdzięczność
rozłożył
dów
wykonane,
zesłało starannie
gmachu niektórych robotników, któ- ług danych siatystycznych w Okresie na
komecja Birabeau i Dolley «Kwiatrs
Czynności swemu personelowi i prze- kiem poświęceniem ratowali zamek i bljoteki zwyż 60 pręt. starych dru- rzy od wielu lat bywaliw zamku stale

dopilnuwał

Tarnowski zalecił

trwał na tęgim

mrozie

za: Tarnowski, który w gorących słowach

do rana na»

stępnego dnia.

mieszczące

sią

w Nim cenne zbiory

i zabytki. W pierwszym rzędzie zwró-

Nazajutrz nadjechali najbliżsi krew- cił się do pamięci tych, którzy boharadjo dowiedzieli s'ę terską śmierć ponieśli i klęknąwszy,
< Wizcz.
Zjech:ła odmówił głośne za ich duszę
© nieszczęściu Dzikowa.
udziałem i wśród
mi, którzy przez

więc siostra właściciela

Dzikowa, hr. ny odpoczynek»

Semeńska z córką Elżbietą i obu sy- płaczu
nami, Stanisławem

Tarnowski

/ Krzysztof

wraz

i Artur

i Jinem, kr. Adan:

z

żoną,

książęta

Radziwilłowie, hr.

Sz zepan Tarnowski z Cho:zelswa, a
także z sąsiadów ks. JzrzygLubomirski

z Razwadowa,

Przy dalszej pracy mad lakalizowaniem ognia przedewszystkiem pa-

miętał hr, Tarnowski

o (ragicznie ga-

z

wszystkich obecnyc| h.

Osobiście zaszedł

1927 ogółem
wyemigrnuało z Wilna zaków z inkunabułami włącznie i wszyst- zatrudnieni, a nawet roboty fellaerow= r.granicę
244 osoby.
kie niemal rękopisy, z nowszych ksią: skie w r. 1911 wykonywali. Instynkt,
Z oowyższej litzby przypada Bra- .
żek, mnłej starannie przechowanych,
który
wielekroć
cuda
działa,
tu—zdawie 50 proc. ma emigrantów do Rezapewne 75 proc. 2, archiwum
ca
je się — uikoge wówczas nie prze- sji, 25 proc. do Łstwy
reszta zaś do
lone najprawdopodobniej całe; 3, pa- strzegł.
Fran.ji, Stanów Zjednoczonych Amemiątki po hetmanie
Tarnowskim;
Kto wówczas widział tych ludzi,

Naza- 4. wszystkie eryginslne obrazy i wię

f

i

B

tyki, Bzigji i innych,

RÓŻNE
cej niž polawę ograwionych sztychow; mógł
AL
11
etne S porywy
w sercach
ludzkich
— Odznaczenie art,sty
rzeźtrzech ofiar t, j. Alireda Freyera, Ja- niektóre rzeźby w alabastrze i mar- jeszcze nie wygasły. Sziki esób wymurze;
б
większą
część
.
sreber
i
la.
niny Kocznerówny i Jana G
B+a Micczystaw Lubelski,
kazały tyle dewsdów miłości bl źnie- biarza.
W wilję Nowego Roku po Mszy wszystkie kosztowności, wreszcie 7. go, narażania zdrowia i życia, dla artysta rz źbiarz, którego
proje't
św. o godz. 10 ej odbył się w kapli- blisko 75 proc. urządzenia parteru i idealaych względów, iż śmiało rzec pomnika M ckiewicza uzyskał w Wil.
meżemy, że praojcawie nie wstydzą nie IIl-iq nagrodę,
cy zaimkowej pogrzeb pozostałych pierwszego piętra.
oirzymał obecnie
C:lema zbadania stanu
murów się w msgila swych dzisiejszych po- l-sz6 odznaczenie na konkursieч
sześc'u ofiar, których szczątki ZostaZa
zamkowych i zabezpieczenia eh przed temków.
ly już w zgliszczach znalezione,
pomnik Wolności i ulęcie architektopowietrzu
Rozpoczęła sig gromadzenie na zniszczeniem na otwartem
niczne Placu Wolności w
Michał Marczak
Poznaniu.
wśród
mrozów
i
d:szczów,
zaprosił
zbiorów.
jedno miejsce ocalonych
Należy zaznaczyć, iż p. Lubelski jest

jutrz po południu

odbył

się pogrzeb

dłych w ebrouie skarbów kultury
polskiej i Dzikowa osób i zlecił pa- Znów młodzież gimnazjalaa

szukiwanie zwłok.

sklesionych pokoi w skrzydle prawem,

pośpie- hr. Tarnowski architekię prof. Wacla-

szyła z chętną pomocą. Datych.zasc-

wa Krzyżanowskego

z Krakowai ten

bibljotekarz i archiwarjusz dzikowski*

twórcą bucującego się obecnie pomnika Kuściuszki w Łodzi. Odzaacze-

marańczowy»;

widowisko wieczorne wypełni poemat
Chlfski Klabunda <Kredowe koło», któ:

ję zapełnia widownię do ostatniego mi.
= M
ied

niedziała aka Bio a
„de
amerykańska komedją p. t. «Potasz I Peri

mnie
Gino,
Uwaga. Widowłska

:

w Teatrze Polskim

2 d. l:ym stycznia rozpoczynają się punktuw SB 8 m. 15 w., a nie jak dotychczas

®— Odczyt Boy'a, ze względu na przy-

Śpleszenie

drugiego

objazdu <pasierskiego»

p'elegenta po Francji, odłożony został do
"НМеВО.—
Ost
ital £
.
gna
DANO:
go stycznia odbędzie się
ka
m
za

"omutego pianisy

Leona

© a.
w Teatrze Polskia!
od:
zna-

Oboriną.

lać Piozojac, Lisę 07 w, Mos",
Począteg o gl 8 ma. 15 wiecz.

;

w

4

SLO

Zjazd uczestników
Die uczczenia
brony

Wilna

oddziału mjr. Dąbrowskiego,

patniętnych

przed

BS ka,

dni о- skiego, Komitet Organizacyjny ustalił

bolszewikami

w

następujący program

Oddzi.łu

Majera

Konferencja

WERSU

W dniu wczorajszym przybył do
Wilna zastępca szefa bezpieczeństwa
woj. Niwcgródzkiego p. Wejrgarten,
który
ocbył dłuższą konferencję z
macz. wydz, bezpirczeń'twa p. Kirti-

klisem.

Temat

w tajemnicy.

obrad

trzymany

Dawiadujemy

tem, że naczelnik

wydz,

jest

się

przy»

K

wadzenie rekoweń w sprawie wym'2ny węźrów, ponieważ pomiędzy P. |miany więź: ów kryminalnych, pr Sta- ską a Litwą niema dotychczas sto»
rosty Łukaszewicza, naczelnik rejonu suaków dyplomatycznych, i do tego
Jf ew skiego lejtn. Wasiunas złożył imit= czasu Sprawa wymiany musi pozostać
niem swtge rządu oświadczenie. Rząd otwartą.

»

”
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15/4151 02200
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7x 40B
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Заа Ор 22505
A
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2
ab AO

: stycznia r. b.

5,

9

Noże

S,

10
11
12

mo»
B=
„sA

13
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8

;

© Nadmienia się przytem,

”

е
»

Napad bandycki.
nocy z dnia 2 na 3 b. m.

na gotówki, zegareki wszystkie
przy
koło Rukojń menty, które posiadł

konslo

napaču

na

przechodzącego

tym irsktem mieszkeńca wsi
Ulany
niejsk ego Aleksandra Błażewieza.
Po steroryzow:niu
napadniętego
bandyci zrabowali mu większą
il. ść

+

w

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru
Polskiego 11—9 wiecz. bez przerwy.
‚ — Poranek Kolendowy
Twa <Lutnia». Wykonawcami programu
Pora: ku

Kolendowego, który się odbędzie w sali <Lu-

tnia» w niedzielę 8 b m. — będą znane siły
$piewacze— Wanda Hendrich 1 Adam Ludwig oraz chór mieszany Т-ма «Lutnia» pod
dyiekcją J. Li śniewskiego.

Połowa czystego zysku przeznacza się
ma wpisy dla niezamożnych uczenic Szkoły
a.
ie ueoą
1m, E, DmochowA

og.

poczem
runi u.

zbiegli

doku-

sobie,

w niewiadomym

Zawiadomiona

kie-

stycz-

nia r. b.
Program otwsrcia tej pierwszej na
wschodzie, kresowej stacji polskiej
transmitewany będzie przez wszystkie

radjostacje polskie.
Otwa
e € raajostacji wileńskiej stamowić będzie watny

etap

radjofonji polskiej, gdyż
jącej się w coraz to

w rozwoju

do rozrastatem:

szybszym

- pie sieci pelskich stacji nadawczych
placówka
dołączena zostanie newa
prastarej kultury na kresach wschod-

będzie od czasu do czasu nabożeńst:
wa z bazyliki
wileńskiej,
tak, że
radjosłuchacze polscy
w niedzielę
i
święta będą mogli
wysłuchiwać
na:
przemian Mszy
św. transmitowanej
z kstedry gozn:ńskiej,
katowi.kiej i
bazylki wileńskiej oraz kazań wybitnych kaznodziejów polskich.

za pośre in'ctwem

1200: Sygnał czasu.
12.10: Transmisja poranku muzycznego
z Filbarmonji Warszawskiej.
14.10—1500: Transmisja trzech odczytów rolniczych.
17.20—17.45: «O sikorkach», pogadanka
dla dzieci, wygłosi Marja Weryho-Radziwił
łowiczowa.
17.45—19.00: Koncert orkiestry 1 p. p.
Leg. pod dyr. kapelmistrza Feliksa Koseckiego.

I. Nowowiejski: Marsz «Rzeczpospolita»

Moniuszko: Polonez z opery <Halka». An:
druszkiewicz: Wiązanka pieśni decjonokyci:
Il. Czajkowski: Romans.
Paderewski:
Menuet. Noskowski: <Odgłosygpamiątkowe».
III. Kolerdy.
1910—1935: «Skrzynka pocztowa», e
gadankę wygłosi kierownik programowy
Wi-

wygłosi

ZZ

OO

A WO

Rachunkowości,

Notarjuszy

(w druku).

księgi spe

PIANINA

uя

Włed

<Chławnowicz
wileńskim,

za Nr. 21112

Profesora

L.

Kroju

=
a
a

na materjale,

bez

każdej mody.
W celu udostępnienia

szerszemu

100 i więcej sztuk za

y pan nie

akceniu, gdyście

%qpom śmiereł.

zauważył

rozmawiali ma

stajnych drogach? Już

"strony?

Jima ogarnęła nagła złość. Wszak-

była

mę-

Ah

chłopak

zą

oprocentowanie

D

H.K.

jedną.

reko-

pano

rej
Disį-

się 5 esób,

życzących

ucz

do

Ć

się

gospodarstw

likwidacji

leśnych,

zgodnie

z

serwitutów, | leniem

rolnictwie

i ogólnym

SB

ŁYŻWY

pozwo-

władz

S. H.

MickiewiczaI <PATRON

EKSPRESS».

«PATRON

wysyła się bez-

liustrowany

prospekt

EKSPRES3»

z

poleczĄ

towarów żeli

naczyńjj

wisku

poszukuje

sady.

A

po-

naras

o

Spieszcie

gkror ne, Świadectwa
i referencje

wieniem,

powaž:

ci6l Lalis a
Warszawa, Uzika 51,
m 1 «Leśnikowi>.

r.

i

J.

Uwagsl
—

lunek,

najniż.

'/ oprawa

oraz

Haurydkiewicz
Mickiewicza 33.

/am2e gruntowna nauka Szycia, przy
pracowni ubrań dampier«gzorzędnej
skich Mistrza i Eksperta Cechu Krawców
w Wilnie p. J. Kaweckiego.
.
Formy bibułkowe ostatniej mody od 25
groszy wykonywane Są na
czekaniu
przy pomocy «PATRON EKSPRES:>,

odnawisnie
O
'

J.

Ordynator

Sawicz,

skórne

ry,

JURKIEWICZA

MEBLE
najtaniej

o przymusowem Śtiągai opłit

udzieja

z dn

=

(Ostrobramski plac).
80

= Hindl

W. BORKOWSKI
Mickiewicza 5. Filja _-to Jafiska 1.

SS= i

Przy

gabinecie

spe.

choroby

ZA

zębów

i weneryczne. Przyjmuje

posady.

30

—

A

A

A 7

JH

В-1

Pe przyj moje 4—7,

!

egarki

Tašjto |

rok 1928. Rocznik IV. C

A. R,diewski
Ostrobramska 13.

wszelkie

408

adresy

i instytucji rządowych. в
opłaty stemplowej, pocz- @

Razkład jazdy i t. @.

a
2

.

Stare

i

za-

ndziela lekcji

ul. Micziewicza 30
w.Z.P 1
Ч
44

telefon

Piaykanjašė

——

|

i weneryczne.

Lekarz-Dentysta
ANNA KISIEL-

W.Z.P.

'ę choroby zębów, piom |
40— bowanie 1 usuwanie,

ich bez bólu. Porcie"

Dr Janina
Sk
;
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pokoju. W rolach głównych: John Gilbert i Rence Adoree.
wiza King Wisor Griessa pod!
dyrekcją Kapelmistrza p. W, Szczepańskiego. W poczekalni koncert. radjo. Ostatni seans o godz. 10.

5)

„Repertorum*

wy»

Komisarz rządu na m. Wilno pa- ksrab nów, flowarów i t.p)
Tego rodzaju podania należy składaje co wiadomeści escb zaintereso”
wanvch,
że z dn. 5 b. m: są przyj- dać w okirnku Nr. 1 Urzędu Komi(ul Ž-limowane podania w sprawie
'relon: sarza Rządu na m. Wilno
gowania pozwoleń
na
rok 1928 na gowskiego 4) w godzinech od 10 do
osiadznie broni (rewciwerów, p sto- 13 w porządku następującytn:

Seansy.

tronu*

(Od dnia 31-go grudnia 1927 r., do dnia 5-go stycznia 1928 r, wł.
bedzie wyświetjianv monument»iny film:

M ckiewicza 5, tel 372,

*NioDt go przez władze polskie do prze”

i Śmiechu!

r

Do Ameryk-ńsk ego i in. sysiemu

Wilna.

Korzys'ając z pobytu na granicy upra” Kowieński nie uznaje za możliwe pr =

|

l

SIĘgI:

księgi

kryminalnych,

myśliwskich,

a

Бегхр!есхй

Oświadczenie Kowna w sprawie wymiany jeńców

ttów, fuzji

n

"ГЕ
9ЧА 9ЧА ЧАЕ

fjak się dowiadujemy, znany dzia- sprawę do Sądu Apelacyjnego celem
łacz ltewski ks. Bobin, skazany przez psnownego! rozpatrzenia — w ianym
Sąd okręgowy. a następnie Apelacyj- składzie sędziowskim.
Sprawa ta w
ny za antyp:fistwową działalność zło- niedługim czasie znajdzie się na wożył skergę kasacyjną. Sąd Najwyższy kandzie sądowej, w związku z czem
po rozpetrzeniu sprawy przychylił się ks. Bobin przewiezicny
zostaje do
do prośby oskarżonego
i przekazał więztenia na Łukiszkzch,

prowadzi nia pertraktacji w sprawie

umska

wzrvszeń

„Podpory

W+098040060060002500506605600050GR

151 Wieczór Śmiechu | humorsl Znakomity komik BUSTER KEATON w arcywesolej komedji <gp
G епегг je
Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego.

ptr

Kaliaraino-Oświatow)
(at. © a o
а 5

stwa województwa Nowogródzkiego
p. ] recki jest chory,

Ks. Bobin wraca do

BDz

Kinematograi

ь

szefów bezpieczeństwa.

120 minut

ul. A, Mickiewicza 22,

Apcllo).

Dąbrow-

Pat i Patachon „„

KinoPolonja*
Teatr 52
:
į Miejski

|

Dziś premjers!
* Królowie humoru
szlagier mistrzów Śmiechu prod. 1928 roku, Kabarety. Zamki. Pałace. Tysiączne

„Helios“

ul. Wileńska 38.

Zjazdu:

1919 roku oraz bchaterskich walk
Nabożeństwo w kościele św. AnOudziełu
Majora Dąbrowskiego
z ny o godz. 9 m, 30.
Nrmcami
i bolszewikami,
a także
Uroczysta akademja w Auli Kodalszych walk o oswobodzenie ziemi lumnowej U.S.B. o godzinie 12 i pół
rodzinnej, odbędzie
sę w Wilnie w
Bankiet w sali Klubu Kolejowców
dn'u 6 stycznia 1028 r. Zjazd ucze- przy ul. Dąbrowskiego
5 (b. sala
stników

teatr

o

*

jej

jeszcze

inni

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz

odrzekła spo-

opowiem

panu

Rzdakicr w C:zesław karwowski

za przykładem

nelle; p. R viare

p. Gre-

zamieszkała

mu Brebisare
aż
swego pierwszego

w

swobodnie

Jm

i uśmiechnęła

i Anne zrozumieli,

do* myśli:

do
dnia
Śmierci
męża
| do dnia

się,

co miała

ina uwierzył, iż była winną
odsunęła się więc od niego nie chcąć

przyjmówać pomocy od tego, który
powtórnego swego zamężcia. Tera7, nią zwątpił, Ano zaś nie podejrze”
kiedy już
wyjaśniłem państwu
tę wał ją szczerze ani na chwilę. P. Ap“
kwestję,

możemy

wyruszyć

stąd!

Anno ukłonł się jak profesor koń-

czący

swój wykład

i otworzył

coff

czuła

drzwi

dużej szef Ściennej przy kominku.
śnie ]
3
Okrzyk zdumienia wyrwał się z
Jim spušci! glowg i ruszy!nsprzė
ust panny Ascoff: szafa bowiem była z zapaloną latarką
w ręku. Maur
zupełnie pusta. Zamiast półek ujrzeli szedł za nim.
.
podnoszącą

się klapę, a pod nią ciem-

— Czy pani może iść? — zapyta

Ja był zdumiony i zdecydował, iż ne schody.
troskliwie Anco, zgasił światłe i po'
Anao niesłusznie podejrzewał go o
— Chodźmy — rzekł Anno, wyj- mógł jej zejść za sch dów.
3
pswien spryt, którego stanowczo był mując z kieszeni latarkę, — Panie
Wychodząc zamknął na zZasuw
Frobisher, proszę wziąć latarkę i iść klapę służącą jako drzwi.
pozbawiony,
3
—W
jaki sposób odkrył pan t07— naprzód z panną Apccff, Ją zaś poMinąwszy kilka stogni znaleźli вй

5 — A więc możemy odejść stąd,—
zawełał dobrotl wie Anne.
zapytał.
— O:owiem to panu później. Po
— Odejsć? — zapytała zdziwiona
Anna. — Przecież pan kazał nas tu śmierci Stefana Grenelle zapomsjano
o tajemnem przejścu. Oba domy
zamknąć.
„Anno rozešmia! się, przygotował kilkakrotnie _ zmieniały _ właścicieli.
bowiem małą niespodziankę i zgóry Wreszcie Simon Harlow dewiedzizł
cieszył się z niej.

ny I poszedł

się o istnieniu

przejścia,

kupił

więc

gaszę światła i wyruszę

Lecz Anna

za wami.

mimewolnym

cofnęła się i oparła

ruchem

dloń na ręku de-

tektywa.

w długim
ciemnym
korytarzu,
p
pewnym
czasie znale li się przed
schodami, wiodącemi w
górę.

— Niech

pani

zgadnie

dokąd

— Pójdę z panem —rzekła — nie prewadzą te schody? — zapytał chy!

czuję sę dość s:lnąl
Dziewczyna

starała

się

Drusaraia

mówić

trze Anno.

«Wydawni. ctwe

Wileńskie»

Kwaszeina 23

nd

