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6 go stycznia. 

Zjazd Dąbrowszczyków udał się 
świetnie. Rano kościołęk św. Anny 
wypelniony po brzegi. Długi szereg 

"sańek przed kościołkiem. Kazanie 
ks. Leona Puciaty serdeczne, nawią- 
zujące do dni, które sam kaznodzieja 
przeżywał, a które zrozumieć może 
ten tylko, kto je przeżył, Podczas 
Mszy św. śpiewa pięknym głosem 

|. p. Konrad Żelechowski, Potem Aka- 
L. demja w Uniwersytecie, w szli kolum- 

nowej. Scisk tu i zimno, bo sala nie 
|  ogrzana. Ci którzy pamiętają rozpacz- 

_ me strzały na ulicach Wilna w stycz- 
' . miu 1919 r. — przyszli by spotkać 

|. wspomnienia własne. Widzimy hr. 
Welhorską, oddziału Dąbrowskiego 

 bobaterkę. Były ułan-szeregowy ud- 
"_ działu ks. Eustachy Sapieha, uczest: 

nik zdobycia Bytenia, Horodyszcza, 
szeregu walk w ciągu ofenzywy na 
Baranowicze, wreszcie potyczek 
podczas postoju addziału w 
Swojatyczach zagaja akademję sta- 
ropolskiem: Towarzysze bron ! 

Doa prezydjum zaprasza wujewodę 
Raczkiewicza, biskupa Bandurskiego, 
prezydenta Folejewskiego, rektora Pi- 

я 

' gonia, dowodcę 4 p. uł. nułk. Kozie- 
sł rowskiego zast. d-cy 13 p. uł. mjr. 

Zawadzniego. 
Na przewodniczącego zaprasza du- 

szę Oddziału Wileńskiego rotmistrza 
Jerzego Dąbrowskiego, który przez 
cały dzień oteczony jest dowodami 
czcj, szacunku i przywiązania ze siro- 
ny wszystkich byłych podkomendnych, 
i naokoło siebie czuje wdzięczne ser- 

_deczne serca. Następuje referat prof. 
M enickitgo, uczestnika bojów, prze- 
rywany w tych miejscach żywiołowe- 

mi oklaskami, gdzie mowa jest o ret- 
mistrzu „Łupaszce”. 

/Na zakończenie urywanym  twar- 
dym głosem przemawia p. Stanisław 
Brochecki, waleczny, Świeiny oficer 
kawalerji, dowódca 4 plutonu 2 szwa- 
dronu za czasów Oddziału Dąbrow- 
skiego. Donośne jego słowa elektry- 
zują i bez tego wspomnieniami ' roz- 

| rzewnioną,  enlużjazmem - wspom* 
|  mień porwaną salę słuchaczy. 

4 Następuje wysłanie depesz do Pa- 
'_ ma Prezydenta i Marszałka, a Wodza 

Zwycięskiego Józefa Piłsudskiego. 
+ W międzyczasie akademji a ban- 
> kietu zebrał wszystkich b. żelnierzy 

2 plutonu 1 szwadronu do siebie na 
obiad hr. Jan Tyszkiewicz. 
darz odegrał w dziejach samoobrony 
wileńskiej zupełnie pierwszorzędną ro- 
lę, jako organizator, jako kierownik 
wysiłków wileńskich, wreszcie jako 

_ człowiek, który ;wszystkie pieniądze, 
|. któremi w danej chwili . rozporządzał 
| złożył na formowanie. w Wilnie pol- 
/ -skiej siły zbrojnej. Gdy oddział zo- 
+ | Stal sformowany, br. Tyszkiewicz wstą- 

pił jako ułan - szeregowiec i późnej 
dopiero po kilkunastu. mies ącach bo- 
jów za bohaterstwo ma polu walki 
„awansowany został na oficera. 

O godzinie 6 tej rozpoczyna się 
"bankiet w sali Apollo. .Pamiętaa to 
Sala. Raz, że się mieści przy ul. Dąb- 
rowskiego, noszącej tę nazwę na cześć 

zego oddziełu. Po drugie, że tu 
właśnie w tym domu i w tej Sali 
mieścił się belszewicki sowiet, który. 
zdobyli i zajęli bracia Dąbrowscy. 

Tutaj nastrój zebranych dobiega 
rę. u. Nie zdarzyło mi się być nigdy 

w atmosferze, nad którą tak dobitnie 
78 „dominowaleby serce. Co chwila zry- 

' wają się wiwaty ma cześć rotmistrza, 
- który przygnębiony w ostatnich mie- 
° Biącach i schórowany, pod wpływem 

| te] atmesfery, tych uezuć, tych serci 
_ Zagałów, —odzyskuje dawną swą wer- 

| WĘ | oto toast jego ostatni: „Panowie 

: 

| 
| 
| 
| 

| 

| 

| 
| 

“Miele było mów i bankiet skończony. 
- Następne zebranie w..." | tutaj wymie- 

mia miasto będące nie tak daleko od 
"Bez a, ale nie tak znów blisko aby 

Ab _trudności na ulice jego dostać się 
- było można. W takim toaście zmieścił 

© SIę cały dawny jerzy Dąbrowski, ry* 
Bl agski I niesforny, obnażeniem Sza: 
machi 17 zwątpienia | małość 

Wiele było mów i choć mówiono 
Szczerze, nie oddawały w zupełności 
tej niezwykłej aimosfery, która nad 

"nami zapanowała, — przecież wymje- 
nić należy najważniejsze. PIŁ więc rot- 

„ mistrz Łupaszko-Dąbrowski zdrowie 

  

- Marszałka Piłsudskiego i gromkie, po- | tężne <Niech żyje» dg, długo wznoszene mu wtóroweło. 

В: ks. Sapieha 2olaierzy oddziału, 
„ Brochocki — 13 pułku, Mikulicz-Ra- 
_decki—76 pułku Lidzkiego i td, i td. 
„Nie wzaios! tylko toastu teo, w pa- 
mięć którego stało przechylone krze- 

e . niezajęte: Śp. major Władysław 
OWSki. 

Na zakończenie wreszcie, „naturą 
wilka cjągnie do lasu*—i mimowoli 

Bitiewic: pił zdrowie Dąbrowskie- 

b 

    

nasuwają się uwagi polityczne. Tak A 
Się złożyło, że komitet organizacyjny 

r zjazdu ulokował swe biure w redakcji 
„Slowa“, I teraz każdy nam przyzna 

-€ żeśmy tego stanowiska uprzywilejo- 

Gospo: 

kj W sprzedaży óectaiicznej cema pojedyńczego n -ra 20 greszy. | CENY OGŁOSZE. 
Opłata pocstowa miezczonz ryśdzaciG R 

Redskcja rękopisów ulezamówionysk nię 

  

Kronika reklamowa 
zwrzaą, 

BARAROWIGZE — al, Szosowa 172 
SRASŁAW — ul. S-go Maja 64 
DUKSZTY — ul lea, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — al. Wileńska I 
GLĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
SAMIEŃ KOSZYRSKI — Związcz Ziemian 
BIDA — ui, Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

zjazd Partyzantów Bileńskich. 
Zagajenie ks. Eusta- 

chego Sapiehy. 
Niesłusznie mnie spotyka ten za- 

szczyt, że przemawiam pierwszy na tej 

uroczystości naszego oddziału, bom 
jeden z pierwszych go musiał opuścić. 

Jeżeli jednak zgodziłem się zabrać 
głos w tem gronie to dlatego że je- 

żeli zaledwie parę miesięcy dzieliłem 

wasze trudy i znojei zaszczytne dzie- 

je oddziału Dąbrowskiego, to przed- 
tem, włedy i potem byłem z wami 
duchem i byłem i jestem sercem jed 
nem z was. 

I czemże się różni duch naszego 

oddziału ой ducha dziesiątek i setek 

tysięcy innych, którzy na. równi z na- 
mi pierś swoją nastawiali w obronie 
ojczyzny? Jest w nim coś z tej nie- 
spokojnej szlachty litewskiej, która 
łżescarów na tron sadzałą i coś z 
tych dawnych żołnierzy kresowych, 

którzy za czasów tatarskich najazdów 
ni dniem ni nocą z siodła nie zsjada« 
jąc, rubieże Rzeczypospolitej ochra- 
niali, których dnie się liczyły od pe- 
tyczki do potyczki, lata od wejny do 
wójny, a krótkie pokolenia od mogiły 
do mogiły ukochanych wodzów. —l 
w duchu oddziału naszego jest coś 
z Kmicica, którego rozpacz nad klę- 
ską ojczyzny objawiała się brawurą 
i gwałtem, który nim ojczyzna zginie, 
chciał sprawić by ta ziemia krwią 

spłynęła. | 
„bw tym duchu jest dużo, bardzo 

dużo z powstańców 63 roku, walczą- 
cych często bcz nadziei zwycięstwa, 
bez butów, bez naboi, z tą tylko 
świadomością, że walka ta daje świa- 
dectwo że Polska istnieje, że z tej 
walki urosną inne pokolenia gotowe 

życie oddać za Ojczyznę, że walkę tę 
odnawiają blędnące legendy walki o 

niepodległość. — A poza tymi pod- 

świadomymi pierwiastkami w duszach 

naszych, łączyła nas wszystkich na- 
dzieja i wola wskrzeszenia mocarstwo- 
wej Ojczyzny, Ojczyzny takiej, w któ- 

rejby mie zabrakło naszej ziemi rodzi« 
mej, naszych szerokich, kochanych 

kresów. — Nie dać ziemi naszej, ;skąd 

my kresowcy się wywodzimy, raczej 

życie położyć, niż kresy utracić, oto był 
duch, który nas łączył. | dlatego, że” 

geneza tego 'ducha naszego oddziału 
wspólną jest nam wszystkim, bo się- 

ga zamierzchłych czasów i zrodzona 
z historji naszej i ze świadomości jej 
i z tradycji powstań naszych, i z psy- 

chologji wspólnej, powstałej w dobie 
historycznych wypadków wielkiej woj» 

my, ponieważ duch ten, z zaletami 
swemi i wadami swemi (bo są i wa- 

dy) jest taki masz swoisty, taki pol- 

ski, taki własny, dziś, gdy już zamilk- 
ły surmy wojenne i na lemiesze prze- ;, 

kuliśmy szable a niejeden karabinu 

swego do łowów lżywa, trwa jeszcze 
wśród nas łączność ideowa, którą 
nic nie rozerwie. 

Wielu nas tu brak, brak przede” 

wszystkiem nieodżałowanego dowód: 

GEMAEROŚSŁIE WOWZPRATZWYKG EOT 
wanego nie wyzyskali, żeśmy do zja: du 
poza nutą braterstwa i koleżeństwa 
dawnych  towarzyszów - broni . nie 
wnieśli tonów innych i wnieść nie usi» 
łowali żadnych momentów politycz. 
nych, Temniemniej nikt mam mie za- 
przeczy, że Uczestnicy zjazdu ziemia- 
mie, szlachta zaściankowa, żołnierzy- 
ki wiięńskie tak byli mastrojeni, że 

mimoweli . wybuchało coš takiego, 

co było nem specjalnie przyjemne. 
l toasty retmistrza i inne, i te okrzy- 
ki geograficzne, odnoszące Się do 
różnych miejscowości b. W. X, Litew- 
skiego, niekenitcznie w granicach 
Grabskiego znajdujących się i aluzje 
przeróżne, Aż serce rosło. Myślało 
się coby te było dawniej? Czy na 
takim zjeździe nie  fermentowałaby 
fronda, opozycja, niezadowolenie, kwa- 
sy. Wczoraj nie było tego wszystkie- 
go, a wzamian zrozumienie pięknej 
idei obrony państwa, potęgi państwa, 
dyscypliny wojskowej i obywatelskiej. 

že te hasła irredenty wydobywały 
się pod koniec;bankietu eoraz głośniej, 
natarczywiej i dźwięczniej — to sta- 
ropolskie temu znajdziemy  tłómacze- 
nie w słowach im wino veritas 

Depesze 
Po przemówienu p. Stanisława 

Zjazdu. 
Brochockiego zjazd przez aklamacje 

postanowił fwysłać mastępujące depesze: 

Prezydent Najjasniejszej 
Rzeczypospolitej Zamek Królewski, Warszawa 

Uczestnicy oddziału majora Dąbrowskiego, zebrani w Wilnie w dniu 
6-go stycznia jako w pamiętną datę wystąpienia'z Wilna w 1919 roku z 
bronią w ręku-szczęśliwi są mogąc dziś złożyć hołd Dostojnemu Przed- 

stawicielowi Niepodległości i Potęgi Państwa Polskiego i wznieść okrzyk 

„Prezydent Mościcki niech żyje!*. 

Marszałek Józef Pitsudski 

  

cy naszego majera Dąbrowskiego, 
którego pamięć ptzez powstanie ucz- 
cijmy. Brak wielu takich, których na- 
zwiska wyrvte są w złotej księdze 
bohaterów, niejednego włosy oszro- 
nione są siwizną, ale duch. eddziału 
jest i trwa. 

Przekażemy go synem swoim, a 
gdyby znowu zapłonęły wici, kto ka- 
rabin, szablę lub lancę udźwignąć po- 

trafi, bo w charakterystyce ducha na- 
szego jest i ten pierwiastek służby 

ojczystej, który za czasów pospoli- 

tych ruszeń siwego szlachcjca pod 

Belweder W arszawa 

Zebrani w Wilnie uczestnicy oddziału Majora Dąbrowskiego skła- 

dają oswobodzicielowi Wilna wyrazy czci i hołdu. Niech ż:je Wódz 
zwycięski niech żyje Marszatek Piłsudski! 

broń przywoływał i kresem tej służby 
nie było spensjonowanie a fizyczna 
możność podniesienia szabli. 

A skora tak bliskie jest nasze po” 

krewieństwo duchowe, połączmy się 

węzłem wspólnych. dążeń i wspólnej 
organizacji. Nie pozwólmy by czas 
i rozstanie rodzinę naszą rycerską 

rozwiązały, żyjmy i pracujmy dalej 

dla wspólnej idei, przekażmy ją dzie- 

ciom naszym, aby w (iroskach © byt 
materjalny nie zamilkł ten duch, który 

nas łączył i który w warunkach kre» 

sewych jest ostoją polskości. 
  

Depesze pówitalne, 
Zjazd otrzymał szereg depesz po- 

witalnych z różnych stron kraju, któ- 
re odczyłał na bankiecie p. Stanisław 
Brochccki, a mianawirie: 

„Żałując szczerze, że nie mogę wziąść 
udziała w dzisiejszym obchodzie, łączę się 
Z nim myślą i sercem wspominając bohater: 
skie czyny Dąbrowszczyków. które wskrze- 
siły tradycje dawnych walk i poświęceń 
wzmacniając wiarę i ufność w  przyszłoość 
narodu" 

Aleksander Meysztowicz 

„Obrońcy ziemi wileńskiej i towarzy 
szom broni przesyłb w imieniu 4 go' pułku 
ułanów zaniemeńskich najserdeczniejsze po 
zdrowienia * 

zesław Kozierowski 
pułkownik. 

„Cześć wam zato iż wy pierwsi obna 
żyli szablę na ziemiach Wielkiego Księstwa 
dla wyzwolenia Polski " 

Czyn wasz, niech będzie błogosławiony!: 
„Życzymy jaknajdłuższej pracy dla dobra 
Ojczyzny : 

Związek Oficerów rezerwy 
Kolo w ileńskie 

Z Brodów nadesłał życzenia pułk Gro- 
bicki, z Rzymu ks. Walerjan Meysztowicz 
(Niech żyją Dąbrowszczycy), z Cręstocho: 
wy ks. Pruchnicki (jestem z (Yami), z War- 
szawy ks Włodzimierz Czetwertyński (prze- 
sylam serdecz e wyrazy uczuć koleżeńskich), 
z Grodna kapelanowie Rudziecki, Tyszko 1 
Kulikowski, ze Lwowa Olgierd Przewłocki, 
z Warszawy Andrzej Kasprzycki, z Lidy 
Czesław Chełstowski, z Hrubieszowa por. 
Bohdan Niemczenowicz, z Sosnowca Mio- 
czysław Masłowski, Franciszek Zasadzki i 
wielu innych. 

  
Ks: Eust. Sapieha i ks. Czetwertyński, E 

Referat prof Ryszarda 
Mienickiego. 

Wileński Oddział wojsk polskich, 
znany ogólnie pod nazwą: Oddziału 
majora Dąbrowskiego, powstał w dn. 
6—1. 1919 r. w Białej Wace po o- 
puszczemiu wieczorem dnia poprzed: 
niego Wilna jako samoobrona, która 
pod mazwą D-twa O<ręgu waj. na 
Litwie i Białorusi została w ttn spo- 
sób złikwidowana. Z rana 6 -|. przed- 
me Siły zbrojag broaiące Wilna ujrza- 
ły sią w dwu  Wakąch — Białej i 
Tyszkiewiczowskiej. Wi pierwszej za- 
trzymał się mjr. Władysław Dąbrow= 
Ski, d-ca pułku ułanów i frontu w 
walkach wileńskich, w drug ej większa 
część sztabu z gen Wejtką na czele. 
Tam wystąpili Niemcy z propozycją 
przewiezienia wszystkich oddziałów 
eszelonami pod warunkiem złożenia 
broni, która, strzeżena przez nie- 
miecką eskortę, przed granicą, t. j. 
przed Łapami miała być zwrócona. 

W tej Sprawie wysłał generał jed- 
nego z oficerów do retm. Dąbrow- 
skiego z rozkazem stawienia się w 
Wace Tyszk., następnie w Landwa- 
rawie w celu dalszega ruszenia kole- 
fą dla połączenia się z wojskiem pel- 
skiem w Łapach. Dla dokładnego 
pojnfarmowania się o stanie rzeczy 
pojechał do gen. rtm. Jerzy Dąbrow- 
ski i po wysłuchaniu warunków pro- 
pozycji niemieckiej odrzekł, że broni 
nie złoży i na czele sweich żołnierzy 
przedzierać się będzie do Królestwa. 
Odpowiedź ta znalazła całkowite u- 
zuanie generzła. ; 

Przed epuszczeniem Blałej Waki 
zgłosił się de mira Dąbrowskiego 
d-ca Ill bataljonu Samoebrony por. 
Kaczkowski, oddając się pod jego 
dowództwo, a wraz z mim wielu jn- 
„nych oficerów. W ten sposób pow- 
stał Oddział mjra Dąbrowskiego,jzło- 
żony z pułku ułanów, legji eficerskiej 
złożonej z 30 oftcerów i III bataljo- 
nu, co teraz zwał się wprest batalio- 
nem piechoty, a potem I'm bat. Ode 
dział śród bardzo trudnych  warun- 
ków, o głodzie i chłodzie szedł ku 
Ejszyszkom, gdzie stanął 12.1. wie” 
czerem, a po parudniewym odpo- 
czynku ruszył ku Jeziorom. 

W. Jeziorach miał miejsce fakt cha- 
rakłerystyczny dla stosunkow' panu- 
acych w ówczesnej armji niemieckiej: 
oto przybywa tu kapitan niemiecki w 

toli pelnemocnego kurjera od „do 
wództwa X armji z propozycją ode- 
słania całego oddziełu de Królestwa 
ale po oddaniu broni, która będzie 
zwrócona przed Łapami. Była to gra 
oszukańcza tak pomyślnie poprze- 
dzona w Wace, Landwarowie i Bia- 
łymstoku! Kapitan odebreł ostrą od. 
mowną odpowiedź, po której wysunął 
projekt utworzenia demarkacyjnej linji, 
na co przystano, w taki sposób sta- 
nęła umewa, przy pośrednictwie ka- 
pitana Gąsiorowskiego, ustanawiająca 
linię demarkacyjną opartą o Berszty— 
Planty—odcinek rz. Szczary— Orlę— 
Pacewicze. Penadto Niemcy przystali 
na przejazd oficerów oddziału, jako 
kurjerów do Warszawy z bronią, na 
przewóz chorych i rannych, na gwa' 
rancję, że nie będzie miała miefece 
żadna koncentracja sił niemieckich w 
pobliżu rzeczonej linji demarkacyjnej. 

W. tym czasie siły oddziału znacz 
nie się zwiększyły. przez przyłączenie 
się do oddziału samoobrony lidzkiej 
i szczuczyńskiej, złożonej ze 140 pie- 
choty i 20 jazdy, wystawionej i wy- 

 ekwipowanej głównie przez  ziemiań 
stwo pswiatu lidzkiego. Jazdę wcielo- 

"no do p. ułanów, z piechoty utwo- 
rzono Il bataijon, A dalej, jak głosi 

' historja 13 pulku ułanów „przybył do 
oddziału pan Meysztowicz w 12 keni 
zebranych przez siebie i zwerbowa- 
nych z pośród echotników szlachty 
poniewieskiej“. 

Z Jezior Oddział przeszedł do Orli 
dla zdobycia wygodniejszego odcinka, 
tu tydzień upłynął spokojnie przy 
wysyłaniu tylko podjazdów, tu ćwi- 
czono żołuierza, tu zorganizowane 
tabor i wreszcie po pomoście z belek 
ma ledzie ułeżonym oddział pod 
wodzą rtm. Jerzego Dąbrowskiego 
przeszedł Niemen. Zaczęły nadcho- 
dzić niepokojące wieści o peważnej 
koncentracji s niemieckich koło Mo- 
stów z zamiarem nagłej nanaści i 
zniszczenia Oddziału, którege zapasy 
amunicji były nadzwyczaj Skromne. 
Z drugiej zaś strony bolszewicy prze- 
rwali się w rejonie Szezuczyn—Żołu- 
idek, trzeba przytem pamiętać o po- 

  

Ś. p, mjr. Władysław ; Dąbrowski i rotm_ 
ł Jerzy Dąbrowski. 

rozumienia jakie istniało między Niem- 
cami a bolszewikami. Najlepszą takty- 
ką była własna of:nzywa, tę rotmistrz 
przedsięwziął, : rozwijając nadzwyczaj 
ną szybkość, pomimo trudnych wa- 
runków, jak zimno, zmęczenie che- 
róby z zaziębienia term bardzićj sro- 
żące sig, te wielu i śród 
oficerów i szeregowych miało na 50- 
bie lekkie paletoty, lub dziurawe 
szynele, stare i ciekące trzewiki! 25 I. 
o godz. 10 wieczorem oddział ruszył 
ku Dereczynowi, przeszło 50 kilo- 
metrów  przebyto w ciągu nocy. 
W  Dzreczynie już bolszewików 
nie  znalezieno, ale znalezićno 
ztńaczną ilość broni, amunicji, żyw- 
ności. Po dwugodzinnym forsownym 
marszu ku Įsziornicy tam zdobycz 
nowa pospołu z 70 jeńcami dała 1 
karabin maszynowy. Koło Mierzewicz 
kpt. Steckiewicz otoczył i zabrał do 
niewoli dwie kompanje bolszewickie, 
W Róźanie trzeba było stoczyć Za- 
ciętą, a zwycięską walkę z wrogiem, 
na którym zdobyto znowuż duże bro- 
ni, amunicji i żywności. Sześć godzin 
wypoczynku i dalszy marsz — ku 
Prużanie (z 29—30 I m. w nocy) 
gdzie rozbrajano milicję ukraińską i 
gdzie dopiero można było zażyć ed- 
poczynku, przęcież w ciągu paru dni 
i nocy od Orli do Prużan idąc sto- 
czono trzy potyczki z nieprzyjacielem 
a pomimo złego stanu koni, wyekwi- 
powania, niewyćwiczonego żołn erza 
oddział przeszedł 160 kilotetrów, 
(Dalszy ciąg referatu prof. Mienickiego oraz 
wizerunek rtm. Jerzego Dąbrowskiego umie- 

ścimy w następnym numerze). 

RIEŚWIEŻ — ui, Raiuszowa 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — Rynek 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

SWIR — uł 3-go Maja B 
WIŁEJKA POWIATOWA —u! Miekiewiczs 24 
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№ Wiersz milimeirowy įednuszpaitowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc" drożej, Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabefowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr 

    

Przemowienie p. Stani- 
sława Brochockiego. 

Koledzy! 

My, dąbrowczycy, broniąc w 19 ro- 
ku Wilna, stawiająė czoło -bandom 
bolszewickim,  zadokumentował' śmy 
polskość naszege miasta, polskość 
kresów. 

Czyn nasz był absolutną koniecz- 
neścią by, przyp'eczętowany krwią 
przelaną, bezapelacyjnie stwierdzić, 
*kto miał i kto ma prawo do Wilna,kta 
miał i ma prawo uważać nasze kresy 
za nieodłączną część naszej macierzy. 

A že nas bylo mało, a czerwonych 
hord bolszewiekich ed wschodu dužo, 
że nasz oddział składał się z dzieci 
prawie, dzieci nieubranycb, niewyszko- 
lonych i w broń  niezaopatrzonych, 
gdy przeciwko nam szło wojsko wy- 
zkwipowane, uzbrojone całkowicie i- 
ciepło ubrane, i że w tych warunkach 
pierwsi podjęliśmy walkę z tym grož- 
nym wrogiem, świadczy, iż nie za- 
brakło nam wiary w Świętą sprawę | 
obrony polskości kresów. 

A to, żeśray po opuszczeniu Wil- 
na spotkane oddziały wroga rozpro- 
szyli i wolną drogę do Korony otwarii, 
dowądzi, iż przyświecająca nam idea 
*batrjotyzmu była silniejszą od haseł 
komunistycznych, a impet masz do 
połączenia się z wojskami rdzennej 
Polski silniejszy od zakusów bolsze- 
wickich roznoszenia po świecie ich 
haseł międzynarodowych. \ 

Dziewięć lat temu broniliśmy Wil- 
na i, idąc w ślady wielu, wielu po- 
przednich pokoleń, tuśmy znowu krew 
polską przelali, i wprawdzie pod na- 
wałą sił przeważających zmuszeni by» 
liśtny miasto opuścić, to jednak czyn 
nasz zbrojny dał moralne prawo zwy- 
ciezkim naszym wojskom w kilkatmie- 
sięcy później W.Ino ponownie zdobyć 
w myśl hasła: Wilae—polskie miasto. 

Jeżeli zaś wówczas nie nam, Wil- 
nianom, było sądzone pierwszym 
wejść do odzyskanego miasta i blask 
sławy odzyskania Wilna spadł nie 
bezpośrednio na naszych dowódców, 
majora i rotmistrza  Dąbrowskich, 
pod'wadzą których w tym samym 
czasie Baranowicze zdobywaliśmy, to 
nie zmniejsza naszej roli jako obreń- 
ców Wilna, to mie pozbawia nasz 
oddział miana kadry pułku trzynaste- 
go ułanów wileńskich, z taką dumą 
to miano noszącego. 

A więc tym z pośród nas, którzy 
życie swe dla świętej sprawy w ofle- 
rze przynieśii, wieczny miech Świeci 
pokój... temu, który stanął na naszem 
czele i wznowił sławny czyn legjo- 
nów Dąbrowskiego — cześć i chwała; 
a nam „dąbrewczykom“, szacunek i 
wdzięczność naszego spoleczeūstwa, 
miłość Wilna, oraz zadowolenie mo- 
ralue, żeśmy spełnili obowiązek pa- 
trjatyczny — walcząc w wylatkowe 
trudnych warunkach; obowiązek żoł- 
nierski — mie składając broni. 

Bo żełnierz broni nie składal 
Myśmy broni nie złożyli, w czasie 

całej wojny o niepodległość z broni 
tej czyniliśmy właściwy użytek, a i te- 
raz, pe pokoju Ryskim, po narzuco- 
nym nam w 20-ym roku przez komi 
sję Ligi Narodów zawieszeniu broni, 
szable te nasze i karabiny na  miej- 
scach honorowych zawiesiliśmy, iż w 
każdej chwili po nie sięgnąć możemy 
iw każdej chwili, gdy zajdzis tego 
petrzeba, za broń tę uchwycimy zno* 
wu, by jej nie złożyć, aż póki obo- 
wiązku naszego, obowiązku wiernych 
synów kresów nie spełnimy. 

Nie damy. ziemi, skąd nasz гба!. 
Tymczasem zaś w dniu dzisiejsze” 

go uroczystego obchodu pamiętnej 
dla nas daty 6-go stycznia wznieśmy 
ten potrójny okrzyk patrjotyczuy: 

Ojczyzna nasza, Rzeczpospolita 
Najjaśniejsza, Prezydent lgnacy 'Mo- 
ścicki — niech żyjąl . 

Wódz nasz naczelay z czasów 
walk o niepodległość a obecny kie- 
rowuik naszej Hawy państwowej, mar- 
szalek Józef Piłsudski — niech żyje! 

Wojsko nasze, oddziały nasze 
kresowe, dusza tych oddziałów, ret- 
mistrz Jerzy Dąbrewski — niech żyje! 
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Rokowania francusko-umerykańskie. 

Ze Stanów Zjednoczonych etrzy- 
mała Francja symboliczny podarek 
noworoczny: dnia 31 grudnia p. Frank 
Kellog, sekretarz stanu, wręczył p. 
Pawłowi Claudelfowi, ambasadorowi 
francuskiemu w Waszyngtonie, pro- 
jekt układu arbitrażowego francusko- 
amerykańskiego. 

Sprawa ta ma swoją historję. Prze- 
dewszystkiem jut od lat dwudziestu 
istnieje pomiędzy Francją a Stanami 
konwencja arbitrażowa zawarta w ró- 
ku 1908 z sekretarzem stanu Elihu 
Root'em, wielkim prawnikiem amery- 
kańskim i jednym z nielicznych mę- 

żów stanu tego kraju. Właśnie w lu: 
tym rb. termin tej konwencji wygasa, 
Z drugiej strony, dnia 6 lutego przy- 
pada 150-letnia rocznica podpisania 
traktatu przymierza francusko-amery- 
kańskiego z roku 1778, które walnie 
się przyczyniło do uznania przez Au- 
glię niepodległości Stanów Zjedno- 
czonych. Dyplomacja francuska jesz- 

cze rek temu powzięła zamiar godne» 

go uczczenia tej rocznicy przez od- 

nośne rozszerzenie istniejącej konwen- 
cji arbitrażowej. 

Licząc się z psychologią narodu 
amerykańskiego — narodu młodego 
i praktycznego, który potrafi się jed- 

mak entuzjazmować do wielkich ha" 

seł, p. Arystydes Briand, przyjmując 
dziennikarzy amerykańskich dnia 4 
kwietnia r.z. (rocznica wypowiedzenia 
wejay Niemcom przez wielką repu- 
blikę Ameryki Północnej), wręczył im 
tekst orędzia proponującego Stanom 
Zjedneczonym zawarcie z Francją 

traktatu «stawiającego wejnę poza 
prawem» (mise kors lp lol de la 
guerre) : 

laea ogloszenia wojny jako <zbrod- 
ni międzynarodowej» jest bardzo dro- 
#а pacyfistom różnych krajów. I w 

Genewie nieraz się o tem mówiło, 
przyczem chodziło zawsze o wojnę 

zaczepną tylko. Wejna obronna bo- 

wierm jest przewidziana przez pakt 

Ligi. Aby jedną wojnę można było 

łatwo odróżnić od drugiej trzebaby 

dekładnie określić napastnika i raz 

ustaleną formułę narzucić wszystkim 

członkom Ligi. Te się dotychczas 

mie udało. W każdym razie żaden 
lojalny członek Ligi nie może zawie- 

* rač z innemi państwami układów, w 
których zobowiązywałby się do neu- 

. tralnošci. Nie o neutralności myślał 

p. Briand kiedy =" się do Ame- 
ryki ze św. ropozycją. 

“ O c6ž m więć chodziło? Prze- 
dewszystkiem pragnął uczynić posu- 

nięcie moralnie dla Francji korzystne: 
chciał zatrzeć złe wrażenie, jakie о- 
pinja amerykańska zachowała po nie: 
ratyfikowaniu układu Mellon-Caillaux 
w sprawie długu francuskiego. Na- 
stępnie dał się przekonać przez ame- 
rykańskich zwolenników  jurydycznej 
organizacji pokoju i arbitrażu obo- 
wiązkowego. Do tych ostatnich nale- 
ży p. Nicholas Murray Butler, rektor 
uniwersytetu „Columbia“ i prezes 
Fundacji im. Carnegie'go. Wreszcie, 
wiedząc o wielkiej niechęci opinji 

ametykańskiej do europejskich „kom- 
plikacyj* pragnął mimo wszystko stwo- 

rzyć pomiędzy dwoma krajami „spe- 
'cjałny węzeł", któryby w razie powi- 
kłeń międzynarodowych zapewnił 

"Francji przynajmniej życzliwą neutral- 
ność Ameryki. 

Prasa amerykańska przyjęła pro- 
pozycję francuską bardze serdecznie, 
ale Departament Stanu nie spieszył 
się z odpowiedzią. Amerykanie nie 
chcą być wciągnięci nawet pośrednio 
w  zazębienia (10 entanglements!) 
polityki europejskiej. To też po dłu- 
gim namyśle p. Kellog przedłożył 

aryżowi, w początkach listopada, 
mowy tekst konwencji arbitrażowej, 
Ów projekt niczem się nie różnił od... 
wygasającej konwencji; jedynie do 
wstępu wprowadzono cieplejszą nutę, 

P. Briand nie poznał swego „dziec- 
ka" tembardziej, że o «wyjęciu woj- 

пу z pod prawa» wogóle tam nie 

wspomniane.  Amasador francuski 
wszczął wówczas z p. Kellog'iem no- 

we rokowania, w których mu pema- 
gał p. Myron T. H:rrick, amasador 
amerykański w Paryżu, bawiący obEc- 

mie w Waszyngtonie. Projekt kon- 

wencji arbitrażowej niewielkim uległ 

zmianom. Wstęp zredagowano jeszcze 

Paryż, 3 stycznia. 

serdeczniej. Tekst konwencji dstyczy 
trzech punktów: 

1) Franeja i Stany Zjednoczone 
oddają wszelkie swoje ewentualne 
konflikty pod sąd międzynarodowej 
komisji arbitrażowej; 

2) Spory natury prawnej odda: 
wane będą pod sąd Trybunału Spra- 
wiedliwości Międzynarodowej w Fa- 
dze lub wszelkiego innego trybunału, 
jaki strony utworzą; 

3) Konwencja nie dotyczy trzech 
poniższych wypadków: 

a) jeśli chodzi o sprawy polityki 
wewnętrznej; 

b) jeśll w grę wchodzi 
mocarstwo; 

c) jeśli w grę wchodai doktryna 
Monroe. 

Ten właśnie projekt wręczony 26 
stał rządowi franeuskiemu 31 grudnia. 
Jednocześnie p. Kellog wystosował 
do p. Briand'a notę, w której wyraża 
swą zgodę ma myśl «postawienia 
wojtiy poza prawem» i proponuje 
aby była ona przedmiotem drugiej 
konwencji, Eksperci francuscy i ame- 
rykańscy zajmą się zredagowaniem 
projektu tej konwencji, noszącej cha: 
rakter traktatu < twartege (t. Zū. inne 

kraje mogą doń także przystąpić). 

List p. Kellog'a jest pewnym postę" 
pem w porównaniu z propozycją 
listopadową. 

Sam projekt konwencji arbitrażo- 
wej nis przynosi niczego nowego: 
trzy zastrzeżenia istniały już w ken- 
wencji z r. 1908-go. Pierwsze (a) od- 
nosi się np. do spraw emigracyjnych, 
do których Stany nikomu mieszać 
się nie pezwolą; drugie (b) — ima na 
celu unikanie «powikłań», o których 

już wspominaliśmy; trzecie (c) — do* 
tyczy sławnej doktryny Monroe, do- 
ktryny bardzo rozciągliwej i oznacza” 

jącej w ogólnym zarysie, że Stany 

Zjednoczone nie megą tolerować, 
aby państwa europejskie mieszały się 
do spraw amerykańskich. 

Co się stanie z projektem układu 
o <postawieniu wojny poza prawetn» 
— trudno przewidzieć. Sluszną jest 
uwaga amerykańska, że traktat taki 
musi być otwartym, albowiem dwa 

pabstwa, choćby najsilniejsze, nie 

mogą wojnom położyć kresu. Poza" 

tem układające się strony muszą się 

jakoś ustosunkować do sprawy <wo!- 

mości mórz» czyli do stawiania prze- 

szkód handlowi neutralnemu ma mo- 
rzu w czasie wojny. W tej sprawie 

W. Brytanja ma duże do powiedze- 
mia. Nie wystąpiła oma jednak z ża” 

dnym wnioskiem w Waszyngtonie. 

Widocznie uważa, że sprawa jest nie- 

dojrzała, a przysłowie angieiskie po- 

wiada, że «śpiącego psa lepiej nie 

budzić». 

trzecie 

Kazimierz Smogorzewski. 
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Weryfikacja list państwowych 

WARSZAWA, T.1. (żel. wł, Słowa) 
/ poniedziałek odbędzie się posie- 
dzenie Głównej Komisji Wyborczej 

na którem omówiona będzie sprawa 

weryfikacji list państwowych, a to ze 

względu na konieczność sprawdzenia 

prawidłowego składania tych list. 

Mowa Min. Zaleskiego, 

WARSZAWA, 7. 1. (żel. wł, Słowa) 
W poniedziałek odbędzie się bankiet 

T-wa dla Badań zagadnień międzyna- 
rodowych, na którem Minister Zale« 
ski wygłosi przemówienie o polityce 

zagranicznej Polski, W zeszłym roku 
na takim samym bankiecie Min. Za- 

leski wygłosił przemówienie które 

wywołało w całym świecie politycze 

nym wielkie wrażenie. 

Opracowywanie projektu 
rozporządzeń. 

WARSZAWA, 7.1. (żel. wł. Słowa) 
Wszystkie ministerstwa pracują obec- 
nie nad szeregiem ustaw i rozporzą- 
dzeń które rząd na zasadzie pełno- 
mocnictw zamierza przeprowadzić i 
ogłosić jeszcze przed zwołaniem na- 
stępnege Sejmu. Opracowane są pro= 
jekta rozporządzeń w sprawach bar- 
dzo pilnych, których załatwienie w 
trybie sejmowym zajęłoby dużo 
Czasu. 

“LLR LL ET BAROWY EK 

Ofiary pówodzi, 
LONDYN, 7—1 PAT. Wylew Tamizy dotknął wszystkie pobrzeżne 

dzielnice od Hammersmith de Greenwich. W Westminsterze woda zalała 

skwery przed gmachem parlamentu i doszia aż ma Whitehall. Wielkie 

masy wody przedarły się do przejść podziemnych w Westminster Tate 

Galery i Waterloo, Dotychczas wydobyto zwłoki 10 tepielców. Jest obawa, 

że wskutek powodzi utraciło życie kilkadziesiąt osób. 

Orkan nad Niemcami. 
BERLIN, 7.: PAT. Nad całemi połudaiowo-zachodniemi Niemcami 

przeszedł wczoraj i trwał do późaej nocy orkan, który specjalnie wielkie 

szkody wyrządził w Kolonii, 
lonji 

Mur ogrodu przy pałacy arcybiskupim w Ко- 
został obalony zupełnie. jeden z kominów fabrycznych wysokości 20 . 

metrów zestał również grzez wicher obalony, Gruzy jego przebiły dach 

sąsiedniego domu: 
się w całerm mieście zostały pozrywane, 

Rusztowania przy naprawie domów, jakie znajdowały 
a belki połamane jak zapałki. 

Sówiety o polskim przemyśle wojennym. 
MOSKWA, 7 I, PAT. Gazeta handlowo-przemysłowa zamieszcza dłuż: 

szy artykuł o położeniu przemyslu wejennego w Polsce. Autor artykułu 

mapisanego z wielką znajemością rzeczy po dokładnem scharakteryzowa- 
miu roli każdej poszczególnej fabryki 
produkcji wojeanej, 

we wszelkich dziedzinach polskiej 
dochodzi de wniosku, że ogólny plan jest szeroko 

lany i ma na celu oswobodzenie Polski od konieczności importo- 
łowów gotowych dla potrzeb woj 'y. Jednakowoż na przeszko- 

dzie urzeczywistnieniu tego planu stoi z jednej strony brak szerszych,kadr 

robotników wykwalifikowanych, z drugiej zależność od zagranicy pod wzglę: 

dem rud, żelaza i metali kolorowych. | ' 

/ 
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Rozstęzygnięcie na papierze. 
BERLIN. 7.1 PAT. Dzisiejsza <Borsen Ztg» powołując się na 

ostatnie wynurzenia Weldemarasą wobec przedstawicieli prasy litewskiej 
stwierdza, że jeżeli zależeć to będzie ed woli litewskiego premjera to re- 
zelucja grudniowa Rady Ł'gi Narodów przyjęta powszechnie przez zwo- 
lenników Ligi Narodów, jako akt zapowiadający likwidację konfliktu 
polsko-litewskiego pozostanie nadal tylke rozstrzygnięciem na papierze. 

Jeżeli eała ta zmiana w dotychczasowych stosunkach polsko-litew- 
skich miałaby się ograniczyć do faktu wpuszczenia przedstawiciela prasy 
polskiej do Kowna, a komunikacja  pograniczna a: obszarze Wileńsz- 
czyzmy misłaby i nadal pozostać zamknięta, to zapowiedziane rokowania 
polsko-lite wskie mogą przynieść tylko bardzo skąpe wyniki. Woldemaras 
nie pozostawia wątpliweści co do tego, że rządowl litewskiemu nie śpie- 
szy Się z rozpoczęciem rokowań z Polską. 

Litwa zdaniem Woldemarasa niechce dopuścić do otwarcia komuni- 
kacji granicznej z Polską, wychodząc z założenia, że granica polsko-litew: 
ska jest tylko linją demarkacyjną. Nie mniej konsekwentne jest również 
stanowisko Woldemarasa odrzucające żądanie otwarcia bezpośredniej ko- 
munikacji towarowej między Kownem a Wilnem. 

Oświadczenia Woldemarasa—pisze <Boersen Zig.» —określają nie- 
dwuznacznie stanowisko zasadnicze, jakie rząd litewski zamierza zająć 
w przyszłych rokowaniach z Polską. Rząd Woldemarasa chce zlegalizować 
tylko pośrednią komunikację, któraby się odbywała przez Niemcy, a w pew» 
nej części przęz Łotwę, Oznaczałoby to w praktyce zupełne wyłączenie 
obszaru wileńskiego z komunikacji polsko-litewskiej. Nie ułega jednak 
wątpliwości,—kończy dziennik—że droga obrana przez Litwę nie może 
doprowadzić do reaktywowania stosuaków, które w myśl rezolucji genew- 
skiej powinnyby zagwarantować porozumienie polsko-litewskie. Wobec 
tego nienależy zupełnie się dziwić, że Anglja i Francja pedjęły w Kownie 
kroki dyplematyczne. 

Zajścia graniczne w oświetleniu. Kowna. 
Z Kowna donoszą: Rząd litewski ogłasza komunikat w 

sprawie zajścia na granicy polsko - litewskej, przedstaw ając je 
w zupełnie falszywem świetle Urzędowy komunikat zrzuca całą 
winę za wynikłe zbrojne starce na Polaków, stwierdzając, iż 
rzekomo poiska straż poprzestawiała wiechy gran czne w głąb 
terytorjum Itewskiego. Litewscy żołnierze usiłowali temu prze 
szkodz ć. Wówczas Polacy poc'ęli strzelać. 

Według wiadomośc! zasągniętych z miarodajnego źródła 
przedstawienie ltewskie od początku do końca mija się z prawdą. 

^ Z 

Kontrpropozycje Brianda, 
WASZYNGTON, 7—l. Pat Jak podaje agencja Havasa 

oficjalne koła uważają podobno adpowiedž Branda nie za przy- 
jęcie zasad traktatu, lecz raczej jako kontrpropozycję, wymaga- 
jącą nowych rozmów. Koła te są zdanie, że dodanie do słowa 
„Wojna* określenia „napastnicza* czyni propozycję zawarcia 
traktatu mniej interesująca dla Stanów Zjednoczonych. Wreszcie 
koła te zaznaczają, że Stany Zjedn prawdopodobnie powstrzy 
mają się z położeniem swego podpisu na wielostronn ym trakta 
cie do czasu ujawnienia również przez inne narody zamiaru 
podpisania tego traktatu. 

Przebudowa Rzeszy Niemieckiej, 
BERLIN, 7 I. PAT. Prasa berlińska ogłasza edezwę związku naprawy 

Rzeszy utworzonego w Berlinie, a mającego Opracować projekt przebudo- 
wy Rzeszy Niemieckioj o ile chodzi o stosunek pomiędzy Rzeszą a kraja- 
mi związkowemi. Odezwa ta podpisana została przez 200 osób z kół poli” 
tycznych, naukowych i gospodarczych i głosi między innemi, że Rzesza 
powinna mieć prawo decyzji we wszystkich ważnych zagadnieniach, ebcho” 
dzących naród niemiecki. Obok kierownictwa polityką zagraniczną, 
wymiaru sprawiedliwości i władzy zwierzchniej nad siłami zbrojnemi Re- 
Szy ma posiadać zwierzchność w sprawach finansowych oraz prawo ure' 
gulowania wszystkich kwestyj, posiadających znaczenie dla niemieckiego 
bilaasu gospodarczego. 

TOWREYWSRLNKE PODOBAC A V VAAT SIT STRIKE RET SIA ZATO ZREWETEZIECA, 

Pierwsze listy państwowe. 
WARSZAWA, 71. (tel. wž Słowa). sta radny łódzki Kuk. 

m 
+ RES, 

  

Na szachownicy WYJOrCZeJ, 
Wynik wyborów «na Kaziuka» nabrziniałej wątroby* — tak duże w 

zależy od tego, w jakim do siebie tych amb cjach kwasów, zadraśnień, 
stosunku pozostaną te trzy czynniki, 3 nawet i żółci, Dobrze, że przecież 
które wymieniamy: i w Warszawie i w Pelsce całej pe- 

czynnik pierwszy: szlachetna, gląd: że sanacja a marsz. Piłsudski 
wielko - państwowa koncepcja mar- to zupełnie nie te samo, zyskał prze- 
szałka Piłsudskiego wagę w poglądach obywatela - wybor- 

czyanik drugi: przerośnięte am- cy ma świat. Uważamy, że w szere- 
bicje stronnictw sanacji gach stronnictw sanacyjny h jest du. 

czynnik trzeci: starania © stwo. Ż0 tęgich ludzi, lecz należy się dzi- 
rzenie bloku gospodarc:ego, rodzaju Wić, że nie potrafią oni być groblą 
kospiiium dla oskarblonnych i prini- dla tych mętnych fal powodzi wzbie- 
żennych, : rającej, nadmiernej i grożącej zato- 

Marsz. Piłsudski wystąpił z ini. pieniem listy bezpartyjnej i monad 
ejatywą, która da się powtórzyć w Partyjnej, listy ilustrującej państwowe 
takich słowach. Trzeba szukać drze. ideały marsz. Piłsudskiego szukania 
miących sił państwowych. Nie należy silnych i prawych charakterów, a nie 
się ograniczać do ram partyjnych. liczmanów partyjnych. 
Trzeba wyjść poza jedną partję, poza Czynnik trzeci to formowanie 
dwie, poza kilka partji. Nawet trzeba listy bloku gospodarczego. Blok ten 
unikać menerów i macherów partyj stanowi j-dnocześnie przyznanie się 
nych. Gdyby wybory nie dały więk= do bankructwa endecji. (Blok gospo- 
szošci tej liście, dadzą one S:jmowi darczy ma być i umiarkowany i pro- 
szereg tęgich ludzi, na których moż- rządowy. Wtedy endecja i chadecja, 
na oprzeć pracę państwową. Dwie Piast i N. P. R. prawica—nie wysta. 
siły walczą grzy wyborach: pieniąize wili by własnej listy. Pro-rządowość 
i liczba. Lista „współpracy z rządem* tej listy wydaje się sferom miarodaj- 
powinna dążyć do tego, aby żadna nym zaopatrzona w znak zapytania, 
z tych sił nie mogla majoryzować W każdym razie sama koncepcja 
tego, co się mazywa dobrem pań- „bloku gospodarczego* już mieści w 
stwa. sobie potwierdzenie 1) tego, że eńde- 

Tak rozumieliśmy inicjatywę marsz. cja bez pieniędzy, inaczej bez sier 
Piłsudskiego. Twierdzimy, że taka przemysłowo-ziemiańskich iść do wy- 
właście interpretacja odpowiada in. borów nie może, 2) tego, że popular- | 
tencjom budowniczego potęgi nasze- ność rządu istotnie musi być w | 
go państwa, Polsce duża, a niezadowolovy<h z | 

Teraz czynnik drugi: przerost obecnych stosunków jest w naszem 
ambicji grup sanacyjnych.. państwie mało—skoro endęcja, tak 

iśle mówiąc klubu pracy i związ- jest sama endecja <«pro-rządowość» 
ku naprawy Rzeczypospolitej. Grupy za szyld wyborczy sobie obiera. . 
te na wskazówki marsz. Piłsudskiego To co się mówi o kencentracji 
© przymiotach, jakie powinni posia- stronnictw, e porozumieniach chade- | 
dać kandydaci na posłów, głośnym a cji z piastem, endecjj z pewnemi | 
przeciągłym chórem odpowiadają:, to ugrupowaniami etc. — ma janusowe | 
my, to my, to my*. Ambicje tych oblicze, — jeśli się uda  wchłonąć 
grup, ambicje persenalne, mandatowe pieniądze «komisji gospodarczej» zo- 
są tak duże i objawiają się w taknie- stanie to nazwane <blokiem .gospo- 
pohamowanej formie, że jak się kie- darczym»—|:śli nie, zapewne inną 
dyś mówiło „marzenia ściętej głowy”, jakąś nazwą wzbogaci się nomenkla- 
tąk teraz mówić można „pretensje tura zapasów wyborczych. Gaž. 

ESZSTRZSSERA 

Obrady konserwatystów. 
W informacjach gazet warszaw- komitetu zachowawczego, w czwartek 

skich, a także w tutejszym Dzienniku 5 Stycznia obradowało grono orga- 
Wileńskim mnóstwo nie okładności nizatorów wyborczych w lekaiu stron- 
o obradach konserwatystów w War- 
szawie. Naprawdę rzecz się tak mia- 
ła: w poniedziałek 2 stycznia miały 
miejsce w pałacu na Bielańskiej ks. 
Janusza Radziwiłła obrady kemitetu 
zachowawczego, wraz z kierownikami 
dzielnic. Następnego dnia. żadnych 
obrad nie było, u ks. Eust. Sapichy 
w S>uszy nikt nie obradował, jak 
mylaie gazety donosiły. Polowanie u 
ks. Sapiehy miało charakter zupełnie 
prywatny, jako goście na to pelowa: 
nie wyjechał z Warszawy; hr. Maury- 
cy Zamoyski, który do konserwaty- 
stów nie należy. We środę 4 stycz- 
nia miało miejsce drugie posiedzenie 

Ks. Janusz Radziwiłł u Marsz. Piłsudskiego. 
Wczoraj w sobotę 7 stycznia Mar- 

nictwa chrześć.-narodow , a wieczorem 
tegoż dnia w redakcji Dnia Polskiego 
odbyła się konferencja prasowa pism 
konserwatywnych pod  przewodnic- 
twem Wojciecha hr. Rostworowskie- 
go. Nieprawda jednak jakoby p. rę- 
daktor Beaupre miał stanąć na czele 
jakiejś organizacji prasy konserwa- 
tywnej, konf:rencja ograniczyła się 
do przyjęcia do wiadomości, że hr. 
Adam Romer został referentem pra- 
sowym przy Komitecie Zachowaw- 
czym i będzie pozostawał w ciągłym 
m: z pismami konserwatyw- 
nemi. { 

łu konserwatystów ma listach „Bez- 
szałek Piłsudski przyjął księcia Janu- partyjnego bloku współpracy z rzą- 

Dziś w Głównej Komisji Wyborczej 
złożono pierwszych 5 list kandyda- 
tów do Sejmu. Nr. 1 jak się dowia- 
dujemy otrzymał Bezpartyjay blok 
współpracy z rządem Marszałka Pił. 
sudskiego. Nazwiska kandydatów 
trzymane są w tajemnicy i ujawnione 
będą po 15 tym b. m. 

Nr. 2 otrzymała lista złożona przez 
stronnictwo P. P. S. Na pierwszem 
miejscu stoi b. poseł Daszyński a 
następnie w porządku kolejnym Bar- 
licki, Żuławski, Marek, Niedziałkowski 
Kuryłowićz Diamand, Kwapiński, Za- 
remba, Liberman, Klim przedstawicigl. 
niemieckich socjalistów, ławnik m, 
Łodzi, na 18 tem miejscu tej listy ró- 

Nr. 3 otrzymała lista państwowa 
Wyzwolenia. Na pierwszem miejscu 
stoi M.xymilltan Malinowski dałej 
b. poseł Stolarski, b. sen. Woznicki 
b. pos. Putek, b. pos. Smoła, b. pos. 
Bag ński, b. pos. Nowicki, redaktor 
tygodnika Wyzwolenie Róg. Įedno- 
cześnie Wyzwolenie złeżyło listę do 
Seńatu. Na  pierwszem miej- 
scu teį listy stoi b. sen. Woznicki, 
m Metz z Paryża, b. sen, Noczni- 
cki. 

Nr. 4 otrzymała lista Bundu, Na 
na plerwszem miejscu Stoi prezes 
Erlich, na drugiem ławnik Warszawy 
Alpern, na trzeciem radny Łodzi Lich: 
tenstejn. 

sza Radziwiłła na dłuższej konferencji. 
Tematem rozmowy była sprawa udzia: 

Orjentacje wśród Hromady. 
Istnieją trzy grupy w Hromadzie, wszystkich pozostałych partji biało- 

które różnią się między sobą swoją 
orjentacją: 

1) Hromada komunistyczna, zupeł- 
nie zakonspirowanych i znajdujących 
pod przewodnictwem KPZW, w Miń- 
sku, grupa ta wydaje pismo „Prawo 
Pracy*. ` 

2) Włościańska białoruska partja 
ma czele z Janem Stankiewiczem, dzia- 
łalność słaba i grupa bardzo nielicz- 
na, ma swój ergan prasowy „Naród*. 
Grupa ta przytrzymuje się orjentacji 

dem“ i skład personalny list wysu- 
niętych w okręgach. 

ruskich, istniejących w Polsce, 
WY nadchodzących wyborach Firo- 

mada, znajdująca się pod kierownic- 
twem KPZB. (Komunistyczna Partja 
Zachodniej Białorusi) w Moskwie i 
„Białoruska Włości ńiska Partja” pój+ 
dą razem, tworząc współny blek pod 
nazwą: „Białoruski Związek robotni- 
czo-włościański”, w skład wyborczego || 
komitetu którego weszli Piekacz, fu- 
chno, B:rejda. Co się tyczy tej grugy, 
to należy stwierdzić, że jest ona 

wnież znajduje się niemiecki _ socjali- Nr. 5 otrzymała lista Poalej Sjonu. 

EEE OS 
Ziemiański komitet wyborczy w Baranowiczach. 

Daia 41 odbyło się w :Baranowiczach zebranie reprezentantów Kreso- 
wego Ziemiańskiego Komitetu Wyborczego z powiatów Województwa 

Nowogródzkiego. : : 
Obecni byli p.p. Konstanty Riultewski, Konrad Mackiewicz, Tomasz 

Szalewicz, Czesław Krupski, Kazimierz Michalski, Rudolf Cholowicki, Zy+ 
gmunt Domański i Janusz Truchowicz. 

Zebrani ukonstytuewali się jako Ziemiański Komitet wyborczy Okrę- 
gu Nowogródzkiego z p. Konstantym Rdułtowskim jake prezesem. 
skład Komitetu weszli prócz obecnych pp. St Brochocki i St Wańko- 
wicz. Komitet postanewił rozpocząć energiczną akcję w celu doprowadze- 
nia do utworzenia jednej ogólno-polskiej listy w okręgu Nowogródzkim 
z należytem uwzględnieniem najtakowej kandydatów ziemiańskich, 

Dalszy rozłam w chrześć.-dem, 
Wślad za Kołem Bialostockiem skusji powzięte zostały przez zebra- 

Chrześcijańskiej Dzmokracji, które ©- nych delegatów z powiatu rezolucje, 
powiedziało się za współpracą z Rzą* w których wypowiedziano się za ideo- 

leglą Marszałka Piłsudskiego, oraz 
za współpracą z obecnym Rządem. (c) 

dem Marszałka Piłsudskiego poszły 
inne Koła, mianowicie w Niewodnicy 
i Sokółce, gdzie po ożywionej dy- 

Białystok przed wyborami. 
Ogólne zainteresowanie wyborami 

w mieście nie jest wielkie. Dotych- 
czas powstał w dniu 3 stycznia b: r. 
Wojewódzki Komitet Wyborczv do 
Seimu i Senatu god nazwą: Woje- 

go z udziałem 

pracy. z Rządem. 
W niedzielę dn. 8 b. m: odbędzie 21е mizacyjne: (c) 

się zjazd delegatów ze wszystkich | 

powiatów województwa Białostockie= 
przedstawicieli zrze- 

szeń i organizacyj Społecznych i za- 
wodowych stojących na punkcie po- 
pierania obecnego rządu. Na porzą: 

wódzki Komitet Wyborczy Współ. dku obrad między innemi uzgodnie- 
mie taktyki wyberczej i sprawy orga- 

czeskiej i oczywiście stamtąd czerpie 
środki. Do tej grupy wchodzą prze- 
ważnie byli studenci z Pragi. 

3, Prawicewa grupa Hromady na 
czels z senatorem Wlasowym, stojąca 
na punkcie widzenia stworzenia samo- 
dzielnej Białorusi podtrzymująca kon- 
takt z Ameryką i całkowicie znajdu- 
jąca sę pod wpływem metodystów. 

Naogół można powiedzieć, że 
większość Białorusinów hromadoweów 
jawnie wrogo usposobiona w stosun- 
ku do Polski. Lecz nie można po- 
wiedzieć że tam przeważa element 
wyłącznie jednolity. 

skonale zorganizowana, całkowicie 
podporządkowując się instrukcjom z | 
centrum. Wogóle przyznać trzeba, że | 
Hromada rezporządza największą ilo- 
ścią ludzi, jak w Wilnie. tak i 
prowincji. i 

Najbardziej wpływowa i liczna 
część Hromady, pod przewodnictwem 
senatora Własowa pójdzie prawdopo: . 
dobnie do wyborów z listą samo» | 
"dzie lną. 

Taktyka przyjęta przez htomadę 
Ww kampanji wyborczej zawiera się w 
tem, że prócz zbierania głosów na 
swoją korzyść "prowadzić jeszcze 

Wśród hromadowców istnieje prąd rujnującą pracę wśród innych biało- 
za porozumieniem z Polską, copraw- ruskich organizacyj. т 
da przedstawiciele tego prądu nie są _ Były poseł na Sejm Sobołewski, 
zbyt iiczni, dostatecznym dowodem przeszedł ze swoją grupą de bloku 
tego jesi to, że. obecnie „Stronnictwo mniejszości narodowych, przyłączają 
Chłopskie” i niektórzy „leaderzy z sią de grupy Jeremicza i Stankiewicz: 
„Wyzwolenia” prowadzą pertraktacje przez co wzbudził do siebie aienawiść 
z tą częścią Hromady, dążąc do po- i oburzenie hromadowców. Z Hroma- 
zyskania ich dla siebie. Wogóle trze- dy wystąpił również Kowsz, który W 
ba powiedzieć, że wpływ hromadow- nafbliższych wyborach występuje 
ców na masy przewyższa wpływ przeciwko Hromadzie. Й 

_ Wśród mniejszości. 
Pośród różnych ugrupowań spo- zauważyć wpływy różne. W  ubieg! 

łeczno:politycznych maniejszości naro- piątek Centralny Związek Kupcóv 
dowych daje się zauważyć nie zawsze żydęwskich zwołał nmaradą kierowni” 
solidarna działałność w wystąpieniach czych jednestek tej organizacji celetj 
na zewnątrz, Olo Świadkami jesteśmy poddania rewizji swego stanowisk 
obecnie pertraktacyj między staroobrzę- w stosunku do błoku mniejszości ne * 
dewcami a Rosjanami celem utworze: rodowych. 4 { 
nia nowego bloku mnieįszošci mare- = Zebranie to zwelane zostalo ja 

się dowiadujemy na skutek niep 
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„ Partja Pracy w Swlgciafiskiem. PR ia wach chylnego stanowisko Įaki l W _Świrze powiatu Ś więciańskiego nie wychodzi poza ramy wewnętrznaż Pojskiej. RE P i ziiaskó w. “ ZA: | 
ZY zorganizował swój ua audi ido zoo w ai Wśród żydów również dają się żydowskich, (i) р POW Ц 

omitet wyborczy. czem swej działalności politycznej, : 
Narazie działanie tego komitetu (e) w a a: de a a : 

ubiegly czwartek odbyło się ma Matulańca z byłych członków Z* 
Bund pójdzie do wyborów samodzielnie. we wsi Ucieły gm. Mejszagolskiej drobnych rolników. 

Jak się dowiadujemy Bund pój- do rezultatu. Bundziści mają nadzieję zebran'e organizacyjue «Kola rolni: 
dzie do wyborów z własną listą. uzyskania w Okręgu Wileńskim jed- ków Ziem Wschodnich Rzeczypospo- 
Wszelkie rokowania mające na celu nego mandatu. 
stworzenia bloku nie doprowadziły 

   

    

„ „Do Koła zapisało 'się czternaść 
osób. Uchwalono na razie nie del 
rować swoich głosów żadnemu 
powaniu. 

spolitej», powstałego z inicjatywy Ja-



S$ ŁO 

"KRONIKA : 
NIEDZ 2) kto poluje w cudzym obwodzie 

tor, łowieckim bez zgody właścicieli, 3) 
* podbiera jaja, wybiera pisklęta, lub 
= Zach. sł. o g. 15 m.56 niszczy gniazda ptaków za wyjątkiem | 

jutro jastrzębi, wron i srok. 
„Juljana Zeszłoroczne karty łowieckie waże 
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład ne są do 29 lutego r. b. 

Meteorologji U. S. B. — Prezes Wilenskiej Izby Skar- 
z dnis 7 —I. 1078 r. bowej p. |. Malecki, po odbycu w 

w u 
3 

Dniagl4 stycznia o godzinie 10 ranosodDędzie się nabożeństwo żałobne w Kościele parafjalnym .w Duniłowicząch 
za spokój duszy ukochanego brata i stryja 

Dyskusja radjowa 
z powodu artykułu „Radjo na 

bezdrožu“. 

Artykuł <Radjo na bezdro- 
żu» wywołał już echa. Poniżej 

| przytaczamy . uwagi p. Sz. K. 
który sprawę poruszoną oświe- 
tla inaczej. 

Pan Fr. Wis w „Słowie* z dnia 
6 b. m. na początku swego artykułu 
dotyczącego radja, utrzymuje iż dla 
łudzi pracy jest ono groźnym nałe- 

Wsch, uł. e g: 7 m. 38 

  

giem, zgubnie wpływającym na wy- 
© dajność pracy człowieka normalnego 

i pracowitego. Czy tak jest istotnie? 
W jakiż te sposób audycja radjuwa 
przeszkadza człowiekowi normalnemu 
pracować? Czy może dla tego, że w 
domu _ sprawuje nieznośny hałas, 
szum? Czy może dlatego, że radjow- 
cy i radjantki zmuszeni są do trzy- 
mania na uszach słuchawek w prze- 
ciągu wykonywania całego programu? 
Właśnie człowiek normalny korzysta 
z radja w chwilach wolnych od pra- 
cy jako rozrywki i wypoczynku po 
niej, licząc się z upodobaniem co do 

į wyboru  poszczególńych numerów 
! programu i z czasem, chyba by był 

: skończonym... „radjotą*. Czy jest do 
pomyślenia by np. adwokat, zamiast 
przyjmowania oczekujących ga klijen- 
tów, słuchał audycji radjowej? 

Co zaś dotyczy programu — {г2е- 
ba pamiętać, że fele radjowe odbiera 
nietylko aparat pana Fr. Wis, wsku- 
tek czego niesłusznem jest traktowa- 
nie poszczególnych mumerów prog: 
ramu tak, jak te on czyni i przytem 
w sposób więcej złeśliwy niż rzeczo- 
wy, pozatem nieostrožnošcią jego 
jest przemawianie w sprawie ;progra- 
mu niejako w imieniu wszystkich ra« 
djosłuchaczy. A teraz co do sprawy 

| transmisji nabożeństw. 
| „Dziwi mię, że p. Cz. |. jest w 

kłopocie, jak ma słuchać Mszy Ś wię- 
stej przez radio, jak ma się przytem 
zachowywać; czy nie byłoby rzeczą 
zbyt naiwną zwracanie się, jak to 
sproponuje wielce szanowny Autor, do 

| kapłanów z preśbą o wyjaśnienia. 
Każdy chrześcijanin-katolik, który 

/.._ umie zachować się w kościele, @а 
| którego nabożeństwo įest rzeczą 

«świętą, potrafi słuchać Mszy Świętej 
"i przez radjo w sposób należyty, 

. W tejże  „materji słów kilka w 
- "odpowiedzi i panu Fr. Wis. 

| Zapewne widywał ou osobę mo» 
„ dlącą się w domu z książki do na- 
ibożeństwa, gdy ona. w chwilach od- 
powiednich wstaje, klęka, bije sią w 
piersi. Napewno go to nie raziło ani 
dziwiło, dlaczegoż ma być inaczej 
gdy taż osoba włoży w dedatku słu- 
chawki na uszy. Czy jest rzeczą waż. 
niejszą sama treść, istota modlitwy, 
przeżywanie modlącego się, czy też 

у 3:;_;.› zewnętrzny wygląd w tym cza” 
SiE 

Powiada autor, że chcący słuchać 
nabożeństwa idzie do kościoła, jak 
gdyby nie wiedział, że spore jest lu- 
dzi, och sporo, dla których pójście 
do kościoła jest tylko marzeniem—to 
ludzie wiekowi, złożeni chorebą i 
nieraz od lat kilku nieopuszczający 

. domu. Jakąż rozkosz stanowi im słu: 
chanie Słowa Bożego, bez względu 
na te jaką drogą ono dochodzi. Boi 
się p. Fr. Wis. że radjosłuchacze 
„przeważnie goniący za falą z Mo- 
skwy“ sprofanują nabożeństwo i wo- 
ła że poza mur kościoła fala radjo- 
wa przenikać nie powinna, ani stamtąd 
brać swój początek".—Niechże p. Fr. 
Wis. gowie czy chcący zakpč Zz ce- 
łebranta i z naszych ebrzędów nie 

° mają tysięcy sposobneści po temu 
'. bez radja i to, co gorsze stokroć, w 

! sposób publiczny! Weźmy nabożeń- 
stwa w Ostrej Bramie, procesje na 
Boże Ciało, kiedy to nabożeństwo 

"Jest właśnie wyniesione po za mur 
. kościoła, zresztą taka ossba może 

wstąpić do kościoła i tam pozwolić M 
sobie na jakąś ukrytą kpinę. Cóż z 

tego? W konsekwencji p. Fr. Wig. 
musiałby wysnuć wniosek aż nazbyt 
daleko idący. | 

W końcu uwaga.—Smiem  twier- 
| dzić, że sprawa transmisji nabożeństw, 
'. przedtem nim władze. kościelne ze- 
.. zwoliły na te, była w sferach duche- 

 wWieństwa gruntownie przemyślana i 
wyczerpująco przedyskutowana. Za- 
tem troskę O uczucia religijne wier- 

mych i o zachowanie powagi nabo- 
" żeństwa zostawmy osobom jaknajba:- 
"dziej do tego powołanym. 

Nie bądźmy Panie Fr. Wis., wię- 
Kszymi katelikami niż sam Papiea 

3 : Sz. K 

      

      

Giśnienia 
średnie ! 149 

Temperatura | ^ 
іпа:!п | 1eC. 

Wlaśr ł Północno.zachodni, 
przeważający 

O wag is Pochmurno. Snieg. 
oC. Minimum za dobę е 

Tendencja barometryczna: stały wzrost ci- 
śnienia. 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. 

W dniu wczorajszym p. wojewoda 
Raczkiewicz przyjął prezydenia m. 
Warszawy p. inż. Słomińskiego, na- 
stępnie dowódcę 6 Brygady K. O.P. 
pułkownika Górskiego, prezesa lzby 
Skarbowej p. Maleckiego oraz dele: 
gację Koła Akademików Wilnian we 
Lwowie, która wręczyła p. Wojewo- 
dzie ezdobnie wykonany dyplom na 
członka honorowego Koła. 

— Rejestracja obwodów ło- 
wieckich. W myśl rozporządzenia 
Pana Prezydenta Rzplitej о prawie 
łowieckiem Starestwo Wileńsko-Troc= 

Opsd za do: 
bę w mm, 

Ministerstwie Skarbu szerego konfe- 
rencji, powrócił w dniu wczorajszym 
do Wilna, objął urzędowanie i przyj- 
muje interesantów jak zwykle od g 
13ej do 14 i póŁ w dnie powszed- 
nie (oprócz środy). 

— „Tog* skonfiskowano za 
sprawozdanie z własnego pro- 
cesu. Władze administracyjne maka- 
zały konfiskatę numeru piątkowego 
czasopisma <«Tog» za umieszczenie 
sprawozdania sądowego ze sprawy 
«Togu», z której to sprawy redaktor 
pisma p. Rzjzin skazany został na 
dwa miesiące więzienia. Sprawozdanie 
powtarza wyjątki z artykułu, za które 
właśnie nastąpiła konfiskata i kara 
więzienia. 

SAMORZĄDOWA. 

— Uroczyste przejęcie staro- 
stwa. W dniu 4 bm. odbyło się w 
Giębokiem przekazanie starostwa przez 
ustępującego starostę p. M. Staniszew- 
skiego nowomianowanowemu p. M. 
W. Jankowskiemu. Z ramienia p. Wo- 
jewody przy akcie tym był obecny 
inspektor starostw województwa Wi- 

Konsfanfego Korkozowicza 
syna Leonji z Prószyńskich i ś, p. Aleksandra, 

zmiarłego 14 grudnia r. p, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach w maj. Lachowicze, o czem zawiadamjają krewnych 
pogrążeni w niezmiernym bólu 

BRATERSTWO 
BTA IDE PTSS TAVE EEE ESS S 

— (x) Zainteresowanie sęfirm B z a 
zagranic'nych robotami inwesty- 
Cyjnemi m. Wilna. Informują nas, 
iż w związku z projektem miejskim, 
dotyczącym robót inwestycyjnych 
przewidzianych na okres trzyletni; kn- 
szta których wyniosłyby 96000000 
zł. nastąpiło wśród sfer handlowo: 
przemysłowych szerokie zaintereso- 
wanie. 

Dotąd, prócz firm krajowych, 
Magistrat etrzymał już caly- szereg 
ofert od firm zagranicznych, a mia- 
nowicie francuskich, belgijskich, an- 
gielskich, niemieckich i szwajcarskich. 

— (x) O wyznaczenie placu 
pod budowę pomnika ś p Jó 
zefa Montwilla. Dowiadujemy Się, 
iż komitet budowy pomnika & p. 
Józefa Montwiłła w połączeniu z 
T wem Popierania Pracy Społecznej 

  

EMILJAN PRZYBYTKO 
Ziemski pow. Lidzkiego, właścicieli majątku Obywatel 

opatrzony Św. Sakramentami po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnął 
w Bogu dnia 4 stycznia przeżywszy lat 45. 

Złożenie zwłok w grobach rodzinnych w Zabłociu odbyło się dnia 
7 stycznia, O czem zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni 

ŻONA, DZIECI i RODZINA. 

Chodziłonie, 

  

ste 

kie przystąpilo do rejestracji obwo- 
dów łowieckich. Właściciele własnych 
terenów łowieckich o obszarze conaj- 
mniej 100 ha ciągłej przestrzeni, ma- 
jacy zamiar uprawiać osobiście lub 
wydzierżawić polowanie już w sezo- 
nie od 1.III r. b. powinni najdalej do 
31 b, m. złożyć podanię w urzędzie 
gminnym o zarejestrowanie terenów. 

leńskiego p Al. Ž.Iko, 
— Kolejne posiedzenie Wy- 

działu powiatowego. W dniu 11 
b.m. odbędzie sięlokalu Sejmiku Wi- 
leńsko-Trockiego kolejae posiedzenie 
Wydziału powiatowego. Program 
obrad przewiduje szereg rpraw natu- 
ry wewnętrzno-gospodarczych i infor- 
macyjnych. 

Właściciete mniejszych terenów MIEJSKA 
tworzyć mogą obwody  łewieckie 
wspólne. — (x) Rewizyta prezydenta m. 

St Warszawy. W dniu wczorajszym 
przybył do Wilna prezydent m. et. 
Warszawy p. inż, Słomiński, w celu 
złożenia Magistratowi m, Wilna za- 
powiedzianej rewizyty. 

Pobyt w Wilnie p. prezydenta 
Słomińskiego potrwa dwa dni. 

Polowanie na terenach niezareje- 
strowanych, jake obwody łowieckie, 
będzie z dniem 1.1! r. b. karane 
grzywną do 200 zł. lub aresztem do 
4 tygodni, 

Tej samej karze ulegnie: 1) kto 
poluje b:z uzyskania karty łowieckiej, 

WZ 
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= авнншна 
E Dla nowopowstającej spółdzielni mieszkaniowej B 
E POTRZEBNY jet PLAC o powierzchni HB 
@ 300 — 400 SĄŻNI kwadratowych w śródmieściu, @ 
E Oferty uprasza się składać: A | z 
m - Wileńska 27, Sklep Włókienniczy Firmy A. GŁOWIŃSKI. E 
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Bratnie Pomoce Gimnazjów im. El. Orzeszkowej 
iim |] Lelewela Ę 

wystawiają dn. 7, 8 i 14 stycznia r. b. 

JASEŁKA & 
w sali Gimaazjum im. Lelewela (Mickiewicza 38) ® 

& Początek o godz. 5-tej, Weiście od 50 gr. do 277, 
  

10+—u 
  

Absolwent Instytut Pedwj<giki Specjalnej, 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemniałego. 

\ ul. Chocimska 31 m. 1. Od g. 3-ej—5eej, 

w Wilałe złożył w dniu wczorajszym 
do prezydenta m. Wilna prośbę o 
ostateczne addanie przez miasto pla- 
cu pod budowę tego pomnika. 

W prośbie swej komitet ten wy” 
suwa plac przy kościele: Benfrater- 
skim, jako jeden z najbardziej nada- 
jących się na powyższy cel. 

—. Cofnięcie kredytów dla 
szkól żydowskich. Wielkie wzbu- 
rzenie wśród ludności żydowskiej m. 
Wilna wywołało postanowienie ko- 
misji kulturalnej przy Radzie Miej. 
skiej m. Wilna, o pozbawieniu szkół 
powszechnych „Jawno*  subsydjów 
detychczasowo przez Magisirat udzie- 
lanych. 

Argumentem, którem komisja kul- 
turalna popiera swoje postanowienie, 
jest jakoby nadmierna ilość przede 
miotów religijaych, wykładana w szko- 
łach powyższych. 

Cała ludność żydowska, oczywi- 
ście prócz zwolenników „Bundu“ jest 
oburzona decyzją komisji kulturalnej, 
gdyż do szkół „Jawno* uczęszczają 

_ dzieci majuboższych warstw ludności. 
— Magistrat otrzymał nowy 

turbozespół dla elektrowni miej- 
ski.j. Magistrat m, Wilna został pe- 
wiadomieny, iż w dniu dzisiejszym 
grzywieziony będzie do Wilna, za: 
mówiony ostatnio przez Magistrat 
w berneńskiej fabryce maszyn nowy 
turbozespół dla elektrowni miejskiej 
na 3000 kilowat o wadze 16.000 kg. 
W związku z powyższem Magistrat 
w celu przetransportowania go do 
elektrowni miejskiej wstrzyma ruch 
kołowy na moście Kalwaryjskim na 
pewien określony czas. Zapowiedzia- 
my jest również na dzień dzisiejszy 
przywóz części składowych do mon- 
towania kotłów dła . elektrowni miej-. 
skiej, zakupionych przez Maglstrat w 
firmie Fitzner i Gamper. Wobec cze- 
go też prace mad rozszerzeniem i 
udoskonaleniem elektrowni miejskiej 

Marja Janowska 
Po ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu 6 stycznia r. b. 

Eksportacja zwłok nastąpi dnia 8 stycznia e godz. 15:ej 
do kaplicy w małątku Krasula, Msza św. i pogrzeb dnia 9 stycz- 
nia o godzinie 16 na cmentarz miejscowy do grobów rodzinnych. i 

O czem zawiadamiają stroskani MATKA, SIOSTRA i BRAT. 

POWRÓT NA OJCZYZNY ŁONO... 
OO ŽAS 

  

Jak donosilišmy przed kilku dniami odbyła się w Kołosowie wymiana więźniów | 
z Rosją Sowiecką. Na ilustracji naszej widzimy pierwsze przywitanie na ziemi 

polskiej wracających z kazamatów bolszewickich więźniów Polaków. 

Niezwykła powódź w Londynie, 
LONDYN, 7-—|. Pat. W dniu dzisiejszym wkrótce po  pół'. 

nocy Tamiza wystąpiła z brzegów zalewając bulwary oraz przes 
rywając wszystkie pobrzeżne linje tramwajowe. Woda wdarła 
się na tarasy parlamentu Znaczna część pobrzeży Tamizy za- 
lana jest wodą do wysokości kilku cali. Szczególnie wysoki 
poziom woda osiągnęła w dzielnicy Charingcross nieda'eko 
mostu Waterloo oraz na wielu innych ulicach, gdzie dochodzi 
do kilku stóp Tower oraz pałac arcybiskup:twa Canterbury 

* 

zakończone zostaną w pierwszych znajdują się wśród zaanych przestrzeni. O poważniejszych wys — dniach maja 1928 r. 
— (x) Magistrat zapob' 

bezroboc u. SO kde W celu zapobieżenia 

lewach donoszą z Battersea, Poplar, Greenwich i innych naa 
brzeżnych dzielnic Londynu. Kilka osób pośród ludności 

szerzeniu się bezrobocia wśród ro- ZAmieszkującej mieszkania suterenowe zatonęła Policja piesza 
botników elektrotechnicznych, Magi- i konna udała się do dzie'nic objętych powodzią w celu „ргоз 
strat m. Wilna nosi się z zamiarem 
rozpoczęcia w najbliższych dniach 
prac nad wybudowaniem nowej 
serji pionów, koszta których wyaiosą 
okeło 150 000 zł, 

wadzenia akcji ratowniczej, 
opuszczenia domów. 

przyczem wezwała ludność do 

Panika na przedmieściach. 
— (x) Ofe LONDYN 7 I PAT. W uzupełnieniu wiadomości o niezwykłym wylewie miejskiej kan Led jekiej S Tamizy Reuter podaje, że woda zaskoczyła Śpiącz w mieszkaniach zatok d ezyjskiej w ludność, która wśród paniki w nocnej bieliznie uciekała ż domów. Pulicja i ogrodzie Bernardyńskim. straż pożarna uratowała wiele usób, jeduakże mimo energicznej pomocy zginę. zwiążku z projektem budowy w ło ogółem 17 osób. Woda wtargnęła do stacji energji elektrycznej, powodując KR ogrodzie Bernardyńskim miejskiej poważne zaburzenia na kolejach podziemnych. Po upływie godziny od chwili 

studni  artezyjskiej 

czył ostatnio termin na przyjmowanie 
ofert od poszczególnych przedsię - 
biorstw. Pozatem ostateczny termin 
składania ofert na budowę betoniarni wanego prezesa Dyrekcji Poczt 
miejskiej uoływa z dniem 10 b. m. 

— (x) Gdzie będą budowane 
domy of.cerskie. W 
jektem rozpoczęcia budowy domów į 
oficerskich, władze wojskowe zamie- 

  

t > nio etrzymanych wiadomości nOwo- 
zWiązkujz pro- mianowany prezes Wil. Dyrekcji Poczt 

głębokości 100 wylewu, wody cofnęły się pozostawiając ulicę w stanie poważnego xniszczenią. 
metrów Magistrat m. Wilna Wyzita:  KRZEERACRARYWAEYSZACZAKEH OR ZORTRCEET GOI CTPIEEEK EDTA SEL EKT SIA 

POCZTOWA Polemika dziennikarzy, 
— (x) Przyjazd nowomiano- ŻA ) rzyj Szanowny Panie Redaktorze! 

_ Aczkolwiek dla opinji wileńskiej zupeł- 
nie wystarczającą jest treść komunikatu Za- 
rządu Syndykatu dziennikarzy wileńskich, 

potępiające niepraktykowaną w prasie na- 
ož p. Tadeusza Lopalewskiego na swego 
rytyka, powszechnie szanowanego senjora 

Telegr. do Wiina. Wedlug ostat- 

Telegrafow, dotychėzasowy Inspektor 

    

: Mini t . inż. Baezność я rzają domy te budowač na placu о- eat Žatkavai Anja Wil: literatury i prasy pojskiej, p. Czesława [an- 
El oecnej wojskowej ujeżdżalni letniej na w początkach przyszłego tygodnia, 7 cĘ9— uważam, iż wszyscy dziennika- Szkoły — U d & = na w począ przysztego (ygodNiA, rze, publicyści i literaci wiani w obronie rzędy a Wyprzedaż ponoentarzowu E asai się przy ogrodzie Ber. w celu objęcia t go stanowiska. słowa drukowanego poprzeć ten protest. | : : 3 : Ślad za tem, ł dykatu ukazał sę ów — Wczorajsze ceny na na. _ — (х) Dogodności pocztowe gziennjkarzy akad SE I 

NAJNOW: ——————- M biał. Od pewnego czasu notowany W Czasie kampanji wyborczej W się z tym protestem, nadmieniając nawiasem, DCZY В od dn. 10- o do 20-40 Ha į związku z wyborami do Sejmu i Ss- Že czynię to w giebokiem przešwiadczeniu, 4 g ° ° jest stały spadek cen na masło i TŁ i Portret Pana EB Re Ea : _ matu utworzono ostatnio рггу Оу- ® piórem p. T. Łopalewskiego kierowała + 
BT włóki i i ma w kw = 3 o bosa rekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie cor ę ambicja początkującego literata, , 

Zi co ja PREZYDENTA owary w: iennicze zimowe = stalone przez w, pół: pa» oddzielne biure wyborcze, pod kie- co je Acz RE || į „” № Mleczarskichi Jajczarskich. Masło wy p. Gopalewskiegi sj | Rzeczpospolitej Polskiej kontekcja — palta zimowe A borowe: hurt 660 — 680, detal — rownictwem st. inspektora pocztowe- ne w znacznej mierze zostało dzięki iście oj. ||| L | m 740. Masła solone: hurt — 620, Е0 P. Jakóba Małochieba. pio TA O CY wydawnictwo E Galanterja damska i męska, ®% detal — 680. Sery litewskie: hurt ,, Zadaniem tego biura będzie za- ""“*igas paoyyskiegos Księgarni Stona „Nanes. Polsk. E у ° @ з7о — 4 40, detal — 460 — 500. pa wszystkich xi sk > (—) Bolesław Wit Święcicki: 
Moo 0 Sery Trapistów: zk, | mych z funkcjami poczty i telegrafu Ino, dnia 5 stycznia 1928 roku: 

Do nabycia tamże B 1 ustępstóem od 5 do 5 b a 460 W miarę zmieniania się tych UA a o anego Podkreślć należy, iż ie t : ` cen, iiem d. i у '©zmi 'widyw: odkre należy, iż pociągaie te oraz we wszystkich księgarniach E . B „SSRI A Z się Don A za sobą oczywiście duże” koszta dla „t I sklepach mater. pišmien, : Г & 1 m graficznego i ożywionej działalności skarbu Państwa. “E p р g ы ы В Е Wielki wybór x biura wyborczego przy Dyrekcjiświad- Biuro to wykonywać będzię czyn- ! a 1 cy p. ° @ į : s czyć może fakt, że Dyrekcja Wileń- ności swe w lokalu Dyrekcji przy ul. 
| Wyszedł nowy Nr. (1-szy'tb.) czasopisma E 2 a Pinata. sdllataj po zżków z a В padli sy umoseioya Sadowej Nr. 25 od godz. 8 r. do m 7, ‚ z = з M | Przy zakupach świątecznych udzieljmy A OKrESIE wyborczym codzienne połą- ewent. i w porze nocnej. PANSTWA 5 Miekiewicza 18, / 8 SH od 10—35 proc, rabatu | czenia pocztowe gawet i we wszyst- SZKOLNA: 

od red. Bolesława Szyszkowskiego. : —ч @ m kich agencjach, które dotychczas ma- m ęazpncdecy © | MKK: ZRK KZ WWE SJ OCR W pozy Ea ry A „„Manutaktura Łódzka” 5 ją zajęcome trzy razy w tygodniu po:  — Centrala Opiek Szkolaych 
: ; 170—0 "8 й m*ączenia pocztowe. średnich zakładów naukowych  
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nie podaje do wiadomości że w dn. 

sali gimn. A. Mickiewicza, ul. Domi- rze ao zmniejszenia się 
mikańska 3 odbędzie się walue ze- wszechnionego 
branie wszystkich Rad Opiek Szkol- 
nych. Obecność wszystkich członków 
lest niezbędną. Na porządku dzien- 
mym, sprawozdanie wszystkich sekcyj 
centrali, oraz Komitetu Tygodnia 
Ucznia; 

— Komitet Rodzicielski szkoły 
powszechnej im. Tadeusza Kościusz- 
ki w Nowej Wilejce składa serdeczne 
„Bóg zapłać* Dyrekcji fabryki A. 
Mozera, księdzu dr-wi Wł, Araszkie- 
wiczow', księdzu prefektowi St, Ba- 
ranowskiemu i Stowarzyszeniu Mło- 
dzieży Polskiej za przychylne i uprzej- 
me przyjście z pomocą w zorganizo- 
waniu przedstawienia i chsinki dla 
dziatwy szkolnej oraz przęzacnemu 
Gronu Nauczycielskiemu za ofiarną 
pracę i poświęcenie bez granic. Kióż 
zdoła je ocenić? Chyba sam Bóg! 

RÓŻNE. 
— Fotografje Zjazdu otrzymać 

można u art, fotograf, A, Skurjata 
Mickiewicza 7. 

— Zjazd rabinów odwołany. 
Zwolany na dzień 10 b. m. do Wil- 
na zjazd rabinów został odwołany, 
przyczem nowy termin zjazdu nie zo- 
stał jeszcze ustalony, Przyczyną od- 
roczenia zjazdu jest nieuzgodnienie 
poglądów poszczególnych grup na 
sprawy. wyborcze. 

— Jaselka. Dziś 8 stycznia o g. 
1 po połud. w Sali Miejskiej dzieci 
Schroniska T-wa Opieki n. dziećmi 
odegrają „Jasełkę* na rzecz tegoż 
Schroniska. 

. — (x) Obława na żebraków. 
Opegdaj z polecenia odnośnych 
władz administracyjnych, Komenda 
P. P. w Wijnie dokonała oblaw7 na 
Wszystkich. żebraków i wałęsających 
się pozmięście jadywiduów. 
"ŻW wyniku obławy sprowadzono 

do_centraliego aresztu 
osób, wśród których znajdowała się 
= ilość żebraków  pozamiejsce- 
wych. у 

ъ 

Podkreślić należy, iż tego rodzaju mi, ulepszeniami, oraz spostrzeženia- 
10 bm. o gedz. 6:ej wieczorem w obławy przyczynią się w dużej mie- mi w odniesieniu do sposobu fabry- 

tak rozpe- 
obecnie żebractwa, 

szczególnie na terenie m. Wilua. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Sekcji Samorządów 

Szkolnych przy Kole Miłośników Szkoły 
twórczej odbędzie się we wtorek dn. 10 b:m. 
o godz. 6 wiecz. punktualnie w lokalu szk. 
p: Nr 39 przy ul. Królewskiej Nr 9. 

Na porządku dziennym referat p. wizy- 
tatora Z: Szulczyńskiego na temat; Klasa, ja: 
ko grupa społeczna. Wstęp wolny dla człon- 
ów sekcji i gości. 

ККОМ! «А TOWARZYSKA. 
— Echa «Balu Morskiego»: W dniu 

5 st+ odbył się w Wilnie «Bal Morski». Wie- 
ież wspaniałych, pełnych estetyki, pozosta- 
wił wrażeń. Bogato udekorowane sale toną 
w zieleni, panie otrzymują ładne kwiaty, 
Okna zostały zastąpione artystycznemi witra- 
żami, a iluminacja sali kolorowemi lampami 
i snopy barwnych świateł, rzucanych przez 
«latarnię morską», przerabia salę i iaficzą 
cych ma baśń zaczarowaną! Bal zaszczyciji 
swoją obecnością Pan Wojewoda Raczkie- 
wicz z Małżonką, pan Admirał Borowski, 
pan Komandor Wolbek oraz wiele innych 
wybitnych osób. Specjalnie przybyli na bal 
oficerowie marynarki i byli mile witani przez 
Zarząd Ligi Morskiej. Pani Wojewodzina 
powitana została wspaniałym bukietem kwia- 

"Do samego rana trwała ochoczo zaba- 
wą. Liga Morska stanowczo opanowuje i 
morze i lądl 

Kasa pokryła koszta i dała potrzebne 
sumy ną dalszą propagandę idei morza. 

NADESŁANE. 

Sp. Akc. wielkich pieców i 
zakładów Ostrowieckich. 

Jak jut donosilišmy, zakłady O: 
strowieckie przystąpiły do wyrobu rur 
żeliwnych systemem odšrodkowym t. 
zw. «de Lzvaud». System ten stoso- 
wany juž jest przez fabryki: The 
International de Levaud" Manufactu- 
ring Czrporation Lid.—Toronto (Ame- 
ryka), The Stanton Iron Werks-Stan- 
ton (Anglja), Conduit d'Eau, Liege 
(Belgja) oraz Vereinigte Stahlwerke 

rego aresztu” kilkadziesiąt A. G.—Schalker Verein— Gelsenkirchen 
(Niemcy). 

Firmy te tworzą rodzaj zrzeszenia 
dzieląc się nawzajem dośuiadczenia- 

| iii dad twoi cO R L S Aaa as SEO An Ei EN EKSA TASK 

  

kacji. 

W ten sposób zakłady Ostro- 
wieckie odrazu zaczynają korzystać 
z nabytego przez te fabryki doświad: 
czenia, oziągając tem lukratywniejsze 
korzyści, rokujące przedsiębiorstwu 
ogromnie interesującą przyszłość. 

(A. W.) 
TEATR i MUZYKA, 

— <Reduta> na Pohulance: Niewier. 
ny Tomek. Dziś i dni następnych o godz. 
20.ej komedja stylowa gn, Grabowskiego 
p. t. <Niewierny Tomek». 

— Wieczór autorski w Reducie, We 
wtorek 17 stycznia b. r, odbędzie się w Re- 
ducie wieczór autorski Stanisława Balińskie- 
go i Jarosława Iwaszkiewicza, których kry- 
tyka literacka zalicza do'najoryginalniejszych 
umysłów dzisiejszego pokolenia poetyckiego. 

— Teatr Polski (sala <Lntnia>). Dziś 
w niedzielę Teatr Polski czynny będzie trzy 
razy: 

o godz. 3-iej pp. — po raz osłatni gra- 
na będzie <Ciotka Karola» Thomasa Braa- 
dona. Sztuka ta jest odpowiednia dla mło- 
dzieży. 

Ó g. Gej pp. — świetna «Hiszpańska 
mucha» — Arnoida i Bacha: 

O g. 8 m: 30 wiecz.—krotochwila Laui- 
sa «Dom warjatów», po ukończeniu której 
nastąpi dodatek kabaretowy. 

— Premjera poniedziałkowa. Jutro w 
poniedziałek po raz pierwszy grana będzie 
komedja amerykańska M. Glassą «Potasz i 
Perimuter>. 

— Koncert Leona Oborina w Wilnie. 
Wobec nadzwyczajnego powodzenia, jskiem 
się cieszyły w Wilnie koncerty laureata kon- 
kursu im. Chopina Leona Oborina, znako- 
mity ten planista daje w czwartek 12 bm. 
w Teatrze Polskim, po raz ostatni w sezo- 
nie bieżącym — recital fortepianowy. 

Bogaty program koncertu zapowiada: 
Chopin (Nooturn Fis-dur, 2 mazurki, Sona- 
ta h moll), Medtner (2 bajki op. 20), Skria- 
bin (2 etiudy op. 42), Prokofjew (Opowia- 
danie starej babuni, Praludjum), Liszt (Fen- 
tazja na temat z op. «Wesele Figara» —Mo- 

bilety już są do nabycia w kasie Tea- 
tru Polskiego. 

— Doroczna Reduta Artystyczna, ar- 
tystów Teatru Polskiego odbędzie się dn. 
28-g0 stycznia br, w salonach Kasyna Ofi- 
cerskiego. Szczegóły niebawem: 

— Recital wiolonczelowy Andrzeja 
hr. Komorowskiego odbędzie się dzisiaj w 
niedzielę 8 bm, o godz..5 min. 15 popołu- 
dniu w Reducie na Pobulance. Koncentrant 
występował w ub. piątek w  Filharmonji 

ŁO w © 

Stada wilków oblegają wsie. 
Z prowincji dachodzą ,coraz czę- 

ściej skargi na niesłycnaną plagę wil- 
ków, których stada oblegają formal- 
mie mniejsze osiedla wiejskie, grożąc 
już nie tylko bydłu ale i ludności 
miejscowej. Ludność domaga się od 
władz lokałnych energicznych kroków 
przeciwke tej pladze. 

Nocy ubiegłej wielkie stado wil- 

ków mapadło na jedną zagrodę we 
wsi Grozdowo pow. Mołodeczańskie- 
go. Wilki pożarły owce, cielęta i oby- 
dwa psy podwórzówe. Właściciele nie 
šmieli sami podążyć na ratunek za- 
grożonemu inwentarzowi. Dopiero na 
krzyki poszkodowanych * zbiegli się 
sąsiedzi, którzy ©dpędzili mapastni- 
ków. 

Tajemnica krwawego pojedynku. 
W związku z niczwykle arwawem 

zajściem w mieszkaniu porucznika 3 
D AK. Pociechina, ofiarą którego padł 
on sam i student Krzyżanowski, krą- 
żą pogłoski, że mamy do czynienia z 
oryginalnym pojedynkiem. Bliższe 
wyjaśnienia tajemnicy nie są możliwe 

ze wzglądu, iż stan rannych jest.bar- 
dzo ciężki i nie mogą oni składać 
żadnych zezneń. Porucznik Pociechin 
ma trzy rany, z których jedna w gło. 
wę jest bardzo ciężka. Student Krzy- 
żanowski ma przestrzeloną pierś, dwie 
rany w udo i lewą rękę, 

Pseudo student trafił na Łukiszki. 
Od dłu+szega. czasu wsród mło- 

dzieży akademickiej począł się kręcić 
młodzieniec podający siebie za hr. 
Korsaka, studenta. Młodzieniec Ów, 
w rzeczywistości nazywający się Sła- 
wiński dzięki ujmującej powierzchow- 
neści i poprawnym formom towarzy- 
skim zdołał zdobyć sobie sympatję 
wielu osób, co też wykorzystał dla 
niecnych czynów. Podając się za 
+genta „Instytutu Sztuk Pięknych Sp. 
akc, w Poznaniu* . pobrał zaliczki, 

u.yskał žyro pewnego księdza na 
sumę 3000 zł. oraz dokonał szeregu 
drobnych malwersacyj. Badany przez 
Urząd Śledczy dawał wykrętne odpo- 
wiedzi, a nie bacząc na to że mal 
wersacje zostały częściowe  ujawnie- 
ne zdałał jeszcze, jakby na pożegna- 
nie oszukać firmę „Rutkowski j Do: 
magała*. W dniu wczorajszym pseu jo 
akademik i «arystokrata» osadzony 
został na Łukiszkach. 

pozaszkolna» wygł. dyr. P. M. Szk. Z. Wil 
—dyr. St Clozda. 

19,35—20,00: Referat i komunikaty Zwią- 
zku Rew. Polsk. Spółdz. Roln. Z. Wit, 

20,30—22,00: Transmisja z Warszawy — 
Koncert. 

Na zakończenie: Gazetka radjowa. 

Wtorek, 10 stycznia 1928 r. 

17,20—17.40. «Rola ogrodu w życiu ro- 
dziny | społeczeństwa», odczyt. pióra R. 
Krausa, wygł. po litewsku B. Kościałkowski. 

17 40—19.00. Koncert popoł. orkiestry 
pod dyr. prof. A. Kontorowicza. Solista: Ser: 
glusz Benoni (bas baryton) akompanjamen!: 
WŁ. Trocki. $ 

19.00—19.10, Rozmaitości. 
19.10—19.35. <Zaginione i ginące zwie: 

rzęta ziem północno wschodnich» odczyt z 
cyklu «Ziemia Wileńska» wygł. Nacz. Wydz. 
Kurat. Okr. Szkoin. Wil. dr. Z. Fedorowict. 

1935—2000 «Jak czytać wiersze?» od- 
Czyt z dz. «Literatura» wygł. T. Łopa- 
lewski 

20.30—22.00. Transmisja z Warszawy. 
Muzyka lekka: 

Na zakończeni. gazetka radjowa. 

WYPADKI ! KRADZIEZ 
— Nieudany występ kasiarza.. s 

mobójcy. Na ulicy Piłsudskiego mieszka w 
domu własnym zamożny kupiec leśny p. Fajn. 
Nie bacząc ma zimową porę p. Faja posta- 
nowił przeprowadzić remoni swego oŚmio- 
pokojowego mieszkania i w tym celu wy- 
prowadził się do innego domu. Wszysikie 
mebie wyniesiono, za wyjątkiem ciężkiej 
ogniotrwałej kasy. Wykorzystali to złodzieje 
i dobrawszy się do mieszkania rozpruli ka- 
sę. Czy łupem opryszków stała się większa 
suma pieniędzy dotychczas mie ustalono, 
gdyż gospodarz wyjechał na kiika dni z 

Ll Likus PEYENE (TWZRZROOPTEWIYPYNTZEWYTOTYPTZRCTENIIA ina, 
Warszawskiej. gdzie odniósł wybitny sukces 
artystyczny, W programie usłyszymy Tarti- 
niego koncert na wiolonczelę, kol. Nidrei 
Brucha, utwory Noskowskiego, St. Saensa, 
Paderewskiego etc. Bilety do nabycia w 
Orbisie, Mickiewicza 11, zaś od godz. 3 pp. 
w kasie Reduty. 

— Poranek Kolendowy T-wa <Lu- 
tnia». Na dzisiejszyra poranku w sali <Lu- 
tnia> (Mickiewicza 8) wykonane będą  nai+ 
piękniejsze kolendy staropolskie w opracowa- 
niu Niewiadomskiego, Kazury, Wailek-Wa- 
lewskiego, jak równieź utwory kolendowe 
Swierzyńskiego i Leśniewskiego. 

Udział w poranku biorą: Wanda Hen- 
drich t Adam Ludwig. Przy fortepianie dyr. 
Wł. Szczepański. 

Połowa czystego zysku przeznacza się 
na wpisy dla niezamożnych uczenic Szkoły 
Przemystowo-Handlowej im. E. Dmochow- 
skiej. 

RADJO—WIL xO. 

* Fala 435 mtr. | 

Poniedziałek, 9 stycznia 1928 r. 

17,00—-17,20: «Rodzina, szkoła, a woj: 
sko» odczyt z cykiu «Wychowanie narodo- 
we», wygł. ks. kapelan P. Sledziewski, 

17,20—17,45: «Działalność kujturajna Sto- 
warzyszeń Młodz. Polskiej» odczyt wygł. A 
Bohdziewicz: 

17,45—18,10: «Karol Estreicher> (z okazji 
stulecia urodzin wielkiego uczonego) odczyt 
z dz. <Kuliura książki» wygł. dr. St. Rygiel. 

19,10—19,00: Koncert popoł. orkiestry, 
pod dyr. prof. A. IKontorowicza, poświęcóny 
galeon Edw. Griega. Suita Н, Wiosna, Su- 

ita I. 
1900—19,10: Rozmaitości. 
19,10—19,35: cjak zakładać czytelnie i 

bikljoteki ludowe», odczyt z działu <«Ośw: 

Podczas badania kasy funkcjonarjuszom 
Urzędu Śledczego rzuciło się w oczy. że 
«robota» dokonana została nie przez fachow- 
ców, na co wskazuje system prucia kasy. 

Podejrzenie padło na syna stróża do- 
mu, Kazimierza Zdanowicza, znanego już 
policji złodzieją. 

Rewizja przeprowadzona w mieszkaniu: 
u n'ego dała niespodziewane wyniki, gdyż 
znaleziono część wyłamanego zamku. 
mowicz przyznał się i wskazał spólnika: Jest 
nim Jan Jurewicz. Zeznają oni, że w kasie 
nie byto gotówki. 

ZŽaanowicz przed tygodniem  zaledwie 
usiłował popełnić samobójstwo przez powie- 
szenie i był odcięty przez ojca: 

Ofiary. 
— Marja Kubicka na dokończenie budo- 

wy kościoła Dzieciątka Jezus w Kamionkach 
zł. 5a 
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  Arcyd:ielo, które zadziw ło świat, Moskwa—Lwów. 

  

  

  

   

  

  

  

MEBLE, DYWANY, wejście z ul. Śnia- 
ANTYKI, Lombardo- deckich 1, przyj. 4—7 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacunek fze« 
czy bezpłatnie. Dia Dr K. Sokołowski 
kupna wymienionych chor skórne 

Synna Wróżka Ghiromanika 
Przepowiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości it. d. Przyjmuje od 10 do 8 
wieczór. Ul Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 

W rol. gł. tytan ekranu BERNARD GOETZKE, REGINA THOMAS i GEORGE 
MELCHIOR. Balet z udziałem tysięcy Bajader. Super film produkcji Francuskiej S11.202zł na zaspokojenie pretensyj Sp. Akc. 
odznaczony na konkursie i zakwalifikowany przez komisję Artystyczną do wyświetla- © wileńskiego Prywatnego Banku Handlowe: 
nia w operze francuskiej. Orkiestra koncertowa z 24 osób. pod batutą MIKOŁAJA. ($89 w Wilnie w sumie 362.698 zł, z prawne: 

S$ jącego się z belek żelaznych, rels i maszyny 
CZ rzujęcia belek, oszacowanego na sumę „Polonja“ 

Mickiewicza 22. 
SALNICKIEGO. Początek o g. 3—30. Ostatni seans 10—25, 
  

7 

  a Od dnia 6-go stycznia do ania 10-go stycznia 1028 r. wł. wyświetlane filmy: 
Miejski Kinematograł „Niemy Oskaržyciel“ made ioai smocjomiący: Ari я 8 aktach, W roll | Ag i i 9' в 'wne eanor Boardm: ita tragi i st t Kn! turaino-Oiwlatowy Ipjes Ralf. Nad program: <POWSTANIE па MARSIE» ава ЁЁ:ЁЁ' 12 LOS. ANGELOS, (art. 1046 U,P.C. Sala Miejska w 1 akcie, W poczekalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Orkiestra pod dyrekcją Kapei- 

(ui, Ostrobramska 5) zmistrza p. W, Szczepańskiego. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów o godz. 4. Ceny 
biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: <KSIĘŻ NA GDAŃSKA». 
  
  

według metody 
prot. ' mmnemoniki, 
Członka Akade- 
mji Paryskiej 

S. Fajnsztejaa 
wzmacnia 

jnsztejn, Wilno, 

AMIEĆ 
USTNIE i LISTOWNIE D. Fa 

: Zawalna 15. 
‹ Dzięki metodzie mniemoniki prof. Fajnsztejna, opartej 

fa prawach psychologj!, fizjologji, logiki i pedagogiki, 
PAMIĘĆ przywrócona zostaje tym, którzy ją utracili. Polepsza 
się M mających złą i udoskonala się u obdarzonych_ dobrą, 
przyczem uspwa się roztargnienie i lenistwo, wzmacnia się 
WOLA i polepszają się wszystkie zdolności umysłowe 
(wpływając korzystnie na charakter i system nerwowy) u 
osób każdego, wieku, poczynając od 8 lat do sędziwej starości. 

loje lekcje mnemoniczne, zawierające łatwe i przyjemne, 
ćwiczenia umysłowe, o tyle swobodnie dają się przyswoić, że 

| zupełnie nikomu nie przeszkadzają w kóntynuowaniu umysło: 
wych i fizycznych zajęć, przy których Ćwiczenia .mnemoniczne 
„są odpoczynkiem po uciążliwej pracy i, ćwicząc się 20—30 min. 
dziennie (podczas sdaceru, w wagonie na statku i t d.) 
każdy, po ukcńczeniu u mnie pełnego kursu mnemoniki, 
rozwija i wzmacnia siłę i działalność swej pamięci do takie- 
go stopnia, że po przeczytaniu czegokolwiek jeden lab dwa 
razy, jest w stanie nie tylko powtórzyć natychmiast przeczy- 
tane w porządku prostym i odwrotnym ma pamięć, lecz 
także, co jest najważniejsze, wszystko przyswojone zatrzy- 
mać w pamięci na zawsze. 

D. Fajnsztejn, Wilno, Zawalna 15, Tel. 12—73, Udzie» 
lenie iniormacyj od 5—6 p.p. у 

“ Prospekt kursu, warunki oraz zarys hist. mnemoniki wy« 
sylam zamiejscowym na żądanie za dołączeniem 50 gr. znaczk. 
poczt. (Za polecenie przysyłki oddzielnie). 

4 

mi odsetkami i kosztami na mocy tytuła wy. 
konawczego Sądu Okrę 
dnia 21.1V.1927 roku za Nr. C/2744/26 oraz 
"innych wierzycieli. 

gowego w Wilnie z 
mie na prawo na schody. 

  

Spis rzeczy i szacunek takowych przej- 
zany być może w dniu licytacji zgodnie z 

Kottornik Sądowy 
(—) K. Karmelitow: 

Nr. 2404:VI. 154 
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«Wileńska Pomoc Szkolna» 

  

  

AQUA VITAE 
i 3 

Ę wodą życia, nazywali = jakżeż 

błędnie - przodkowie nas go- 

rzałkę. Prawdziwie życiodajną 

wodą jest dla swego aromatu, 

działania orzeźwiającego i mocy 

5 P odė kolońska 
sara „iż 

  

  

      
poczwórna 

щ
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7 wielkości lasów. 1 gatunek — najlepszy 

DZIAŁ RADJO—Wilno, Wileńska 38, tel. 941. 
EURAS SARAS, PE ARTERINIS IPS 

” 132—7 
EITI RRT EISSAATKOS KIETASIS, 

Wilenskie Przedstawicielstwo 

Kto nie ożywa mydło <BY K» 

  
  

  

opałowy 
kowalski z 

dostawą Węgiel 5. 
w zamkniętych plombowanych wozach 

Ceny najniższe. 
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