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Ryga,

Po długotrwałym

estoński ostatecznie

Konto

czekowe

kiyzysie,

ukonsty-

został

Na czele jego stanął Temant,

tuowany.

kióry w dn. 11 b. m. odczytał dekiaDeklaracja
gabinetu,
rację nowego
w stosunku do spraw zagranicznych,
brzmi jak wiele podobnych: utrzymaZ Sąnie jaknajlepszych stosunków
sledniemi p«ństwami, na podstawie
tych zasad, jakie określiła Liga Narodów. Podkreśla też przyjazne Stosunki z Łotwą jakie zamierza Estonja
w
nadaj podirzymywać, szczególnie
dziedzinie gospodarczej i koordyno-

w

pocztową

z przesyłką
Nr. 80259

lub

P, K. O,
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Przypuszczalny

63

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.

skład

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WILEJKA POWIATO WA—ul. Mickiewicza 24

— Związek Ziemian

i5 groszy,

rządu

Wiersz milimeirowy jednoszpaltowy na suronie 2-ej i 3-ej 30 &
Kronika rekłamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch šwiątecznyc
oraz z prowincji 0 20 proc. drožej

Luthera.

BERLIN.
14.1. PAT.
Wczoraj gabinetu wej'ą tym razem przywódkanclerz Luther odbył konferencję z cy frakcyj parlamentarnych, poszczeTrudno mi walczyć piórem z taką człowiek zdrowo myślący, niezaśle- przywódcami
demokratów centrum, gólnych
partyj,j a mianowicie, dr.
dogmatyzmem maiksowskim,
powagą
naukową,
jak
autor piony

partji ludowej
i bawarskiej partji lu- Koch, przywódca demokratów,
jako
artykułu p. t. „Monarchizm w Pol- odrzucić musi już a priori, a tembar- dowej.
Wszystkie te partje wyraziły minister
spraw
wewnętrznych
dr.
sce”, wydrukowanego niedawno w dziej po bijących w oczy iezuita- gotowość wzięcia udziału w gabine- Streseman, przywódca ludowców, 'ja«Czasie» krakowskim, p. profesor Sta- tach zaszczepienia tej idei w
Rosji. cie d-ra Luthera. Natomiast zjedno- ko minister spraw zagranicznych i
czenie gospodarcze odmówiło współ- Marx przywódca centrum jako mininisław Estreicher, Jednakże
na ten Nie widzimy także, nietylko w Sejmie, pracy.
W. ciącu
dnia
dzisiejszego ster sprawiedliwości. Jako kandydata
artykuł «Słowo»
odpowiedzieć
po- ale i poza nim, stronnictwa, kiórego der Luther będzie omawiał z poszcze- na ministra finausów wymieniają Буwinno, po pierwsze ze wzglęców ide- przewodnią ideą byłoby wzmocnienie gólnemi partjami kwestje personalne. łego ministra finansów Saksonji Reinowych, a po diugie dia
wyjaśnienia władzy prezydenta.
Ježeti potrzebę „Vossische Ztg” przypuszcza, że do holda.
stanowiska
własnego
w
sprawie, tej reformy, jak myśli
prof. EstreiCzęściowy kryzys w Austrji.
która
niedawno
dzieliła
Polskę
na
mi
cher,
odczuwa
większość
sfer myśpaństwa
innemi
z
waniu polityki
WIEDE
Ń.
14.1. PAT.
Rokowania następców zostali 'wybrani burmistrz
polityki dwa obozy więcej
dziedzinie
W
wrogo
przeciw lących politycznie,my możemy stwier
bałiyckiemi.
stronn
ictw
większ
ości
w
sprawie miasta Badenu Kollman (teka skarbu)
się
starać
wewnętrznej, nowy rząd
sobie usposobione, niž
monarchišci dzić, że idea ta nie była w
stanie przekształcenia
gabine
tu
Rameck
a zo- i Thaler
(teka rolnictwa).
Agendy
zapewnie
o
em
szystki
będzie przedew
«Sło- zapalić ich do czynu,
nawet
tak stały wczoraj ukończone. Nastąpi dy- ministra spraw zagranicznych
Obywate- i republikanie. W tej sprawie
obej:
nie bezpieczeństwa swym
ja- misja ministra skarbu Ahrera i mini- mie kanclerz Rameck.
201- wo» nigdy nie podzielało kiańcowych skromnego, jak zrzeszenie się w
lom, wyszkolenie dobre armji,
Buchingera. Na ich
wprowadzenie i namiętnych poglądów tej lub owej kąś organizację.
Ludzie
tak mało stra rolnictwa
budżetu,
lansowanie
reformy strony, i, jakto zwykle bywa, stawa- dbający
© urzeczywistnienie
swej
złotej waluty i zakończenie
roinej. Główny nacisk położony ma być ła się nieraz celem pocisków jednych idei, Polski nie zbawią.
na rozwój kultury rolnej kraju.
Ale czy sam pomysł
ten jest
i drugich. Wielce szanowny
autor
wzywa do wspólnej woli : dobrze służyć krajowi.
Dyskusja nad deklaracją rządową,
trafny?
Wzmocnienie
władzy
prezyomawianego
artykułu,
choć
pisze,
że
nie
m.
podjęta w sejmie dn. 12 b.
pu- denta, połączone z zachowaniem o: objęciaPARYŻ, 14 I, Pat. W przemówieniu swem, wygłoszonem z okazji
wywołała większych zatargów pomię- <Słowo» jest jedynym organem
stanowiska przewodniczącego Izby Deputowanych,
Herriot wska2а> zał na welką rolę i znaczenie
który
się becnego systemu jego wyboru,
dzy frakcjami. Z krytyką deklaracji blicystycznym w Polsce,
parlamentarnego i republikańskiego ustroju
ludostronnictw
wystąpili leaderzy
sobie
taką
wewnętrzną Francj,
opowiada za iceą monarchiczną, wido- wiera w
doda jąc, że obecnym ciałom ustawodawczym przypadł zaszczyt
wego i socjalistów. Socjaliści głoso- cznie pisma naszego nie czytuje, a sprzeczność, że nikt tego nie propopfzyjęcia
układów locarneńskich. Wyraziwszy
głębokie
przekonanie, że
voium
wyrażeniu
przeciwko
wali
Francją
rozwiąże
wszystkie stojące przed nią zagadnienia powojenne,
nuje.
Ale
zastanówmy
się
jakie
skut.
sąd
swój
opiera
na
zdaniu
ludzi,
któufności. Niemcyi Rosjanie stwierdzili,
Fierriot
deputowanych, zby otwarcie nowej sesji
radykalna zaznaczy wezwał wszystkich
że deklaracja zadowolnić ich nie jest rzy świadomie lub nieświadomie po- ki pociągnęłaby za sobą
ło się aktem wiary w przeznaczenie Francji. — Uczuciem, które
głood
się
zymali
w stanie i.powstr
glądy nasze przeinaczają. Inaczej nie zmiana sysiemu wyboru.
Prezydent panować powinno nad wszełką dyskusją, wszeiki
emi konfiikiami i doktrysowania. Jednakże olbrzymią większo- pisałby że jedyny organ
monarchi- byłby wybierany albo
bezpośrednio
nami będzie wspólna wola— dobrze służyć krajowi.
votum
Temaniowi
Ścią wyrażono
idei przez lud, wypowiadający się przez
porządku czny w Polsce „łączy kult @а
uiności i przystąpiono do
'
Przewodniczący
a
apoteozowaniem x-przymiotnikowe głosowanie (x mudziennego. Ostatnie depesze z Rewla monaichicznej
han- marsz. Piłsudskiego”,
si być cyfra największa
ze wszystdonosiły jeszcze, że ministrem
PARYŻ. 14. I. Pat Sen, de Selves obrany został ponownie przewoWebermann,
dlu i przemysłu został
Co się tyczy idei monarchicznej kich przyjątych w analogicznych wy- dniczącym Senatu.
b. urzędnik rosyjski w min. rolnictwa. to „Słowo* broni takowej w
na
kuli ziemskiej), albo,
pier- padkach
rządowej z
Wszedł on do koalicji
libe- wszym rzędzie dlatego, iż jest prze- przez wybranych ad hoc wyborców,
narodowych
partjj
ramienia
konane, że dzieje się u nas źle, i że jak to widzimy w Stanach Zjedn.AmeLONDYN, 14-1. PAT. Dzisiaj popołudniu odbyło się pierwsze spotrałów.

Herriot jako przewodniczący

Senatu

Izby

Francji.

Włosi konsolidują swe długi.

Oczywiście największe zainteresowanie budziła osoba ministra spraw

obecny

ustrój

demokratyczno-anar-

chiczno-policyjny
prowadzi
Polskę
zagranicznych, którym został b. po- do zguby. Trzeba
szukać
wyjścia,
:
seł estoński w Ameryce, Piip.
trzeba
szukać
dla
ojczyzny
naszej
zbaRygi,
do
11
Piip, przybył dn.
przez
wienia,
a
zbawienie
może
nasiąpič
dworcu
na
cie
spotkany uroczyś
spr. za- według naszego głębokiego pizekoprzedstawicieli ministerstwa
granicznych Łotwy, posła amerykań: nania, tylko po zaprowadzeniu u nas
posła esiońskicgo
skiego w Rydze,
io, abyśmy
już przed nie- monarchji. Nie znaczy
kióry
,
Minisier
d.
it.
myśleli,
ża
za
skinieniem
różdżki
śpiedawnym czasem bawił w Rydze
Obleczarodziejskiej
*
przyszłego
monarchy
Rewla.
do
em
szył się z powrot

gli go jednak dziennikarze, zapylując waśniące się kiasy, parije, Organiza3 cje, osoby, zaczną siebie wzajemnie
.
w różnych sprawach.
Od dłuższego czasu najbardziej miłowzć, Polacy pozbędą się swych
powstały

był projekt,

zagadnieniem
w

bałtyckie

państwa

interesującem

oma

szeroko

nasiępnie

Finlandji,

przez niektóre
i inspirowany
wiany
czynniki —stworzenia t. zw. «Locarno

Do kombinacji tej mia-

północnego»

ły wejść państwa

i skandy-

bałtyckie

nawskie, w tej liczbie wymieniano
również Litwę i Sowiety, czyli wzajemne gwarancje państw bałtyckich
w

być skie-

razie nie miały

żadnym

rowane przeciwko Rosji.
O stanowisko Estonji

wobec ta-

zapytali dziennikarze
kiego piojektu,
ryscy nowego ministra spraw zagra:
nicznych Estonji, Piipa.

odpowiedzi

W

minister

oświad-

czył, że jego zdaniem, utworzenie takiego „północnego Locarno* uważać
i niemožlinależy za przedwczesne

Może być jedynie mowa o roz-

we.

ciągnięciu traktatów

locarneńskich też

co dła ogól-

ina państwa bałtyckie,

nej sanacji stosunków powojennych,
byłoby bardzo pożądanem. — O stosunku Estonji do Łotwy, wyraził się

oczywiście minister
nie, twierdząc,

bardzo przychyl-

am
w żadny
że Estonj

nie zamierza zmieniać swej

wypadku

linji politycznej. Kontynuować będzie
nadal politykę, jaka prowadzona była

jeszcze

ś. p. Meje-

za czasów życia

przywar odwiecznych, i w mgnieniu
oka nastanie ład, spokój wewnętrzny,
dobrobyt. Nawet przy
ustroju
monarchicznym ciężką , walkę będą mu'sieli staczać zwolennicy praworządności i harmonji społecznej, z przeciwnikami innych ideałów. Ale wierzymy, że zaprowadzenie
monarchji
wpłynie
dodatnio
na
psychologję
społeczeństwa,

nastrój, który
dobrej

zapytań

skierówanych

umożliwi

w

niem

zwycięstwo

sprawy.

Szanowny
«Monarchizm

chyba

w

artykułu

Polsce»,

p, t

zdaje

się

o

Ale

niewiele

ujemne

dałby się

przedłużyć) powraca tam

u

tygodnia.

nas

Podpisanie traktatu między Anglją a Irakiem.

peryod agi-

tacji namiętnej,
z niczem się nie li- „
BAGDAD, 14 L PAT.
Dnia 13 b. m. podpisany został przez wysoczącej, podczas którego wszelki bu- kiego komisarza angielskiego i prezesa Rady ministrów Iraku traktat, który
siness jest wstrzymany. W rezultacie obowiązywać będzie najwyżej lat 25, Traktat ten, który przewiduje utrzyprawo rządzenia państwem otrzymuje manie dotychczasowego stanu rzeczy, przedstawiony zostanie pariamento-

wi państwa Iraku. Ogłoszenie

osobistość, która jest przedstawicielką,

Żądania wystawione

często

których

po

łych wyborów,

rencji państw bałtyckich i Polski,
Natomiast niespodziewanie

pisma

kowieńskie zamieściły wiadomość, że
według najpewniejszych

źiÓdeł, | kon-

ferencja ta ma być zwołana już w
marcu r. b. w Rydze. — Jak mówią,

chodzi

terminu,

o przesunięcie

wszakże

tu

aż do czasu,

nim

ostatecz-

nie stosunek Łotwy do Litwy będzie

uregulowany.
...22000400:0000220009000000000060

Przeciw

otyłości

załecają lekarze z doskonałym
kiem ogólnie uznaną Koloidynę.

sku
(Co

lloidine
Dubois).
Koloidyna jest
środkiem odiłuszczającym, działa sku
tecznie już od

samego

początku

le

czenia i niema ubocznego, szkodliwe
go działania. Usuwa otyłość stopnio

wo w bardzo krótkim
czasie. Spize
aptekach i skła
daż we wszystkich

dach aptecznych.

przez federację górników.

następuje całkowita zmiana polityki.
LONDYN. 14. I. Pat. Przedstawiciele federacji górników przedtožyli
Silny organizm Stanów Zj. może wy- dzisiaj komisji węglowej memorjał w sprawie żądań górnków w zakresie
trzymać iakie stale powiarzające
się reorganizacji przemysłu górniczego w Anglji. Górnicy
w memorjale
tym
kryzysy. U nas mogłyby one pocią- wysuwają daleko idące żądania domagając się nacjonalizacji przemysłu
na dzisiejgnąć za sobą
wprost
katastrofalne górniczego. Projekt federacji górników rozpatrywany będzie
Szem posiedzeniu komisji, na kiórem
przedstawiciele
górników
złożą

skutki, przy naszej skłonności do po- również ustne wyjaśnienia

sługiwania się w
polityce zatrutą
bronią rzucania oszczerstw na przeciwników, przy udziale w walce elementów, wrogo usposobionych wzglę-

dem Państwa

i ustroju

to elementy

R

RZYSZNICKUEZAW

społecznego,

nieraz byłyby

Z Mińska

(jak

co do niektórych

PORT ZZA BY IK T ISSN

Białoruscy

STN AU ERSKTNAS EAS

borów)

języczkiem

u wagi.

Mieliby-

punktów memorjału.

donoszą:

wychodząca

tu „Zwiezda*,

Ludowych

ostatnich

litej, jsk

wiekach _ Rzeczypospo-

również

monarchja

abso-

lutna, poddaje analizie trzy inne formy: cezaryzm,: monarchję
konstytucyjno-patryarchalną i konstytucyjnoparlamentarną, i docnodzi do wniomielby

realny, grunt

pod

tylko zwolennicy

nogami

tej ostatniej

żających
proponują
kańskiego
czenia w
z dwojga

perspektyw,
że gdy
nam
wyjście z bagna republiparlamentaryzmu dla skotę przepaść, odpowiadamy:
złego wolimy... cokolwiek

zamieszcza

Białorusi

sensa-

Sowieckiej,

uchwaliła zaszczycić białoruskich posłów sejmowych, którzy wzięli udział
w wycieczce do Moskwy, wyższemi,
honorowemi
stanowiskami w 1zą-

zupełnie innego.
I tu wracamy

do

Sprawy

narchji. Autor omawianego

mo-

artykułu

Dn. 16 b. m.
tarzystów,

wa.
Proponuje
więc
wzmocnienie np. między patryarchalną, uwarunkowładzy prezydenta, połączone
z re- waną istnieniem starej dynasiji (wyformą sposobu jego wyboru.
Za tą licza jako przykład Burbonów, Orledrogą przemawia podobno instynkt anów, Hohenzollernów, Habsburgów,

odbędzie

przedstawicieli

się w Rydze
mniejszości

Sejm

i Rząd.

Projekty oszczędnościowe.
WARSZAWA 141. (żel. wł. Słowa)
Komisja
Oszczędnościowa
M.S.W.
dla policjj postanowiła
przeprowadzić redukcję oficerów policji. Redukcji ulegnie 155 stanowisk oficerów
policyjnych. W
Ministerstwie Spraw
wojskowych rozważany jest projekt
zniesienia

żandarmerji.

Projekt

konferencja

narodowych

parlamen-

państw

prze-

widuje zmilitaryzowanie policji, która-

by jednocześnie wykonywała funkcje
żandarmerji wojskowej. Policja byłaby
podporządkowana Ministerstwu spraw
wojskowych w całym zakresie oprócz
spraw bezpieczeństwa publicznego.

Jednocześnie

z

tym

projektem

omawiany jest projekt zniesienia sądów wojskowych i przekazania
ich
agend sądom cywilnym.
O ile projekty te uzyskają
aprobatę czynników miarodajnych
da to
poważną pozycję oszczędności.

Zmiany

w wejsku.

WARSZAWA 14. |. (żel. wł. Słowa).
W Sztabie generalnym nastąpiły następujące przesunięcia służbowe.
Dotychczasowy
szef
oddziału I
Sz. G. gen. Zajęc przeniesiony został

do Katowic

gdzie objął Dowództwo

dywizji, na jego miejsce zamianowano pułk. Staniewicza. Gen. Burhardt-

Bukacki z Modlina
objął szefostwo
oddziału regulaminów i wyszkolenia.

Rezygnacja

min.

Moraczew-

skiego.
W

WARSZAWA. 14.

I (tel, wł.Słowa).

kuluarach sejmowych

mówi

się

ciągle o dymisji Min. Moraczewskiego Zgłosił on już swą rezygnację i
pomimo wielkiego nacisku ze strony
kolegów
partyjnych
nie zamierza

zmienić swej decyzji Powoduje to
poważne niezadowoienie w _ kiubie
P.P.S, który narazie ze względów
taktycznych

przesilenia.

niechciałby

W kiubie

sobie sprawę

z tego,

wywoływać

P.P.S.

że

jest nieuniknione i że musi
z inicjatywy

noby

tego

łączyć

zdają

przesilenie

nastąpić

kiubu, ale niechcia-

iej

sprawy

z

osobą

marsz:łka Piłsudskiego, gdyż dla kiu-

bu byłoby
daleko dogodniej,
aby
przewidywane przesilenie wynikło na
tie zagadnień natury gospodarczej.
, „Według wszelkiego prawdopodobieństwa nastąpi to podczas wielkiej
dyskusji budżetowej.

Rezerwy

dia

koalicji

rzą-

dowej.
WARSZAWA

14. I. (tel, wł, Słowa)

Dowiaduję się, że pomiędzy
grupą
ostatnich secesjonistów z Wyzwole-

nia a rządem rozpoczęły się

TZOWOOZNCTZZNRCCA

posłowie sejmowi honorowymi
urzędnikami Sowietów.

już bywały przy innym systemie wy- cyjną wiadomość, że Rada Komisarzy

rozmo-

wy w sprawie ewentualnego wejścia
stronnictwa chłopskiego do koalicji

rządowej. W tym wypadku gdyby
przed wejściem do koalicii rządowej

grupy chłopskie się połączyły, mianoby do czynienia z frakcją
parlamentarną liczącą przeszło 30 członków.

Projekt

zakazu wywozu owsa.

WARSZAWA.

14,| (żel. wł Słowa).

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
przystąpiło do opracowania projektu

rozporządzenia

zakazującego

wywo

zu owsa zagranicę.
jak wiadomo
przeszłoroczne zbiory owsa zawiodły
: wobec iego zbyt intensywny
wywóz tego artykułu grozi brakiem na
rynku

wewnętrznym.

bal-

Przedstawiciele «Wyzwolenia»

Konferencja poruszy szereg bolączek, zwłaszcza zaś ucisk
mniejszości narodowych na Litwie. Reprezentowani będą: Pola-

u premjera,
WARSZAWA 141. (żel, wł. Słowa)
Premier Skrzyński przyjął dziś przed-

tyckich,

Litwy, Łotwy

i Estoniji.

cy, Niemcy, Rosjanie i Żydzi.

Mimowolny

sprawca

szofer

do ministra estońskiego przez dzien* formy, ale że zaprowadzenie jej by- proponuje monarchistom wybór mię:
nikarzy ryskich, że nie intormowali łoby trudne, a korzyść z niej wątpli- dzy rozmaitemi formami monarchii,
Estonii
o stanowisko
się oni wcale
dawno konfewobec projektowanej

traktatu nastąpi niebawem.

Reforma przemysłu górniczego w Anglji.

pariji,
a często kreaturą zwycięskiej
i dla dobra partji rządziaż do przysz-

które

autor

Północnej.

także jest zdania, że dzieje się u nas śmy wszystkie złe strony dawniejnienajlepiej i że na złe strony nasze- szych elekcyj wiritim, z niektóremi dzie Białorusi sowieckiej.
Odznaczenie to ma nastąpić, gdy posłowie będą wracali z Moskwy
Mniej
go życia politycznego i społecznego jeszcze zmianami na gorsze.
przez
Mińsk do Warszawy.
(z.)
więcej
to
samo
da
się
powiedzieć
o
trzeba
szukać
lekarstwa.
Szuka
jednak gdzieindziej. Po stwierdzeniu, wyborze prezydenta przez lud, jak to
Przeciwko uciskowi w Kowieńszczyźnie
że niemożliwą jest u nas monarchja się praktykuje w Niemczech. Reforma
Konferencja mniejszości państw bałtyckich w Rydze.
w tej formie, w jakiej istniała w tego rodzaju przedstawia tyle zatrwa-

rowicza, a urzędowania min. Pusty
w Estonii.
Nie wiem, czy należy zaliczyć do sku że

charakterystyki

że wytworzy

strony kanie przewodniczącego delegacji włoskiej do rokowań o konsolidację
z kanclerzem skarbu Cnurtego są bardzo widoczne
nawet
w długu włoskiego w Anglji ministra Volpiego
chillem. Właściwe rokowania rozpoczną się jutro. Przedłużą się one zaSt. Zj. Co cztery lata (a termin ten pewne do końca przyszłego
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W obronie idei monarchicznej.

13 grudnia.

rząd

domu

ao

BARANOWICZE — ul. Szosowa
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64

15-go stycznia 1926 r.

od 9 do 3. Telefony:

4, otwarta

ul. Ad. Mickiewicza

i Administracja

Redakcja

Piątek

ODDZIAŁY:

śmierci

Mejerowicza

Kalninia uniewinniony.

spraw

do

powrotu marszał.a Piłsudskiego

Z Rygi

rowi

stawicieli «Wyzwolenia» pos. Stolarskiego i Rudzińskiego, którzy w imieniu swego stronnictwa domagali się

donoszą: Onegdaj, odbyła się tu rozprawa przeciwko szofeMarcinowi Kalninia, mimowolnemu
sprawcy
Śmierci b. ministra
zagranicznyci Łotwy, Mejerowicza. Sąd wydał wyrok uniewin-

niający.

Ё

armii

P. Rakowski
WARSZAWA

w

Warszawie.

14.1. (żel,wł.Słowa,).

W związku z zapowiedzianym przejazdem przez Warszawę
w
drodze

Romanowow), i parlamentarną (jako rewolucji lipcowej i narzędzie jednej względem pierwszorzędnej wagi zga- z Paryża do Moskwy ambasadora
natural- dzamy się zupełnie z Szan. Panem Sowietów we Francji Rakowskiego
politycznie, gdy
tymczasem
żadne przykład przytacza Anglję, Hiszpanję, klasy społecznej. Zachodzą
nie,
lub
zachodziły,
w
rozmaitych
Profesorem. Mówi on w końcowym pos. Wojkow odwiedził Ministerstwo
stronnictwo poważne idei monarchi- Belgję, Włochy, a także raaszą Konznaczne różnice. co do ustępie) swego artykułu, że forma Spraw Zagranicznych. P. Rakowski
stytucję 3 maja) i, jak zaznaczylišmy“ państwach
cznej nie wywiesiło,
w czasie swego pobytu
w WarszaO powagę stronnictw
możnaby wyżej, starą się wykazać niemożli« atrybucyj monarchy, i w danej chwili rządów sama nie jest lekarstwem na wie odbędzie kilka konferencyj polisię spierać. Jeżeli za stronnictwa 'po- wość jednej i bezużyteczność dru" myśliciele polityczni masi (bo spo- wszelkie braki, że daleko ważniejszą tycznych przedewszystkiem więc z
odpowiedzieć, dziewamy się że analfabeci nie będą rzeczą są psychiczne i moralne wła. premjerem Skrzyńskim i czynnikami
ważne uznać tylko te, które są repre- giej. Na to możemy
mi.
przy ukła- šciwošci narodu, i że po naprawie gospodarcze
wyraźnej
linji mieli decydującego głosu
zentowane w Sejmie, to można
po: że nie dostizegamrty
1
wiedzieć, że nasze stronnictwa po- demarkacyjnej między temi dwiema daniu konstytucji Polski monarchicz- ustroju trzeba skupić uwagę na mo- Dywidenda
Banku Polskiego,
ważne są wogóle pozbawione idei, formami, i twierdzenie to opieramy nej) natrafią, miejmy nadzieję, na for- ralne i intelektualne podniesienie naWARSZAWA. 141 (tel,wł.Słowa).
dla naszej rodu. Zdanie to podzielamy najzu- Dziś rano odbyło się posiedzenie Rabo za takową nie można uważać pod- na wyżej przytoczonych przykładach „mę najodpowiedniejszą
ustrój hiszpański Ojczyzny. Zmiana ustroju jest spra- pełniej, z tem jednak zastrzeżeniem, dy Banku Polskiego. Posiedzenia nie
trzymywania interesów „własnej
par- gdyż np. obecny
przyjęto jedynie budżet,
tego ukończono,
elementów wą bezsprzecznie poważaą i trudną, że nie wierzymy w możliwość
tji lub wzbogacenia
swych
wybor- zawiera w sobie więcej
ogromnej

ców

większości

kosziem

innych

stwa. ldegę mają chyba

sfer myślących

klas społeczeń-

socjaliści

patryarchalnych,

ro- we Francji,

zmaitych odcieni, z komunistami włącznie, ale jest to idea, którą każdy

młodszą

niż rządy

ale trzeba
wybierać
między
nią
są zgubą Polski. Tertium non datur.

Orleanów

bo ci ostatni, choć
gałęzią
Burbonów, zajęli

Na zakończenie musimy

a podniesienia

z zado-

przejściowo tron jako przedstawiciele woleniem podkreślić, że pod jednym

przy

kańskim.
Maryan

ustroju

republi-

hr, Broel-Plater.

bilans zaś i rachunek strat i zysków
będzie
zatwierdzony
na następuem
posiedzeniu, kióre odbędzie się 21-go
b. m. Przewidywana dywidenda wyno
sić będzie 11 proc.

З

ECHA

KRAJOWE

Dwa

lata

ciężkiej

Korespondencja

przygotowaw-

czej pracy minęły. W ciągu tego czasu zdołał jednakże nasz magistrat dokonać nie mało dla uporządkowania
miasteczka, a mianowicie założył tundamenta, które
nadal przy wytrwałej
pracy wszystkich
obywateli dopro-

wadzą Nowo-Święciany do stanu kwi.
tnącego.

Dzialalność magistratu Nowo:Świę-

cian

rozpoczyna się

kiedy zwycięskie
rzuciły

dalej

w roku

wojska

na wscnód

Słowa.

Bawi obecnie w Moskwie czy już
nawet
wyjechała
dalej
wycieczka

—

«parlamentarzystów»

Nowo Święciany, 13 go stycznia,
podniesienia
estetycznego
wyglądu

jej mówi

pragnie

go

pracę

we

wszyst-

kich kierunkach. W poczynaniach tych
życzyć mu trzeba jaknajbardziej owocnych rezultatów.

Zr.

1919,

Wojewódzki,

polskich.

za siebie.

Skład

P. p.

Fiderkiewicz,

Bryl,

Helmani

jesteśmy Świadkami.

Pomysł
wycieczki
poselskiej do
Rosji Sowieckiej powstał dobre kilkanaście miesięcy temu, w chwili gdy
Związek Ludowo Narodowy
rozpo:
Ccząt starania o nawiązanie
bliższych

stosunków z Sowieiaimi. Organa

polskie odbolszewików.

Okres czasu pomiędzy
1919 a 1921
rokiem wobec
wielokrotnych zmian
władzy
oraz warunków
wojennych
niemógł
wpłynąć
zbyt dodainio na
rozwój gospodarczy miasta. Wiašciwy rozwój miasia rozpoczyna się w

sam

miasta. Również godnym uznania jest reszta kotmpanji ma ustaloną opinię,
zamiar założenia
bibijoteki miejskiej. mimo to trudno było przypuścić, aby
Jak się okazuje magistrat Nowo-Św ę- bezczelność w rzucaniu oszczerstwina
cian,
acz w skromnych
rozmiarach Polskę posunęli aż tak daleko, jak teprowadzić

Informowanie

publiczności

ve

Nr

o

sprawach

sowe

tego

obozu

propagując

zbliżenia do Sowietów

pra-

LONDYN, 14.1. Pat.
Berliński korespondent „Daily News“ donosi,
že Niemcy zaproponowaty Polsce požyczkę wzamian za pewne zmiany dotyczące korytarza pomorskiego. Polska jakoby na propozycje te odpowiedzieć miała kontr propozycją, w kiórej zgadza się na zneutralizowanie korytarza przy jednoczesnem zneutralizowaniu Prus Wschodnich. Rząd Niemiecki odmów ł przyjęcia tej kontrpropozycji, natomiast zaproponował pożyczkę wzamian za usiąpienie Niemcom pasa
szerokości 5 kim. w zdłuż
linji kolejowej.
Poseł poiski Skirmuntt w pismie wystosowanem do redakcji „Daily
News" wyraził żai z powodu ukazania się podobnych informacyj w dzienniku iw imieniu rządu polskiego kategorycznie zaprzeczył
tym
wiadomościom.
Pos. Skirmuntt oświadcza, że rząd polski nie może w żadnym
razie zgodzić się na pertraktacje w
sprawach
załatwionych ostatecznie
przez traktaty, a do'yczących odstąpienia innemu
państwu
jakie: kolwiek
części bezsprzecznie polskiego teryio: jum.
RU

Echa afery w

myśl

w wywodach

Budapeszcie

BUDAPESZT. 14. I, Pat. Biskup niemiecką,
jakoby
państwa
Małej
swych nacisk główny kładły na zblikroki
dyplożenie gospodarcze, zapoznając zupeł- polowy Zadravec ponownie przesłu- Ententy miały uczynić
że matyczne
u rządu
angielskiego
w
nie niebezpieczeństwe
propagandy chany przez policję, oświadczył,
o zamierzonem sprawie
afery
węgierskiej.
Wobec
komunistycznej jako
rezultatu bliż- wiedział wprawdzie
bliczne. Zamieszczanie bow em przez „Kurt:
fałszersiwie jednakże
ze względów tego, że wiadomości
te,
podobnie
szych stosunków z Sowietami.
samego
roku 1923
z chwilą wejścia
w życie jer Wileński* iniormacyj stale opóźnionych
Jednocześnie w tym czasie posel: patrjotycznych milczał o całej spra- jak wszelkie pogłoski tego
ustawy o tymczasowem uregulowaniu o jakie 10 do 15 dni powoduje dezorjen* stwo sowieckie w Warszawie rozpo- wie. Przeciwko biskupowi nie wdro- rodzaju są pozbawione podstaw, jest
żadnego
postępo- rzeczą jasną, piszą wspomniane dzienfinassów
komunalnych.
Stabiiizacja tację opinji publicznej. Postaramy się 10 częło
intensywne
zabiegi
w
celu żono dotychczas
niki czechosłowackie, że twierdzenia
dała możność wykonywania biiżej wytłama-zyć: jeżeli np. piasa wi- nawiązania kontaktu i pozyskania dla wania sądowego.
złotego
PRAGA. 14. I, Pat. „Czeskie Sło- o rzekomej odmowie
Anglji
interw całości
budżetów
i to ogromnie leńska w dniu 12 grudnia zamieszcza daj- siebie pewnych czynników sejmowych.
Presse*
zaprzeczają wenjowania
na drodze
dyplomaiywpłynęło
na rozbudowę gospodarki my na to wiadomość, że policjant republiki Wybór padł na
pos. Bryla,
Woje- wo* i „Prager
kowi.ńskiej X bił jakiegoś Bildzinkiewi<za, wódzkiego, Fiderkiewicza i kompanię, wiadomości.
podanej
przez
prasę cznej są wyssane z palca.
miejskiej.
:
a
«Kurjer Wileński» zamieszcza tę samą j:ko najbliższych duchowo
W okresie tym uruchomiono przykomunizchodnię sanitarną, zbudowano gmach wiadomość w dniu 30 grudnia, to wielu mowi i bardziej wrażliwych na pew- Kongres międzynar. zrzeszenia prawa karnego.
zaopa- ludzi jest przekonanych że bito nie jednego ne dobrodziejstwa natury: materjalnej.
remizy dla straży ogniowej,
PARYŻ. 14 I. Pat. Odbyło się tutaj posiedzenie zarządu
głównego
trzono miasto w 15 punktach w świa- lecz dwuch Biidzinkiewiczów. Jeżeli dajmy Myś! wycieczki do Sowcepji dla bliżprzewodnictwem hr.
tło elektryczne, przeprowadzono ro- na to prasa wileńska w dniu 20 grudnia szego poznania się i zadzierzgnięcia międzynaiodowego zrzeszenia prawa karnego pod
premjera
belgijskiego.
Na
żądanie delegata
boty brukarskie, przebudowano gmach ogłasza wykaz 80 folwarków ' wywłaszczo- stosunków
znalazła
w
osobach Carton de Viaria, byłego
rumuńskiego,
poparte
przez
delegację
polską,
grudnia.
30
dnia
Wileński»
postanowiono
odroczyć
<Kuijer
a
nych,
szkoły
powszechnej,
kupiono dom
wspomnianych posłów czynnych zwozwołanie
w
Brukseli
pierwszego
koryresu
zrzeszenia
do
lipca
1926
roku.
ogłasza
wiadomość
że
republika
kow.
wy*
dla magistratu, przeprowadzono
wylenników, a kiedy niedawno
jeszcze
Zdecydowano
poczynić
pewne
ułatwienia
wszakże
bez
Żadnych
'przywłaszczyła 80 polskich folwarków, to do- przyłączył się
prywatplaców
do
tego
zacnego
tozabudowanych
kup
w
kongresie
zrzeszeniom
niemieckiemu i
miasta. prawdy całe Wilno jest przekonane, że warzystwa p. pos. Heiman—rychto 20- wiliejów dla wzięcia udziału
w obrębie
nych położonych
ausiijackiemu.
Na
sprawozdawców
kongresu
wybrano
między
wy
właszczono
160
folwarków
i
%
d.
innemi
Niesposób oczywista wszystkiego wystała zrealizowana.
Marzenie o «raju
Makowskiego
b. ministra
sprawiedliwości.
Poniżej podajemy zestawienie
dat nieZe
strony
liczyć co zdołano zrobić. Miarę wysowieckim»
poparte
ze
strony
p. prof. Wacława
koranej pracy dają cyfry sum wydat- których wiadomości z «Kurjera Wileńskiego». Wojkowa wielomówiącemi obietnica- Polski obecni byli na rzeczonem posiedzeniu wice-prezes zrzeszenia prof.
wydziału
wykonawczego
der.
i 1925. Zaznaczamy jednak, że to są tylko niektóre mi materjalnych korzyści, jak uzyska- Emil Stanisław Rappaport oraz członek
1924
w latach
kowanych
Tak
więc
na
szkolnictwo wydano wiadomości, bo wogóle <Kurjer Wileński» nie jakichś
wkładów
na książeczki Michał Potulicki.
około 32000 zł, zdrowotność 6.800, uprawia opóźnienie wiadomości zupełnie Banku Państwoweco
które pozostautrzymanie straży 5.000, oświetlenie systematycznie a może nawet celowo. Po- ły w Rosji oraz zamówień na buty,
ulic 1.500 zł. A dodać należy że licz- dając w bardzo sensacyjnej formie wiado- przyśpieszyło wyjazd.
PARYŻ. 14. I. Pat. Fala zimna zera. Na wybrzeżach szalała burza.
ba mieszkańców wynosi niespełna mość z pized dwuch ty„odni sensącyjnością
P. Wojkow nie zawiódł się. Wy- nawiedziła różne okolice Francji, przyLoara
na
której toczą się olbrzyswoich
oczach
w
ją
odmłądza
formy
tej
5.000.
`
cieczka «parlamentarzystów» polskich czem w wielu z nich
spadły
obfite mie zwały lodu zamarzła
w
wielu
czytelników,
suggeruje
im
przekonanie,
że
Przeżywany
obecnie
kryzys gow ciągu kilkodniowego
pobytu w
śniegi.
W
departamencie
Jura
tempemiejscach.
spodarczy
w całem
państwie rzecz „Kurjer* jest pismem doskonale informo- Bolszewji wynurzeniami swych członratura spadła do 14 stopni
poniżej
naturalna odbił się tównież poważnie wanem. Ujawnia się tutaj ta biegłość dzien- ków
prześcignęła
w oszczerstwach
no gospodarce miejskiej wszystkich nikarska, pokrewna nieco z pizebi:głością propagandę sowiecką. Posłowie Bryl
miast
i miasteczek,
Budżet
na rok semicką, bo przecież wiadomo, że najlep- i Fiderkiewicz
sypią na prawo i na
1926 opracowano pod hasłem daleko szymi dziennikarzami są żydzi.
lewo
wywiadami,
oświadczeniami,
WILBOURTON, 14 I. PAT.
Do północy
odnaleziono
zwłoki
65
Cytujemy więc przykłady.
idącej oszczędności. Oszczędności te
przemowieniami, gdzie co słowo to górników. Stracono jednakże nadzieję na odnalezienie zwłok pozostałych
<Kurjer Wileński» z dnia 29 grudnia potworniejsze oszczerstwo.
aczkolwiek wpłyną na znaczną redukP. Bryl 93 górników.
kcję zamierzeń iwestycyjnych magi- w rubryce <Z Kowna» zamieszcza na pierw- zapewnia, że „oczy ludu polskiego
i
ai
i
a
a
EKO CA AE WOK
COŻ
stratu jednak nie zatamują ich zupeł- szem miejscu wiadomość «Manifestacje an- zwrócone są na Białoruś Sowiecką” Ri
nie. Zamierzenia na rok 1926 dadzą tyrządowe», Treść tej wiadomości wydiu- na co mu odpowiadają, że „Białoruś
Kowieńszczyzny

jest

istotnie

rzeczą

nader

trudną. Toteż ogłaszamy fakty podane poniżej nie bez pewnych skrupułów. — Ogłaszamy je jednak ze względu na dobro pu-

Wielkie mrozy

Zwłoki

się streścić

w

sposób

następujący:

dalsze brukowanie ulic, budowa trzech

mostów,
sadzenie

naprawa studni
miejskich,
drzew na ulicach
oraz za-

łożenie bibijoteki miejskiej.
Sprawa bruków
w naszych mia”

kowana

więc

była

<Kurjer>

w

<Słowie»

umieścił

1i

grudnia,

a

ją z opóźnieniem

18:dniowem.
Aby uplastycznić nasze przykłady weź:
my jedea Nr, <Kurjera Wileńskiego> np. z

Sowiecka

zawsze

jest

gotowa

gnąć dłoń do towarzyszy z Białorusi
Zachodniej”.

Obraz Polski

odmalowany

przez

W stosunku do „Słowa* „Kurjer” spóźnił ją
o 11 dni.
W takich warunkach - informacje „Kur
jera* śmiało nazwać można dezorjenfowaniem opinji publicznej, Często się także
zdarzy, że za prasą wileńską: „„Dziennikiem*',
„Expresem“ lub „Słowem'* powtórzy jakąś
wiadomość prasa warszawska, — „Kurjer*
przedrukowuje ją wtedy, Panowie redaktorzy
„Kurjera“ uważają się za
„krajowców*.
Krajowość ich polega głównie na tem, że

Pożegnalne

występy

zespołu

MARKA

WINDHEIMA

Dziś

Rewja

po

raz

p. t. „Pod

Początek

Poranek

z udziałem

o g. 12 m. 30.

symfoniczny

A.

Ceny

2-gi

sukienką"

o g. 8 m, 15 wiecz.

W niedzielę 17b.m.

Kalinowskiej

miejsc najniższe.

„CUDA*
Rzekomo
„cudowne*
uzdrowienia
pana Beziat z południowej Francji
—

Opinja

Witolda
Pod

0 tym panu

ks. prałata

Czeczotta — Cuda kultury

francuskiej.
jesień roku ubiegłego rozesz-

ła się po prasie paryskiej i wzgłędnie
szerokie miejsce w niej zajęła wiadomość,
że od dłuższego
już czasu

niejaki pan Beziat,

żego

majątku

Carcassonne

dzi chorych!

bym

zwrócił

właściciel

gdzieś między
wprost

—

Oczywiście,
uwagi

niedu-

Tuluząa

uzdrawia

lu-

że niebył-

na jakąś

tam

etermerydę (o ile by jej „kaczką“ nie
nazwać!) gdyby nie wyjątkowy roz-

głos sprawy. Do owego pana Beziat
jeździli uczeni, jeździli lekarze;

niki posyłały na wywiad

korespondentów,

dzien-

specjalnych

w poważnej

obwieszcza

Światu, a tysiące

je całe-

dzienników

So-

wieckich informuje opinję Rosji. Aby

Francji.

robotników.

Przerwanie łączności

telefonicznej,

W” okolicy Łużki pow Dziśnieńskiego niewykryci dotąd sprawcy poprzerywali nocy ubiegłej telefoniczne połączenie pomiędzy poszczególnymi

oddziałami K. O. P. (b)

Padł trupem...

W pow. Łuninieckim szeregowiec K. O. P. zauważył
skradającego
się nieznanego osobnika, który zatrzymany usiłował odebrać
mu karabin.
Przechodzący w pobliżu drugi szeregowiec K. O. P. wystrzałem
z karabinu położył napastnika trupem na miejscu.
Przy zabitym nie znaleziono dok umentów stwierdzających tożsamość
jego osoby.
W związku z tą sprawą aresztowano dwie osoby, co do których zachodzi podejrzenie o styczności z zabitym. (b)
EIT

TOW

ZPA KGENRS MITA. „Add k 7

cyj o Rosji. To zaś,
że wycieczka
skiada się z przedstawicieli
stronnictw chłopskich, do niedawna wrogo usposobionych względem Sowietów,
ma również nie mniejsze znaczenie.
Przedstawiciele połscy prze-

Nie dziwnego, w Moskwie obowiąnadać wycieczce
poselskiej jeszcze
zuje wyższy ton polityki, Mińsk zaś
większe
znaczenie, prasa
sowiecka
był więcej serdeczny a przeto i wię:
podkreśla, iż skład jej stanowią «pocej szczery. Tę gotowość należy soważni
przedstawiciele
stronnictw
bie zapamiętać, jest ona bowiem najchłopskich», Dla przykładu zacytuje
lepszym
komentarzem
politycznych
my kilka zdań zartykułu powitalnego konają się bowiem że Z. S S R. nie zamierzeń Sowdepji.
„Izwiestyj“:
grozi niepodległości Polski...*.
Powracając
do oszczerczej kam:
— „Przyjazd wycieczki świadczy o
Artykuł «lzwiestij» jest mimo całe- panji jaką rozpoczęli posłowie sejmu
postępie
zbliżenia pomię- go swego
zachwytu
dla p. Bryla i poza granicami państwa, należy stwiernie znają nawet języka miejscowego,
nie ogromnym
0 wiele ostrožniejszy od“ dzić, że opinja publiczna będzie dorozumieją prowincjonalizmów
miejscowych, dzy Polską a Z.5.S.R. Fakt przyjazdu Нетала
parlamentarzystów,
należy enuncjacjj
wypowiedzianych
przez magała się od nich surowego rachunz czego na łamąch „Kurjera** powstają na« polskich
podk.eślić, jest wypadkiem nadzwy- dygnitarzy sowieckich w Mińsku, któ- ku za złożone przez nich oświadczeder ucieszne
nieporozumienia.
Ale
prasę
czaj radosnym,
ponieważ
posłowie rzy zapewniali
o gotowości proleta- nia w Mińsku i Moskwie...
miejscową przecież czytać powina .
polscy przekoneją się naocznie o fał- rjatu
Białorusi
udzielenia
pomocy
X:
OMIECZEEZEZEO ROEE TYTTEM KERSUKA SzywOŚCi dotychczasowych informa«uciskanym»
warstwom
w. Polsce.

operet-

kowego z udziałem

Radjo sowieckie

mu

65

we

Z nad granicy sowieckiej.

wycią-

«parlamentaizystów»
polskich — to
dnia 9 stycznia.
jakaś
jaskinia
rzeczy
najokropWiadomość <Parcelacja własności zie m- niejszych gdzie stale terror,
steczkach przedstawia się rozpaczliprowowie. W wiosenrie lub jesienne rozto- skiej na Litwie»—umieszczona w «Słowie» kacja, gwałty i ucisk święcą swój
py często
nie można wprost ulicami 23 grudnia, czyli «lKurjer» ją spóźnił o 17. tryumf. Katastrofa gospodarcza Polski
przejechać. Tembardziej więc należy dni.
jest nieunikniona,
wojsko i policja
podnieść zamierzenia magistratii No=
„Rozkaz komendanta m. Kowna i po* pożera
wszystkie
dochody i żadna
wo Święcian, który mimo trudności wiatu*—była w „Słowie* 20 grudnia, czyli pożyczka zagraniczna nie uratuje syfinansowych będzie prace już roz- „Kurjer* ją spóźnił o 20 dni.
tuacji.
poczęte kontynuował. Sadzenie drzew
„Frasa francuska o Ktajpedzie“—wiadoZrozumiałą jest rzeczą jak cennena ulicach przyczyni się ogromnie do mość tę przed „Kurjerem* podał nawet Pat, mi dla bolszewików są te wynurzenia.

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*)

przeglądać
zagraniczne
tydzień w tydzień kopać

dzienniki a
„P. Czesław Jankowski—pisze ks.
się po cza- prałat Witold Czeczott— w feljetonie
sopismach choćby z końca świata.
„Stowa“ (N: 245) dał nam
sprawoOwóż i o tym panu Beziat mieli zdanie z cudownych
uzdrowień, jaczytelnicy «Słowa» wiadomość poda- kich dokonuje pan Bėziat, w okoliną tu sobie — ną odpowiedzialność cach Tuluzy, w miasteczku La Borie.
całej fury organów francuskiej opinii Pan Cz. |. rozpisał się szeroko
o
publicznej. Ja osobiście owego pana tych dziwiiych faktach, czerpiąc wiaBóziat «w oczy», jak to mówią,
nie domości te z paryskich
dzienników,
widziałem, lekarzem nie jestem, nawet które
wszystkie,
jak powiada, TOZ(co o wiele rzadsze)
niemam nigdy brzmiewają pochwatami pana Bėziat.
najmniejszej pretensji... leczyć priva: Ten ostatni, jak podkreśla feljetonista,
tissime bliźniego lub też kontrować nie jest wcale jakimś znachorem, ale
doktorowi, na którego
nauce i kun- przeciwnie,
nietylko wykształconym,
szcie nic a nic się nie znam.
lecz poniekąd mężem uczonymi wcale
Pozwoliłem tylko sobie — ot, tak na wyzyskiwacza
ludu niewyglądarozmawiając tu, w tym moim kącie z jącym. Czytelnik odnosi wrażenie, że
dobrymi moimi znajomymi,
czytelni- ma do czynieńia z objawem jakiejś
kami «Słowa» (wśród których szczy- wyższej nieznanej siły, pod wpływem
cę się tem,

że

mam

It (1821)

Wycieczka poselska do Sensacje angielskie o korytarzu pomorskim.
Kategoryczne zaprzeczenie rządu poiskiego.
Moskwy.

Rezultaty i zamierzenia,
—

РО

nawet

pewien

procent przyjaciół) pozwoliłem sobie
L” //lu- napomknąć, że do owego pana
Be-

stration dano dwakroć wizerunki sa- ziat ciągnie «po ratunek» wielu chomego «cudotwórcy» oraz widoki ist- rych, którzy w pobliskiem Lourdes
nego «kiermaszu» odbywającego się łaski uzdrowienia
nie zaznali. To
dzień w dzień przed bramą jego takie ludzkie.
skromnej, jak widać, wiejskiej
rezyI—caly ten marginesowy frazes
dencji.
byłby aa wieki
wieczne
uleciat jak
Rzecz
wydała
mi się aż nadto puch na wietrze. Kto by go tam łapał!
dojrzała dla tego aby w którymś z
Lecz czuwał, jak zawsze niestruodcinków «Słowa», tu na tem miejscu, dzenie, czcigodny ksiądz prałat Wipomówić o niej z łaskawymi moimi told Czeczoit. Zakarbowat sobie moczytelnikami. Ja to bowiem za nich ją. Bogu ducha winną, dygresję
w
dzień w dzień przebiegam oczami z stronę Lourdes, zadał sobie tatygę
pięć, ze sześć naczelnych gazet pa- zasięgnąć wiadomości aż ma miejscu
zyskich, a bywa, że i wielkich pro- —i oto jakie wyjaśnienie nadesłał
dwa
wincjonalnych francuskich,
oraz ty- dni temu z Pińska do redakcji „Słodzień w tydzień wertuję paryskie ty- wa”.
godniki dla tego aby wyłowić z nich
Skwapliwie śpieszę je podać na
to, co najbardziej interesujące i syg- tem miejscu
nie ujmując jednego
nalizować je tym, którzy... co innego wyrazu,
*
mają do roboty niż dzień
w dzień

czenie, dowodzi, że to jest kolosalne
oszustwo. Z mojej strony dódaję, że
pan Beziat jest masonem,
spirytystą

kióry nigdy do kościoła nie zachodzi,

a mimo to każe chorym swoim od:
mawiać „w zjednoczeniu
z sobą*,
(jak powiada) modlitwę, która mi się
panteistyczną wydaje. Brzmi ona jak
następuje:
„Powszechne
i wieczne ognisko
życia, a zatem bez początku i końca,
które jest niczem innem, jak Bogiem,

którego każdy z nas
udzie! nam nieco ze

zestawienie praktyk Bó6ziata z cudami
w Lourdes mogły nie jednego mniej

krytycznego czytelnika
wprowadzić
w błąd. Dla zapobieżenia
temu poprosiłem listownie miejscowego proboszcza w Avignonet
o wyjaśnienie

A gdzież
sprawdzić

tego

stopnia

po

sto

przez

funkcjonarjuszy

Komendy

policjj

na

pow.

Wil.-Trocki.
Aresztowanie najwię*szego
bandyty jaki grasował na Ziemi Wileńskiej, zupełnie bezkarnie,
nie przestaje budzić wielkiego zainteresowania.
Tyle przecież kosztowało to energji,
piacy, a przedewszystkiem pieniędzy,
ta pogoń,

za

wiecznie

'nieuchwytnym

Rysiem, iż nic dziwriego,
że
to co
się stało w
dn. 12 bm.
skierowało
oczy na ludzi, którzy śmiałego zbro
dniarza ujarzmić wreszcie zdołali.
Jak podawaliśmy, we wczorajszym
numerze naszego pisma, do bezpośredniego ujęcia przyczynili się dwaj
funcjonarjusze
policji p. z kom.
na
pow. Wil-Trocki:
Songin i Antonowicz. Zaczęrpnąwszy dokładne
wia-

domości od b. konfidenta, który znał
siedzibę bandyty, a jak powiadają
niektórzy utrzymywał z nim
ongiś
dość bliski kontakt, czatowali na Ry-

sia

już w dn. ll bm.

ale bezskutecz-

nie. Nazajutrz od godz. 4 rano byli
na posietunku, gdyż według
pew-

nych,

niezbitych

wiadomości,

miał przybyć na ulicę

Ryś

Kijowską

goż dnia rano.

Stało się tak, że nie

ie-

przeczuwa-

jący zasadzki zbrodniarz, idąc

trotu-

arem ;znalazł się pomiędzy
dwoma
wywiadowcami, którzy błyskawicznie
porwali go za ręcę i okuli
w kajdany.
Jeżeli
przypomnimy
sobie cały
szeieg

opowieśc,

z

których

wiele

jest legendarnych, ale wieie też prawdziwych,

o

niezwykłej

bezczelności

bandyty i jego spiycie, który potrafił zawsze uiorować mu
drogę
do
wolności, przez lat blisko 30,
musimy przyznać że stała się rzecz nie
małej wagi,a cały spiendo spada
0czywiście na wykonawców tego pośNie małą więc zasługę przed spo-

łeczeństwem i

mieszkańcami

Ziemi

Wileńskiej, posiedli
ci funcjonarjusze policji, których nazwiska są nam

znane.

Antonowicz

—

st.

posterunkowy,

i Songin, b. kapitan armji rosyjskiej,
kawaler krzyża wriuti militari, po-

rucznik rezerwy aiinji polskiej.
Wraz
jednak
z nimi, zasługa
spada również na tych którzy w ujęciu

bezpośrednio

udziału

mie

brali,

natomiast, czy to czynem, czy wska-

zówkami,

do

ujęcia się przyczynili.

Prcedewszystkiem

podkreślić

simy sprężytość i enercję
policji na pow. Wil-Trocki.

W

ostatnich

pracy

czasach

tej komendy

bardzo

znaczoa,

wykrycie

że

jest

fabryki fałszywych

wydajność
rzeczywiście

wymienimy

doskonałe

mu-

komendy

tylko

skonstruowanej

dwuzłotówek,

wy-

kiycie szeroko
rozgałęzionej
bandy
fałszerzy dokumentów
na władanie
ziemią, skrzętne uporanie sięz
bare
dą, kióra

Ruską

dokonała napadu

i liczne ine,

na Rzeszę,

między

któremi

afery przemylnicze grają wybitną rolę

zebrał „dowody*

absolutnej wiarygodności
a potem
dopiero odzywał się pulbicznie.

to

wszystko osobiście

można,

o

w dzienniku!

czem

się

pisze

Natomiast przyjrzyjmy się bliżej,
jeśli wola rzetelnemu cudowi...
kul-

tury.

Jest nim — proszę nie wzruszać
znany
ramionami! — każdy, dobrze

Niedaleko szukając, ks. prałat Cze- numer świąteczny

czott skomunikował się listownie z
Pińska tylko z proboszczem w 'Avi-

rozpowszechnionej

Numero
po

de Noel,

cywili-

całym

świecie paryskiej Lllustrasy
ion. *
Zeszyt
„llustracji*
świąteczny,

gnonecie w południowej Francji —
a jak długo to trwało?
jest iskierką,
Dziennikarzowi wystarczy zasłonić zeszłoroczny, był też okazem, co się
swojej natury się swojem: relata — refero. A jeżeli zowie, typograficznego kunsztu! Tym

życiowej, to jest siły, odporności i już chodzi © wystrzełanie wszystkich
zdrowia”.
„kaczek* fruwających—podobno—ca|
Czyni on to, aby wmówić w łemi stadami po prasie na ziemskim
prostaczków, że jest religijnym i do globie, to.. to pojęcia się niema ile

której odzyskują zdrowie cliorzy,któ- płacić
rzy w pobliskiem Lourdes
uleczeni
nie zostali.
Ton poważny,
w jakim trzymany jest cały feljeton, a zwłaszcza to

gazetach, wpierw

ujęty

filantropem,

franków

że

każe

wszystkim

najkompietniej fałszywych, opacznych,
błędnych wręcz

z

palca

wyssanych

chorym,
nawet _ najbiedniejszym. wiadomości i „faktów * grasuje
po—
Uprawiane
przez
niego
rzemiosło kartach Historji!
jest tak korzystne, że niewie sam, co
Šwiežo pewien Anzlik, p. W. E.
z pieniędzmi
robić i nabywa posiaClark,
wydał całą księgę — przeszło
dłości za kilkakroć sto tysięcy frantysiąc
stronic—
zatytułowaną „Nasze
ków.
Za jego
przykładem
inni
myłki* (Ściśle: Jakie popełniamy о„Uuzdrowiciele* osiedlili się u nas
itrzech z nich utrzymuje, że mają tę myłki). Zarejestrowuje ou, z iście benedyktyńską pracowitością wszystkie
samą władzę co Bóziat*,
Tyle proboszcz z Avignonet. Ze fałsze, które „utarły się* i uchodzą
słów jego listu jasno widać, co ma- za niewzruszone fakty w dziedzinie

jak się rzecz ma w istocie. Oto jego
odpowiedź w dosłownym przekładzie: my sądzić o «cudownych
uzdrowi„Pan Bėziat uważany
tu jest za cielach» w rodzaju pana Bóziat.

kuglarza. Nieznam ani jednego wy„ Lasa na takie rzeczy publiczność,
padku
uleczenia chorohy na serjo. niestety, nie pyta najczęściej o do-

historji, -geografji,

nauk

ani myślał

palić

go zeszytu — bilans handlowy. Jest

to, jak wiadomo, premium,
jest to
gwiazdkowy podarunek dla odbiorców „ilustracji". W prenumeracie nie

kosztuje więcej jak zwykły numer.
Jest to więc dla wydawnictwa extra
wydatek.

Tak — i nie.
Robota około numeru gwiazdkowego rozpoczyna się... natychmiast
po Nowym

Roku.

Tekst,

ilustracje,

reprodukcje. trzebawszystko przygotować, zamówić, obmyślić, sporządzić
Huk

zajęcia!

Specjalne ilustracje trzegóry
na
kilka.

przyrodni- ba zamówić z góry, — z

czych,
literatury etc. Tak oto np.
Wilhelm Teli—nie istniał wcale; kalif

Omar —

razem — na
„borysz” — redakcja
paryskiej „liustracji” uważałaza możliwe i wskazane dać obszerny, takie-

bibljoteki

miesięcy

Same techniczne

wykonanie

nie-

Co najwięcej wywiera on wpływ na wody, o które potroszczyć się by „Aleksandryjskiej; Kleopatra nie była słychanie mozolne, Zesztorocznego
np. każda stronica szła pod
osoby
nigdy Egipcjanką — była rodowitą numeru
nerwowe
i poddające się winien piszący”.
maszynę drukarską: szesnaście
razy
łatwo suggestji, przynosząc ulgę nieGreczynką; żaden nigdy ptaszek nie Bito
250.000
egzempiar
*
*
zy,
to
znaczy,
tyle pacjentom swoim ile ich
zginął.. z mrozu; małpy nie mają że maszynow
sakieych odcisków
dano оwkom.
Prokurator
Rzeczypospolitej
Oto, co ks. prałat Czeczott napi- pcheł... etc. etc...
gółem 3.280000. Okładka 1 tytuł
Francuskiej, który go pociągnął
do sał — aż do ostatniego pium desideI pan Bėziat z pod Tuluzy nigdy (ośm klisz jedna na drugiej!) szły pod
odpowiedzialności
za nieprawne le+ rium aby, każdy z nas, piszących w żadnego nie dokonał cudu.
prasę 1,640,000 razy (tyle wykonano

!
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Program

min.

Chą-

W końcu

p. minister

sh

bezwzględną

posiedzeniu

:

waikę

z

zapowiada
nadużyciami

Izbą Kontroii Państwa oraz podkreśla
komieczność unormowania stanu praw nego na kolejach, a więc
potrzebę
Głuższe przemówienie, w którem zo- opracowania usiawy kolcjowej,
statusłużbobrazował ogólną sytuację kolei oraz tu kolejowego i pragmatyki
przedstawił swe plany, przeprowadze- wej. (Pat)
nie których zamierzone
jest w bieаст
żącym roku.
iniormacje.
Na wstępie p. minister zwrócił uй
Echa
przesiienia gospodarwagę na trudności wpływsjące z kryzysu gospodarczego
państwa, z jaczego.
kiemi muszą walczyć koleje,
będące
Kryzys w przemyśle
włókienninajwiększem przedsiębiorstwem pań- czym spowodował likwidację
więkšcšle

związanem

z

życiem

szych
dzi.

nawet

przedsiębiorstw

w Ło-

gospodarczem
kraju.
Cyfry statystyczne wskazują spadek iiości przeBrak gotówki zinusił te przedsię<
wozu zarówno towarowych
jak i ©- biorstwa do sprzedaży maszyn, kióre
sobowych pociągów, co rzecz
pro- osiatnio w większych ilościach 20-

sta odbija

się

kolei, stały wywiezione do Jugosiauji i Rup
ministra ola zbadania stanu finansów mino ostatnich ь czasach : zostały у wySpecjalna

naszych

na dochodach

komisja

kolei

powołana

stwierdziła,

przez

że

w

roku

wiezione

maszyny

1924 i do 1-g0 wiześuia
1925 roku
szeregu
koieje państwowe pokrywały z wła- łym
raz maszyny

snych dochodów wydatki eksploatacyjne, wydatki inwestycyjne natomiast
w sumie około
120 mijosów
złotych zostały pokryte
przez
dotację
Skarbu państwa w takiej samej wysokościa amortyzacji i oprocentowania
kapitału kolejowego dochodami z kolei nie można było pokryć. Pian #nansowy

na

giudzień

1925

najnowszej

bardzo

około

24

13
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rytury z trzymiesięcznem wynagrodze- wydziały powiatowe, koniecznem jest
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toczą się obecnie rokowania między wycii «Trynopol» t «Derewniciwo więc
polemikę prasową w sprawie wywiądu
vel. Łosiówka» z powodów
natury
ministerjum oświaty i skarbu.
z p. Łuckiewiczem z mej strony uważam
za
Rozstrzygnięcie
kwestji
nastąpi forniainej nie zostały rozpatrzone.
wykluczoną.
St. M,

udzieiano dziat samorządowy pizy

właśnie ateliers -- do wszystkiego. wy, który L'Illustration robić może banków, koczęstsjicych 4
Heliograwjura, heljochromja, pointe co roku swoim
CEE
2 państwa.
"sėche, etc. wszystkie procedery są nawel
się.

stypendyści

trzymają w styczniu 88 proc. Mimo usilnych starań ze strony zainteresowanych
sprawa wypłaty
stypendjów państwowych
ala akademi-

okresie

przeszło 500,000 zł.

sierpniu 1924 r. dymisję
wykrycia

ly

go bezrobotnego inteligenta, któryby
przestrzegania instrukcji przy robotach dopilnował.

(jadącym

Wszyscy tizej dyrektorowie: Fili- stały na czas nieokreślony.
Winiarz i Wiieński
otrzymali
w
= Dodatek komunalny do po-

pi,

nego numeru gwiazokowego, ZESzło- dyńczemi egzemplarzami,
(bo nigdy jeszcze
rocznego wykonano 4.500.000 nakle- kłacu
y,
„ofic
że
egzemplarz
nie został nie sprzedany
iście
Oczyw
ges,
jen, colla
de Nożlł)
osiągnie
się
ny* oibrzymiego wydawnictwa miesz- numeru
Pozostaje zetto
pracowili, 1.325.000 franków.
czą w sobie cały szereg
wykonywujących to tę to ową typo- delicytu 1.402.000 fr.
ma
Tyle kosztuje
prezent
gwiazdkograficzną robotę. L'ilustration
Е
2
zz

gotowych

dyr.

w Łyntupaca -31 styczniai 1 i 2 kredytów, a urzędnikom pensje wy2
.,
płacano raiami. Konto dyr. Filipiego

15 i 16 lutego, w Łuczaju—7, 8 i 9 marca.

robi to od ręki sio robotnic. Dia jed-

d ręką.
a

sprawą

Współwiaścicielami

Zyski czerpał

naukowe

— Akademicy

trzy lata dyr. Filipi udzielał spółce
kredyiów oibrzymich, które wskuiek
domu

ich na paszporty:

Za lego арнч wiona

Fiipi.

kapiiał zakładowy

Fiupi.

w Gierwiatach—17, 18119

Mii

:
tak zwanych passages).
ilusirasama
zach
Na wielu plans
cja jest przyklejona — jedną stroną.
tego

Tzystał

Założenie pisma

ogłoszeń,

Biskupia 12

ska

ale na studja), handlowe, zdrowotne
i inne.

Główiue oszustwo dyr. Filipiego
polegało na zaaranżowaniu
budowy
(; ZW. krakowskiego drapacza
nieba.
Bank Przemysłowy
był akcjonarju-

па budowę

YE FE

robocie;

Przem.

również caią radę nadzorczą.

„Pow. Dziśnieński:
w Drujl-22, 23 i 24 Winiarz
i Rosiński
EM,
w Dokszycach—28 lutego i 1 i 2
Śledztwo wykazało,

premji iiości pociągów osooraz uporządkowania gospo-

niezmiernej

przeż

Pelczera obciążają

nietylko dyrekcję Banku

Zach, sł. a g. 3 m. 52

суг. Winiarza i dyr. Wileńskiego wy- zgłoszonych kandydatów, projektowa3 Ma
ać PoS
wszelkiego lute; EPL
Duslłowieki "WOPóna
wini: ‚ 29110
14, kazywało do 200,00 zł. z pieniędzy ne przez Biuro Zjazdów Samorządów

zmniejszenie

to

zebrane

Śledczego

Danile-

danych paszportów zagranicznych z stycznych, znajdowanych w ziemi w <goście» pokroju.
Wypadek zdarzył,
że pewnego
uwzględnieniem zmiad z+szłych w tej śródmieściu i w pobliżu dawnych
radnewniosek
Na
miejskich.
razu,
murów
podczas kolacji, Ciesielski, pomaterji w związku z nowem
rozporządzeniem Ministerstwa Spraw We go Studnickiego komisja uchwaliła dający się wciąż za redaktora, wy:
wrętrzych
o ulgowych paszportach odszukać dawną instrukcję w aktach Szedł do sąsiedniego pokoju i przez
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nie ma
zamiaru przeprowadzać redukcji perprzypuszczalsonainej, gdyż wobec

w sekretarjacie

у

Kupno.

=

—

sagas

zapis

od dn. 151
7,08

Ора он piw wano pyle: rysik dy Fil

i zagranicznemi

Histoija

KURSY

przyjmują

zdewastowania

dniu 22.50,
12-g0 bm:
kongres.
LIS Ё.
stacjaW załad.
116 t.Żytofranco
Warszawą
23.50,

LETNIE

WARSZAWSKA.

1,12

celu

plerów-szantażystów, a sięga począt:
ku r. ubiegłego, kiedy to w Łodzi

Polskiego 1-wa Krzewienia Wiedzy
Handiowej i Ekonomicznej w Wilnie

Г

7,10

powažne po-

ich bacznie śledzić.

DŁUSKICH

stycznia

czasu

mać konkretnej odpowiedzi,

EKONOMICZNO-HANDLOWE

doprowadzić

warsztatów

17

dłuższego

8

Wil.-Trockiego. — Kto są ci panowie? — zapytywali częstokroć przedstawiciele władz
i
funkcjonarjusze
policji, a nie mogąc
znikąd
otrzy:|

TWPZZYZ PAINE
s

PA

oszustem.

najprędzej można dorobić się Dieniędzy. Panowie ci doszli do przė-

131, (te,ее wł Słowa).

firm przewozowych przeszło trzydzie- 4 pr pożyczk. konw,

pewnych artykułów
żywnościowych
(ma zamiar obmżyć.
Uigi udzielane
na eksport wę.li powinay być иаКtowane jako premje eksporiowe, tigutrujące w ogólnym pańsiwowym bud-

stawę

:

11015

Kryzys

otwarte

2

6990

skupu maszyn i wywozu ich
+

im.

ZAKO

w Warszawie.

29.00

ści

SANATORJUM

Mystowcow od I db V kaieg.

wieceń

kole-

*
k
#

Wiinie.

„Kurjera Czerwonego*

określonego

prze:

zagianicę jest zorganizowane całe Włocny
i zwięk- konsorcjum
francusko -belgijsko wło-

wywozu.

Od

a-

dejrzenia skierowane były pod adresem trzech panów, kręcących się bez

dotyczy

13691

skarbu

imilancji markowej umów

podatek

Il kateg., ‚ oraz

137.59

Dia

:

Р

w

sprytnym

po aiku obroioweż0 za m-c grudzień

13725

do

Redaktor

adwokata W. Miedzianowskiego.
w lokalu Banku
Rolniczo-Przemysłowego, przy ul. Mickiewicza 17.

SEKE

dO.yczasowych 4 proc, 8 proc.
— (x) W sprawie podatku obrotowego za rok 1925.
W dniu
dzisiejszym upływa termn wpłacenia

Salas

ich

przez

pab upływie. tego terminu będą
pouierane kary za zwłokę zamiast

3444

iaryty osobowej tub towarowej, za: możiiwi to uruchomienie jego i inmięrza jednak poddać rewizji niektó* tensywny rozwój
po
opanowaniu
re ulgi, z drugiej zaś strony np. dla
trudności gospodarczych w Polsce.

mi krajowemi

— 17,

3461

ła rozwoju życia gospodarczego. Prowadząc ię politykę po tej iinji niema
p. minister
zamiaru
podwyższenia

obciążać

Kowaliszkach

3462 _

jowego, a jednocześnie nie hamowa:

żecie, a nie

w

Do'ary

:

skie, ktore ma му Lodzi swe przedJed (ym ze środków zdążających Stawicielsiwo, W ten sposób wywiedo podniesie :ia dochodowości kolei
juž za pošredniciwem iduzkich
jest racjonalna polityka tarytowa, kió- ziono
Taby

stycznia,

stycznia.
— (b) W
sprawie
podatku
miejskiego
i państwowego od
iokali. Ntnejszem przypominamy, iż
w duiu Gzisiejszym
upiywa
termin
wpłaty ostatniej raty podatku
miej:
5К:еро ой lokai za rąk 1925,
zaś z
aniem 1 iutego r. b. upływa
termin
wpłaty państwowego podatku od 10-

sprzedaży nato-

3

oszczędności.

14.115

iš i 19 stycznia, w Gajdaco — 27, 28, i 29

łódzcy

resztowani

informacji, że Komitet Wierzycieli w
zwołuje Walne Zgromadzenie wierzycieli,

odwołuje
się
niniejszym
Zgromadzenie
wyznaczone na dzień 16 stycznia 1926 roku

Pow. Braslawski: w Opsie — 10, 11, 12,

tości.

wania

w

pierwszorzędnej jakości, wych
w obrotach
międzybaakowych
konstrukcji, niedawno za wynosił 7.20, na czarnej giełdzie 7.70

drogie

P

futego,

eigjsKich,
IrancusKich
1 włos
Nowy-York _ 7.20
7.12
którzy badają jakość maszyn
w tu paryż
26,70 | 26,76
0
ч
tejszych iabrykach ceiem zakwalifiko” Praga

<o j dnakże nie przesądza
ostatecznego wyniku finansowego
w
roku
bieżącym, uzależnionego
Od warunszonych

19, 20 i 21

14 stycznia 1926 r.
Dewizy
i waluty:
Tranz.
Sprz.

ko

złotych,

kraju

—

Londyn

muiljonów

ków gospodarczych

Krasnem

miast ovecnie
fabrykanci
niejednokrotnie sprzedają swe
maszyny
ZA
bezcen, za jedną dziesiątą część war-

W

prowizorjum
na pierwszy
kwartał
1926 roku
wykazują
niedobory
w
sumie

w

łódzkich fabryk i 10 mie- Aupikowai, W godzinie: popołudaio-

ne do Łodzi. Przy

roku,

wYN).ca-

zakupione

otrzymanych

dniach najbliższych

Dolhinowie—24 25 i 26 lutego.

е

przy ścisłej wspołpracy z Najwyższą

sej-

Szantażyści
Wobec

tego,

mowej komisji komunikacyjnej
minister kolei
p. Chądzyński
wygłosił

stwa,

WO

WSCHODNICH

darki materjałowej.

dzyńskiego.
Na wczorajszem

o

GOSPODARCZY
EA

+

Ł

ss

wszysikiego —

Wszystkiego!

j

`522.000

Zastanówmy

‚

żyły się w przeważnej części feljetony sprazdawza ok
w ciągu ae:
at

pięciu w „Kurjerze

Warszawskim“, — \

ł
2 ARUOZWSEY

i oglądności
COBĄCICZCH:

(b)

Sdzecie
des
— jak określa sam
iMIEJSKA.
auior—dia rodzin polskich nie wolno było
— (x) Z posiedzenia komisji
aigdys una : е‹:'Ь{шпе \„и;‹_›_сгуе z moralnej technicznej. We wtorek,
dnia 13
Ścieżki”...
jest
przeto książka „tak siron- vy. m, odbyło się w Magistracie pona'*

s

jakby wnosić

Hoesick

wolno

pisze

z

jednak

tytułu.

Ferdy-

wiezęsy dk.

-:

$

siedzenie

żywo, rozporządza rozległą erudycją iiterac- siedzeniu

się ką.

Wszysiko co napisze czyta się ziówną

e

komisji

tem

2

technicznej.

komisja

.

Na

ро-

uchwaliła

ram się konirontację urządzić.
Już po moich odwiedzinach
wicz

p. Łuckie-

uważał za siosowne oołosić

swój list

otwarty.
Uważając jednak, że ogłoszenie listu nie
zwalnia

mrie

od

obowiązku

wyjaśnienia

prawdy, udałem się zaraz po wyzdrowieniu
naszego reportera i po swoim

powrocie

Warszawy

Łuckiewicza,

do

mieszkania

p.

z

wobec którego nasz reporter podtrzymywał
swoje pierwotne objaśnienie. Zaproponowałem wobec tego p. Łuckiewiczowi wydrukowanie jego oświadczenia, na co

p.

Łuckie-

wicz się zgodził i na rękopisie tego oświadczenia napisał swoją sygnaturę.
Na skutek artykułu w Sanas
Wil,
zwróciłem się ponownie do p.
Łuckiewicza

Bohomolec, właściciel dóbr Rozentowo na Jnfiantach, wice prezes Zarzą-

du i Dyrekcji

Sp. Akc.

Sienkiewicza (Karola z Kalinówki); b.

profesora liceum w Krzemieńcu, iłomacza dzieł Walter-Scotta, Bayrona i
innych, syna
Andrzeja i trzy córki.

Zwłoki ś.p. Filipa Bohomolca ztožone zostały na cmentarzu Montmo=
rency, pod Paryżem.

NADESŁANE.

i w odpowiedzi otrzymałem od niego List, w
którym

swoje stanowisko

wobec

mnie

p.

Łuckiewicz określa w słowach następujących

Pabjanickiej

Fabryki Papieru. Zgon jego
okrywa
żałobą małżonkę,
panią
Karolinę z
Sienkiewiczów, wnuczkę ś. p. Karola

— Komplety tańców

salono-

Zarząd Ofic. Kasyna Garn«chętnie stwierdzam, „.że redakcja padła o- wych.
flarą nadużycia jej zaufania».
ul. Mickiewicza 13 zawiadamia, iż or”
wierdzę więc stanowczo, że sprawę z ganizuje w Kasynie Garn. następująp. Łuckiewiczem załatwiłem zupełnie lojal- ce komplety tańców salonowych dla
nie. W chwili gdy Nr <Kurjera Wileńskiego» z jero niemądremi komentarzami szedł pp. Oficerów, ich rodzin i znajomych:
A) Komplet itańców _ One-step,
p“ prasę sprawa ta była załatwiona i zliwidowana.
z
:
Boston, Shimmy, Blues i Tango mo„Kurjer Wileński i tym razem się więc
e na warunkach jak kurs poprzespóźnił. Wobec tego niemądre komentarze
ni,
,
urjera Wileńskiego pętnuję słowem arogancja.

B) Specjalny komplet najnowszego

Reagowanie datsze na moje słowa pozostawiam delikatności uczuć iego, kto się
do umieszczenia tego aroganckiego artykułu
w Kurjerze zechce przyznać. Nadmieniam
jednak, że sprawy osobisie mogę na łamach
pisma wyjaśniać, nie mogę jednak ich dyskufować. Nie jestem jednym z tych dziennikarzy, którzy polemizują z sobą dla uciechy
czytającej publiczności. Pod tym względem

wyasygnować sumę
100.000 zł. na
chwiikę a tego rodzaju
wydawniczą przyjemuošcią—jak pożytkiem
bezrobotnych czyli zużyć
na roboty
operację zaliczymy Śmiało do... cudów
%: —,Czaty*. Pod tym tytułem rozpoczęło
;
н
:
i
:
CY ® ww
ie,
A
2-gi rok istnienia czasopismo ilusirowane
ai
aa
"W.
osaczkowej,
H!E(MAaŃskićj,
granie
poświęcone zagadnieniom ochrony
Ce. J.
Świętych i inn.
Prócz
powyższegoobyczaje prasy wileńskiej chcę
' "+ _ państwa
ego.

tańca Fioryda.

Q) Specjalny

komplet Mazura.

Kompiet tańców pod
na się dnia 15 b. m.

A rozpoczy!
?

Komplet Fioridy i Mazura

od ilości zgłoszeń.

zależy

Warunki kompletu Floridy: lekcy
przełamać i 10 godz. cena dla osób pojedyńczya

i

|

Kino-Teatr
H

33

|

©

Ё

5)

ż

66

10S

Dziś

znawe;

\оЬ:е!у

:

Arena

;

zmysłów

т

Malal0
0

|

SK

|. Ostrobramska

akt.

starej

występy

BI MA

i

SZARLLE

Cortez

B OM A,

$omika

i innych,

Poloniae
0

FRIKO,

ul. Mickiewicza

Nad

Warunki kompletu Mazura: lekcyj

16 godz. cena dla osób pojedyńczych
12 zł. dla małżeństw 20 zł.
Powyższe kursy płatne w 2 ratach.
Lekcje odbywać
się będą
we
wtorki i piątki.

2 akty dziejów

Spowiedź
Г

Wileński

informacje

ckiewicza 22 m. 40,

ćwi-

TEATR

i zapisy

@

od godz.
Kasynie.

nowość

Księgarni
we

przyjmuje

od

9 do 19.

maszynistki

lub

kancelistki,

miaskaradzie», (balet) <5chimmy tutuiystyczne> (balet), «Pod sukienką», <Gramofon».—

miogę zastąpić kogo w
pracy
w
ciągu kijku
miesięcy
Zgłoszenia

°

Р rzyjmę
przedstawiciel-

stwo solidnej firmy na

wystąpi
ariysika

Wiłno.

batutą A.

K

e
Reduta na Pohulance gia dzisiaj

«W małym domku», dramat T. Rittnera.
Jutro «Uciekła mi przepióreczka» komedja
St. Żeromskiego. W niedzielę o 12-ej odczyt
M. Limanowskiego 0 <Weselu», O 4-ej «Wy.
zwolenie> St. wysp ańskiego po raz Szósty,

wieczorem o S-ej «Przechodzeń» B.
wy. W poniedziałek <Dom otwarty»

Kater*
Baluc

kiego. We wtorek po raz pierwszy „Wesele*
St. Wyspiańskiego— poprzedzone przemówie+

niem prof. Lutosławskiego.
/
.
Przedstawienia rozpoczynają się punktualnie o godz. 8 min. 51 po podniesieniu zasłony nikt nie będzie wpuszczony na widzownię,
i
— Odczyt o „Weselu“. W związkuz
wiorkową premjerą w Reducie w
najvliższą niedzielę o godz. 13 w poł. Mieczysław
Limanowski wygtosi odczyi o <Weseiu>
Wyspiaskkiego w šwietlicy Teatru na Po-

i

(dla

1zł.

sze-

folwark
blisko

Wilna о-

koło 100 ha, wymagane
dom
mieszkalny
nie

mniej 5 pokoi, wszyst
kie
zabudowania
w
dobrym

stanie,

WYPADKI

Teatru.

— Samobójstwo. Dnia 14 b. m.o g.
1 m. 30 Włodzimierz. Krasilnikow zam. przy
ul. Antokoiskiej 18 zameldował iż w tym że
dniu o g. 0 m. 45 usiłował popełnić samo-

bójstwo we własnem

mieszkaniu

wys'rza-

łem
z rewolweru w
lewą stronę
klatki
piersciowej nieco powyżej
serca właściciel

domu Mikołaj Kusiel.
Kula
wylot. Desperata pogotowie

przeszła
odwiozło

na
w

ty uprasza się przysyłać
Wilno,
ul.
Żeli*
gowskiego 5,
m. 25,
pożądano rychł oferty.

ME
do
wynajęcia

z dwurazowej

honorowej
Siow.

czytany

=

=

= 5

YO

BOM

17.go stycznia kasa czynna

próby

Narod.

| od

m.

g: 12 —

mieszkanie
i kuchni.

l-ej.

z 4 pokoi
Wiłkomier-

ska 13 m, 12,

pocho

_&

na

absolutną

niemożność

Naucz.

Szkół

zatargu

ZIERŻAWA. Wydzierżawia się
majątek

ziemski,
(OJIeGP
o 18 kilom,

zdrenowany,
od

Wilna

po morzach

i wy
po-

Toruń,

ka 46.

Szero-

pod

«79».

yły olicer ze średniem wykształce:
niem, po powro«
cie do kraju zjwięzienia

bolszewicsiego, poszukuje
jakiegoko'wiek
zajęcia,

nie wyłączając

piacy tizycznej.

Łask.

zaofiarowania _ pracy
dožAdminis:rac ji „>10wa“ dla K, R.

upię
magiel
z korbą
w sianie dobrym
Klinika Položniczo - Giuckologiczna
U.S.B.
Boguslawska
Nr 3 (Czysia).

Powsz.

p.

z b. zastępcą

Edwardem

Woje-

w formie oświadczenia poczć całą sprawę do

„na

Zebraniu

Zarządu

Wil.

Stow.

wobec

8 członków

Dopiero po 5 miesiącach
wobec kilkunastu osób
na sąd

honorowy.

Ks. Senator Maciejewicz i wiceprezes

stwowych
pod zaborem pruskim, przyjmie
ty uprasza

oter-

skierowy-

wać do Zarządu lasów
Rudki
Poczta Piaski
wojew. Lubelskie.
ZS
an
jeszkanie do wy*
M
najęcia 5 pokoi,
kuchnia,z wszel=
kiemi
wygodami. Informacje od g. 9—10

1ano i od 2—3 m. 30
pp. (Za. rei) Rzeczna
11 m1

Mojemi

arbitrami

nia,

sypiąca

świetle

wysląpieniu

skrami

zda

(który posiadam)

pesowany

swego

na

swego

gdzie mówi,

członka

a pozostaniu

twierdzenia

tylko

członkiem

wystosował

iż opinja aibirnów moich

Stow.)

i grozi

Stow.

do mne

list

może i bardzo

tworząc dwie świetliste wstęgi wzdłuż
burt, znów

dwuch

się zamyka

za

ru-

fą i zlewa w jedną jasną smugę, zda
się odblask mlecznej drogi w lustrze

Oceanu.

„Hallo*! uważać lepiej na sterze!*
nocnej cirozlega się okrzyk wśiód
mcy
łopotanie
silniejszem
za
szy wślad
Wydawca

Stanisław

blaskiem

pieniącą

się

siną po-

wiatr się wzmógł
znacznie
i na
wszysikich prawie żaglach, lekko się
kołysząc na długiej oceanicznej
fali,
«Lwów» się posuwa
baksztagiem*)
*) Baksztag — wiatr prawie od tyłu.
powyżej T.miu węzłów.

Po malowniczej powierzchni uliramarinowych wód uganiają się całe

ackiewicz.

*) Owersztag — zwrot statku, polegają-

na przecięciu dzio bem linji wiatru.
—

Redaktor w/z

Czeslaw

Tyle słów

p.

W.

Zebrania

Życkiej

w

przez

przeciągu

w

razie

mej

odmowy

roku,

z niewiadomych

Stow. zawsze p. W.

powodów,

nie

w nieobecności chorego

zebrała

się.

„a

rozesłaniem

Prezesa.

W

końcu okazało

5 członków

p. Edwarda

trzech

dni

=m

sj

iż w dn. 16-g0o 1926r

© godz. 10-ej rano, w Wilnie przy ul. Jagiellońskiej Nr 3 odbędzie się sprzedaż z
ruchomego

SPRZEDAJ

zaspokojenie
szewicza

pretensji

m

ŻYTO

i różnych

Tylko

—

jako

krzyw-

Oraz na naj3
Życką

moralną

szkodę

or-

Ks. Potocki,
Rogowska,

Członkowie: Zofja.

Witold

Białłowicz,

se-

listu

do wiadomości:

o treści powyższej

do.

Podając to wszysiko do wiadomości publicznej, czynię to nietylko
w obronie własnej, ale i w głębokiem przekonaniu, iż spełniam dobry:
czyn obywatelski
i ukrywanie zła,
prawacji.

;

przeciwstawiając się wszelkiej bezkarności.
Pobłażanie
to zło mnoży
i prowadzi Ojczyznę
do ostatecznej de3

Polacy byli narodem rycerskim, oddawali życie w obronie honoru,
my dziś i to w łonie nauczycielstwa, depczemy ten honor, depcząc sądy
honorowe

pod

Wilno,

różnemi

7 stycznia

pozorami.

Władysława Życka.

1926 r.

ROLNA

ZWIĄZKU

ZIEMIAŃ

Ulubiony przez kobiety eleganckiego
świata Krem Śimon'a. „Creme Simon*

g

|

—=

em

KOLEJOW — telef. 4 — 62

przed

od-

wiatr

plėlniska

naskórka

i

białość

cery.

2

Krem,

NABYCIA

puder

5

i

WSZĘDZIE

WPROST

OD

PROD

SKŁAD
DOMU.

Simon'a

Simon

Parfumerie
Simon.
59 Fg. St.-Martin, Paris.

UCENTÓW

O TETEЫ II
ы & @ В Н 9 Н О В В В
chwilę ponad
powierzchnię. | cały
czar uroku pryska w jednej chwili—
zwodniczy lazur okazuje się zwyczajną siebrzystą łuską,
złoto ustępuje
miejsca zielonkawej szarzyźnie.
Lecz oto nagle coś nowego.
Jakieś szaro-brunatne
cielsko, z nieksziałtnym szerokim pyskiem i pasz-

Р

>

mydło

Cróćme, poudre 6- savon
i NA WORKI
LOCÓ
DOSTAWĄ
do

czego

ią ma prawo oczekiwać od
2
oskonałego hygjenicznego kr e m u.

żytnie

DO

WAGONOWO
„od 160 kl.
Z

I

bionej paszczy.
„Wachta służbowa na rufę" rozlega się w tej samej
prawie chwili

okrzyk z rufy wachtowego oficera
— Ю
inny
bardziej
łatwowierny
żarłacz pada ofiarą naszego suszone-

zostaje już z niego
nic absolutn 7€
prócz krwistej plamy chyba na pokładzie i grupy ludzi, wydzierające
sobie nawzajem
jego skórę, zęby,
płetwy i t. p. pamiątki; a mięso idzie
dla amatorów do kuchni.

Zachodzi jednak przy

go sztokfisza, zawieszonego na stalowym haku.
czą umieszczoną na jego dolnej stroOsiem kul karabinowych przebilo
nie sunie powolnemi ruchami, prowa- mu cielsko i głowę, czerwieniąc dodzone przez dwie małe rybki w sine okoła krwią, czystą niby kryształ woi czarne pięgi poprzeczne.
dę. A za każdym
nowym
strzałem
„Rekin! rekin!* rozlegają się o- rzucał się on ostatkiem sił w przedkrzyki po całym statku,
śmiertnej agonji, coraz bardziej pie-

dziwna, wprost
niezrozumiała — rekin, mający
przy
wyciąganiu
go z
wody około dwuch metrów, po obcięciu ogona wyrasta do 2:/,, potem
stopniowo w miarę jego ćwiartowa-

razeml*

legenda.
W parę lat potem, grzejąc się na
piaszczystej plażyw dyni,
słysza-

tem

ludożerca

bardziej

przebite

przez

byłymi

ochotnikami,

hak

swoje

pobiegła

rażno

rzecz

nia do 2*/4, do 3 ch, aż wreszcie już
zaczyna rość

jak

grzyby

po

deszczu,

„O! patrzajcie! i dwa piloty z nim niąc wokół siebie i rozrywając coraz jak jaka cudowna, bajeczna

Ale niewzruszony

ply- oko. Nareszcie wyczerpany iległ sponie tlegmatycznie dalej, nie zwracając kojniej na fali W tej samej
chwiii łem z ust wiarygodnego świadka,
nawet uwagi na sypiące się wšlad dziesiątki rąk uchwyciły za linę i który właśnie co dopiero był przyza nim kawałki
i całe
bochenki wachta służbowa, wraz z licznie przy- jęty na pokład <Lwowa»:
naprzód,

wyciągając

szorstkie

„Słowo daję Pani, ten rekin

miał

jak 6 metrów. Tak jak ta łódka"
po- ukazując palcem swej uroczej

dodał,

glasspapier cielsko z wody na
towakład ruiy. A stamtąd na śródokręcie. rzyszce żeglujące przy brzegu
czółI znów rekin ożyŁ Gwałtownemi no rybaka.
warzysze Szybkiemi ruchami
rzu«| Pan się go nie bał,Panię Janku?
cają się ku zdobyczy, cofając się je- ruchami miotając się po
pokładzie,
dnak natychmiast
z powrotem,
aby bijąc z gniewu i rozpaczy swym po- Jabym chyba zemdlała ze strachu!»
dać znać o tem
swemu
krėtkozro- tężnym ogonem, otwiera dławiąc się
«E, proszę Pani — jak się jest
cznemu
władcy. Jeden
uderza; go i łapiąc oddech zakrwawioną paszczę marynarzem»...

Oapowicoziainy 2a Ogtoszenia

i rzeczywiście za chwilę

Zenon

Ławiński.

|.

Wed SONA
ność

i

pszenne

jego

to-

głębiach delikatnie pyszczkiem w głowę, diumarinowysh i szafirowych
swych gi w okolicę ogona. Zwoina, zda łsię
ma w sobie coś z bajki w
h i niechętnie, zmienia rekin swój
refleksac
popięknych
lnie
nienatura
kolorach. Właśnie dookoła statku igra przedni kierunek, zlekką tylko manepłetwami.
Wtem się
delfinów wrując swemi
stadko
toni
w spokojnej
ożywia
i
cielsko
jego
nabiera
w jedlazugibkie
ich
Długie
królewskich.
całkiem
rowe ciała migają w wodzie złotem nej chwili niespodziewanej
wreszcie
swych płetw, ogona i pyska i płyną zwinności — zauważywszy
w dal, zmieniając co chwila silnym swą «ofiarę», dopada jej jednym
rzviem swój poprzedni
kierunek. rzutem. | jeszcze jeden rzut grzbieWtem któryś w pogoni za uciekającą tem nadół, a bochenek chleba ginie
przed nim małą rybką wzbił się na w czeluściach jego tiójrzędnie uzę-

Karwowski.

ów

Władysławą

został przez Zarząd przyjęty

PSZENICĘ

Matu-

(—) A. Sitarz,

a obwisłe

p.

przyczynił

w dn. 6 grudnia 1925 r, ale p. Wojewódzki
dnia 3 stycznia b r. włącznie—nie nadesłał.

JĘCZMIEŃ

na

drajakimś niewidzialnym groźnym
pieżcą, wyskakują z głębin
na poswych
na
wierzchnię, wznoszą się
ogromnych, pokrytych cieniutką błon-

lazuru.

Czesława

OWiES

NAJTANIEJ- GDYŻ

słońca

r. zarzut

pomiędzy

Przewodniczący

Jodkowa,

KARTOFLE
OTRĘBY

i iunych.

Komornik Sądowy

24

E:

To-

5,(00 złotych

Władysława

Wojezakomu-

skóry,
sprężysłość;
miękkość,
aksamit

s

waizystwa
Przymysłowo - Handlowego
«Unji», składającego się z umeblowania,
sumę

KRESOWEGO

i

nie przy ul. Św. Michalskiej Nr 8, zgodniez

na

zatarg

Wojewódzkim

kuł powyższy owej komisji

ZAWALNA1 teiet 1 — 47; BOCZNICY

B

oszacowanego

1 listopada

й

Komornik przy Sądzie Okręgowym w.
Wilnie, Antoni Siiarz, zamieszkały w Wil-

majątku

cd

Wyrok powyższy z dnia 21 listopada 1925 r. otrzymałam z sekretarw dn. 3 stycznia 1926 roku z adnotacją sekretarza Stow., iż proto-

jatu

NIA

SPÓŁDZIEL

ь

Ogłoszenie.

licy acji publicznej

fał-

guuuuUEUuuWyWsENuWwiis

pary*
nieu-

z

1030 U.P.C. ogłasza,

Marja

kretarz.

do ro7pairzenia sprawy. Byli to: Ks. Poiocki, pretekt ze szkoły

žywane po Cenie niskiej. Dowiedzieć
się i oglądać można od godž. 11 —5
ul. Wileńska 44.а 3,

at.

z dn.

listu, a dalej;
2. „Ponieważ

Nsstępują podpisy:

p. W. p. Witold Białłowicz, skończony prawnik nauczyciel i panie kierowniczki szkół:
Szymonowa Renigierowa, Marja jodkowa
i Czesława Rogowska.
Z powodu wyjazdu
spizedam
skie suknie balowe i wizylowe

Stow.

p. Edwardem

Renigierowa,

Wiceprezesował

się, że obaj powyżsi nauczyciele, przeniesieni z Wilna, wyjechali.
Gdy na jesieni r. z. wrócił z rocznej kuracji Prezes Stow. p. Antuszewicz,
Prof. Massonius i ja zwióciliśmy się do niego
0 wykonanie
uchwały Walnego Zebrania majowego i zwołanie komisji. Zarząd powołał

zarzutu

Członków Stow.

„ganizacji,
Komisja
uchwała,
że na przeciąg jednego roku
„p. Edward Wojewódzki ma być
pozbawiony prawa zajmowa„nia stanowisk w jej łonie”.

w kiórych pracuję.
Milczenie moje było na to odpowiedzią.
W maju 1925 r. wypadło Walne Zebranie członków, na którem nie
byłam.
P. Massonius, prof. Uniw.,
sędziwy członek Stow. i jego komisji
rewizyjnej, z własnej inicjatywy odczytał na sali wyrok sądu honorowego
i wyraził opinję, iż człowiek, na którym ciąży zarzut uchylania się od są
dów honorowych,
nie może piastować ani zastępczo żadnych godności.
W myśl tę zebranie uchwaliło
wybór Komisji
z 3 osób złożonej,
któraby sprawę
zbadała raz jeszcze.
Do Komisji
powyższej
wybrano:
p. Szymonową Renigierową, panów Želnio i Szydłowskiego. Komisja przez

Słońce prawie w zenicie wygląda žagli chlapiąc w takt kołysania «Lwoszy się wzdłuż statku, roznieci całą co chwila z za szybko pędzących po wa»
na lekkiej martwej fali.
wsięgą, zginie na chwilę, rozplywa- niebie rzadkich obłoków i olśniewa
Cała fauna oceanów w ich ultrając się w ciemnościach nocy, i znów
wierzchnię Atlantyku. Po cichej nocy

p, Władysławie
winien

i krzywdzącego

Posiedzenia

„dzący swą niesłusznością p. Wład. Życką cofam i przepraszam.
„ją. Jednocześnie uprzejmie proszę Zarząd Stow. o zakomuni„kowanie powyższego listu mego
członkom Stow.
za pošred-

nizacji

pół

a

„nikowania mu uchwały komisji
odwołać ów zarzut w drodze
„listu otwartego do Zarządu Stow. który to list ma być poda„ny do wiadomości
członków Stow.
za pomocą komunikatu
„Zarządu Okręgowego do poszczególnych szkół na ręce człon„ków w czasie najpóźniej dwutygodniowym”.
Treść listu p. W. ma być następująca:
>
„Wobec postawionego prze.emnie p. Władysławie Życkiej
„zarzutu popełnienia przez nią fałszerstwa protokułu
zebrania

byli:

zarzutu w drodze oficjalnej (jako wice-piezes) do wszystkich orga-

przycichł zupełnie,

swym

„wódzkiego,

kompetentnych, ale nie należących do Stow. nie obowiązuje go, ani „nie
Oczyszcza* mnie
z zarzuiów przeeń stawianych.
Wzywa mnie dalej na
sąd nowy, gdzie jego arbitrem ma być
niejaki p. Szwajkowski
(świeżo

cieni szafiru i

jańskich robaczków. Czasem zabłyśnie
jakaś większa Świetlana plama, poru-

;
^
się zapala.
się poZ iekkim pluskiem łamie
wierzchnia wód przed dziobem „ Lwoskrami i,
wa”, bieli się pianą, żarzy

„Uczynionego

Akademickiego Our dzenia Bernard

z Zarządu

broniąc w d. c.

jak i one pełen

šwigto-

nieuzasadnionego

protokułu

„nictwem komunikatów do poszczególnych szkół
„bliższem zebraniu Okręgu Stowarzyszenia".

o swem

P. W.

księżyca

się

„Wobec

„Szerstwa

p. W uczynił mi
Zarządu i człon-

dzień bez lądu, tonąc w
na«No jak i jutro będzie cisza, to ściach nocy, i nastaje dzień kilkudzie- zczerstwiałego chleba. Od tego ma
i
piersi
ksztąłt białych dziewiczych
może co złapiemy. Hak wisi za rutą siąty pierwszy, taki sam monotonny przecież swoich nierozłącznych odjuznów zamiera.
a one już się pokazały— widzieliście jak i wszystkie poprzednie, taki sam tantów!
Dookoła bezkresna wodna pusty- co?»
й
srebrnem

:

mienie

stada ryb latających. Uciekając

żagla. Żagiel bowiem wydyma się w

godz. 10-ej

„członków

0.9020002090220209990000990900009090

dalekich.

od

Wyroku tego nie ogłosiłam, zaraz w prasie, jak miałam prawo, z powodu prośby paru wybitnych osób
„aby nie szkodzić tem Stowarzyszeniu*, — jak sobie mylnie wyobrażano. Podałam tylko do prasy zawiado-

ką, płetwach ku słońcu i, jak niegdyś
tył, nabierając wiatr od przodu.
„Nie zróbcie czasem owersztagu*
*) Ikar niepomny jego palących promieni, tak dziś one spadają z obeschniędorzuca
ciszej
oficer
wachtowy,
podskleego
czarnego, szafirowo-fioletow
wodę,
znów w
pienia. Z poza niewidzialnego w cie- chodząc do sternika, który szybkiemi temi skrzydełkami
ku
się
wzbić
jednak
chwilę
mności horyzontu ukazuje się poma- obrotami koła przerzuca ster na pod- aby za
i
spadać,
znów
i
nowo,
na
górze
wietrzną,
aby
odejść
dalej
od
wiatru.
rańczowy księżyc, złoci się, srebrzy.
!
wzbijać.
się
znów
„Panie
poruczniku!
czy
to
rekiny,
pa,
promienie
blade
A jego chłodne,
Para ich wpada na poklad — nie
wodzie
dając na ogromne płótna żagli, prze- co tak błyskają smugami w
jeszcze dokonać w słońcu
zdążyły
wokół
statku?*
rzuca
miast
odpowiesilniejmiarę |
lewają się na nich w
żywota, a już ich płetwy
swego
dzi
rozinarzóny
sternik.
dziwkaskadą
całą
szych podmuchów
«A co? chcielibyście złapać rekina suszą się porozpinane na tekturze, a
nych refleksów, cieni i półcieni. Łaie przez
godny ciepły wietrzyk to przycicha na świeże mięso? obrzydły już pe- same smażą się na margaryn
kucharzy.
łych
zgłodnia
a
ych
przygodn
wnie
konserwy
i
suszone
kartofle?»
nieco
m
chwilami, io znów silniejszy
siąty
kilkudzie
jakiś
mija
znów
I
wydmie
żaglami,
załopocze
porywem
«Chyba!»
ciemnoje w

1.

Za-

eniu“,

y

zawodowy
z wyższą szkołą leśną
i kilkuletnią wzorowy
prak'yką w lasach pań-

REKIN.
Parna i duszna noc przedzwrotnikoswem
błyskają
wa. Miljony gwiazd
migocącem światłem na tle prawie

był

w wykonaniu.
scenicznem

P. W. na wieść o tem
wystosował do mnie po pół roku milczenia
pismo wyrażające zdziwienie, iż o zatargu nie zapomniałam i przerażenie,.
że go dochodzą „bardzo groźne wieści” (o komisji widocznie)
oraz zap.tanie jakiej żądam satysfakcji? Zwróciłam go z tem do Komisji, na której decyzję zdałam sprawę według uchwały Walnego Zebrania Członków.
Komisja,
w składzie
powyższych
osób,
znanych
i szanowanych
w Wilnie,
przesłuchała świadków,
zbadała sprawę
i piśmienne dowody
i wyniosła wyrok następujący:

zlikwidowania

mego

za

wsi

posadę. Łaskawe

:

D

on

Hioifimana

Akt I. Nikłas. Akt Il. (Wenecja) Giuletia, Niklas, Dapertutto. Akt III (w całościi Osoby: Antonia, Niklas, Hoffman, .
Dr Miracolo, Crespei ojciec Antonii, Franciszek służący. GŁOS MATKI (w domu Antonii).
POCZĄTEK
o godz. 12 m. 30 popoł. CE NY
MIE JSC:
Parter 80 gr., Amfiteatr i Balkon 40 gr
BILETY
DO NABYCIA
w kasie Kinematografu Miejskiego od dnia 15-go stycznia
od g. 4-ej po poł, W dniu

ŻZĘ

w łonie Stowarzyszenia

Chrz.

Opowieści

JJ. OFFENBACHM

WIADCZENIE.

©gą rządu, bez niczyjego protesiu.
zaizut powyžszy „faiszersiwa“
ków Stow.
Pozwalam
go nazajutrz

Oleriy od 12 @о 2
я
į
ynį
o
W dogodnem miejscu, skład
Berdas
i
blis : "'Ш‘“і(
eśnicz
+) 4
MOS-: a

Gruntów około 120 dz.
łąk około 40 dz. Bliżstanie ciężkim do szpitala Św. Jakóba.
informacje
w
Pizyczyna samobójstwa
narazie nie u- sze
Wilnie zauł. Św. Jer
stalona.
ь
— Zbłąkany chłopiec. Dnia 13 b. m. ski 3, m. 9. Wymazatrzymano na Dworcu Kol. Wilno zabłąka- gane są od kandydata
poważne reierencje.
nego chłopca lat 13, który nazywa się Władyslaw Waiukiewicz,

Z tułaczki

«Par»

las, usiew żytni i jakakoiwiek woda. Ofer-

Do wynajęcia

I KRADZIEŻE

R

Sad,

osób posiadających kartki zniżkowe 25 i 59 —————————
w kasie

Prezesa

siada
wystarczające
wiadomości
przede
wstępne.
Łaskawe
śpieszne
oferty
do

Świetny

akompaujator dyr. W. Szczepański. Początek
porankuo g. 12 m. 30 pp. Ceny miejsc naj-

gr) do nabycia

tt

.

12zale
«któw

Ė wódzkim—jestem zmuszoną
gg Wiadomości publicznej.

człowiek,

urodzony

chowany

przedstawić rekomendacje
od
znanych
osobistości.
Łaskawe
oierty proszę kierować
do Admin.
„Słowa»
od «Przedstawiciel».

na wystąpi z symfonją Dworzaka <Z Nowe-

hulance, Bil ty w cenie 50gr.

Posiadam

rokie znajomości. Mogę

sze wieści. Udział artystki będzie wybitnem
urozma ceniem pięknego programu te go po*
ranku, na którym Wal. Orkiestra symionicz

niższe.
—

Jako

Ko-

scen włoskich, Anna Kalinowska, 0 której
występach dochodzą do nas najpochlebniej-

fortepjanie

M

na kresowym majątku
bez
wynagrodzenia.

piśmienne
Zacisze 4
m. 3 Bujalska,

sińską,L, Sempolińskiego oraz H. Łaszkiewiczową z baletu
:
L
— Poranek symfoniczny z udziałem
A. Kalinowskiej w Teatrze Polskim. W
niedzieię dnia 17 bm, na poranku symfonicze

Przy

Ww drodze

praktykanta

Poszukuje posa-

«Przedstawienie amatorskie w Rysikiszkach».
Wśród sze egu wykonawców wyróżnić na-

Wyleżyńskiego.

„3

tantastycznej:

opery

Fragmenty

Poranek

XIII

Rusiecki. P. W. przyjął wezwanie, zarzuiu nie cofnął, jak mu to proponowano
i obiecał przysłać swych arbitrów w przeciągu 24 godzin. Czekano
chodnio-polskiej
тоna to 2 doby i godzin 6 bez skutku. Napisano, według przyjętego w tadziny
ziemiafiskiej,
kich razach zwyczaju,
protokuł jednostronny
kwalifikujący p. W.
„jako
poszukuje
posady
WY SRCEZA się od załatwienia w drodze honorowej
omawianego incy:

gocz.

dy

go Świata» i inn. utwerami pod

lat 25,

46. m. 6
W.Z.P. Nr 63

tyni Buddy» (balet), «Ona ma coś», <Aczkolwiek, zemu nie...», <Fiallol Radjo!>, <Na

Teatrze Polskim («Lutnia»)
śpiewaczka
koloraturowa,

Widząc

m

Miec

dzący

Mickiewicza

Udział wybitnych
sił artystycznych
z
Markiem Windheimem na czele wróży
rewji tej wielkie powodzenie. Program barwmy i interesujący zawiera; Prolog <W świą-

nym w
znana

=

STYCZNIA 1926 R.

в
Rzeczony p. Wojewódzki zarzucił mi drugi rok temu, jako 6wczesm nej sekretarce Stow.
„stałszowanie" piotokułu
z Zebrania Wyborczego
B z dn. 1 listopada 1924 r. Protokół ów
w parę dni po zebraniu podpisał
do Zarządu Głównego,
oraz odWielka 7 : p. W. i sam go zawiózł do Warszawy

łody

W. Smiałowska

Warsza*

Z.

2 zł.

i
piśmiennych

niach i składach materj

Akuszerka

wy, składająca się z piosenek, zktualnych
skaetchów i produkcji baletowych.

j. Kozłowską,

B
£

Cena75gr.

ZAWADZKIEGO,
wzystkich

Do nabycia

i MUZYKA,

to ostatnia

Cena

Wydawnictwa

M Józefa

— Teatr Polski. Dz š ukaże się po raz
świetna Rewja Karnawałowa «Pod

Winaheima,

<| I7go

Cena30gr.

wejście jak do

kina Połonji, „codziennie
16—18 i podczas iekcji w

leży M.

P

EEZ$© zzz
Bz<
MOT

ważki wodnej

w
grzesznicy

Z

Poradnik Kolejowca Polski
Cena 2 zł.
Kieszonkowy

na lekcje przyjmuje osobiście art. bal.
p. Alfred Walden-Hankus ul. Ad. Mi-

Jest

d

Informacyjny

Ostrobramski

się
również,
iż w
dniach
odbywać się

będą w dolnej sali (restauracji)
czenia praktyczne.

sukienką».
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Początek o g. 4-€j. c

MOTYLE A i MOTYLKI
3
2

progiam:

Grecji

а-

KALENDARZE na r. (6

8 zł. dla małżeństw 12 zł.

Szczegółowe

= =
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muzycznych.

porankow

z2%

Dalszy ciąs i zakończenie sensacyjnych przygód DW ÓCH MALCÓW
kaprysem
losu rzuconych
Pocz.
o godz. 4,6, 8, 19w.
ma biuk stolicy grzechu. Film ten nie potrzebuje już 1ek'amy!
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Zawiadamia
wymienionych

baleryn

ь

hświ

onja

humoru

Dzis będzie wyświcuany film w 6 akt.
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*zżur

Kameraine
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Nowy Repertuar!
światowej sławy muzyk. królów

Na scenie!

^

_ zwycię-

, HELENA
seiją'dramat
mitologiczny z
dziejów

roli

A MIEJSKINO CZYNNE: od ы ‚ ei do 11 m. 30 w. CENA BILETOW: Parter 50 or. Amfiteatr i balkon 25 gr.

Kino

drugi

wodna:
wielkiego
w8 W

Riccardo

zcy byków i serc niewieścich

KULTURALNOOŚWIATOWY
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miłosna;

Przygoda
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i groźnie wodzi

dokoia

pozostałem

«Ale Pan mi musi obiecać, że jak

jednem całym okiem.
Ale niedługi wypłynie na morze, to się nigdy
nię
już jego koniec, bo oto bocmąn po- będzie kąpać. Dobrze? bo ja inaczej
tężnem uderzeniem noża odcina naj- tak się będą zawsze
bała o Pana.
straszniejszą broń jego, ogon; ogon, Pan mi obieca — prawda?!»

którym łamie kości

i

zdziera

całe

szmaty skóry.
A chociaż wyjęte serce bije jeszcze
czas jakiś, chociaż on sam.
serca i
ogona pozbawiony izuca się w agonji i nadal, tylko coraz słabiej, tylko
coraz rzadziej, ale za chwilę nie poDrukarnia

O

dzielny

wilku

nie mógłbyś ze względu

morski!
na

Czyż

trwoże

liwe a kochające kobiece Serce ustąpić z jakie chociaż pół metra. | tak-

by zostało, Ci jeszcze 5 z

groszami

i takbyś był jeszcze bohaterem!
W. Korab Karpowicz.

„Wydawniciwo

Wiieńskie”, Kwaszelna
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