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Od pięciu dni jest w drodze no- 
wy ambasador francuski na Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej, p. 
Henry Berenger. Wysyła się go za 
Atlantyk głównie dla tego aby próbo- 
wał czy nie uda mu się—lepiej niż 
to potrafił uczynić p. Caillaux—wy- 

waszyngtoń: 
skiemu sby po prostu nie dopomi- 
nał się zapłacenia przez Fiancję dłu- 
gów wojennych. Sprawa delikatna. 
Nie jest jednak tak już bezgranicznie 
utopijna jakby się zdawać mogło. 
Już w samej Ameryce podnosiły się 
głosy wzywające do... okazania wdzię- 
czności Francji za wielkie usługi od- 
dane Stanom Zjednoczonym jeszcze 
w XVIll-tem stuleciu, wówczas gdy 
dobijały się niepodiegłości. Przede- 
wszysikiem poruszył tę kwestję sam 
amerykański senator Borah. Wyraził 
się był bez ogródek, że amerykańska 
wdzięczność objawiła się dotąd tylko 
ściąganiem ogromnych zysków z do- 
siąw amunicji dla armji francuskiej. 

Z bardzo wymownemi cyframi 
wystąpił—jak rozpisuje się prasa pa- 
ryska—arcypoważny, wychodzący w 
Baltimore, Manufacturers Record. W 
latach 1910—1914 dał Stanom Zje- 
dnoczońym in eksport 6.751.408.000 
dolarów, zaś w latach 1915—1919 
bajońską sumę 19miljardów 494779000 
dolarów czyl о 12 miljardów więcej! 
W dodatku Stany Zjednoczone ulo- 
kowanych mają 10 miljardów  dola- 
rów w Europie Majątek narodowy 
Stanów oceniano w 1912-tym: 186 
miljar. 300 miljonów zaś w 1922-gim 
też urzędowe biuro t. zw. cenzuso- 
we oceaiło go., 320 mujardów 803 
miljony, czyli, że wartość majątku 
narodowego Stanów Zjednoczonych 
wzrosła w ciągu lat dziesięciu o 72 
procenty. Woino więc mówić, że sa- 
me Stany Zjednoczone Ściągnęły z 
Europy wszystkie należnośc! „że same 
sobie wypiaciły wszystko, co im 
winna była Europa. To też Manufac. 
Record pisze z całą uczciwością: „W 
dosłownem rozumieniu krew  miljo- 
nów żołnierzy, którzy padli na pobo- 
jowiskach Europy użyzniła pole na- 
szych interesów *... 

Inne znowuż uczciwe organy pra- 
s, amerykańskiej piszą mniej więcej 
w takim oto sensie: „Zamiast powta- 
rzać nieustannie, że my zbawiliśmy 
Europę, na'eży sobie upizytomnić 
w jakiej bylibyśmy się znaleźli sytu- 
acji, jeślby Europa nie dotrzymata 
w walce aż do chwili naszego wzię- 
cia w niej udziału. Zamiast wciąż 
rozważać ileśmy to usług oddali Eu- 
1opie, naieżałoby mieć wciąż na my- 
$1 ileśmy to zarobili przedając na- 
szym aljantom, po słonej cenie, w 
ciągu lat pięciu towarów różnych za 
sumę wynoszącą о 12 miljardów 
więcej niż w poprzedzającem wojnę 
Pigcioleciu. 

Przypominają też sobie Francuzi, 
co powiedział w Waszyngtonie p. 
Mellon, którego nikt zaiste o  spe- 
cjalne sprzyjanie Francji nie posądzi. 

„Niema sposobu — powiedział — 
zmusić dany naród aby zapłacił 
co jest winien drugiemu narodowi, 
chyba, że własna opinja publiczna 
zniewoli go do tego lub własny in- 
teres. Jeżeli się podyktuje dłużnikowi 
warunki, których on rzeczywiście 
wypełnić nie może, wpędzi się go 
w oświadczenie że — wcale niebędzie 
płacił Po nad możność nikt nie mo- 
że nic uczynić, choćby  niewiedzieć 
jak chciał i niewiedzieć jak solenne 
dawał przyrzeczenia”. RER) 

A np. p. ]. Bainville twierdzi w 
„Action Frangaise*, że nawet zredu- 
kowanych długów swoich Francja nie 
jest w stanie zapłacić, W dodatku 

Anglja wymaga aby Francja zapłaciła 
jej akurat tyle ile zapłaci Stanom Zje: 

dnoczonym bo cna sama, Angija mu- 
si płacić długi Stanom. Jeżeliby prze- 
to miała Francja zapłacić Ameryce 4 
miljardy dolarów, co wynosi 20 mil- 
jardów franków w złocie, to musia- 
łaby i Anglji zapłacić 20  miljardów 
franków w złocie. A dwa razy dwa- 
dzieście — czierdzieście... mówi kró- 
tko i węzłowato p. Bainville. Nie znalazł się p. poseł Hellman, który ją, to niech jako politycy wzywają 
wynosiły tyle w 1914-tym wszystkie 
długi Francji i zewnętrzne i wewnę- 
trzne. 

P. Berenger płynie do New Yorku 
i Waszyngtonu. Towarzyszą mu naj- 
lepsze życzenia. Przywiązują tu w Pa- 
ryżu wielką wagę do jego zdolności 
dyplomatycznych. 

Co zaś do p. Laroche desygno- 
wanego na ambasadora do Warsza- 
wy, io opuszcza Ol zajmowane do- 
tąd stanowisko dyrektora polityczne- 
go w M. S. Z. jedynie dlatego po- 
nieważ ten eiat ma być wogóle ska- 
Sowany — ze względów OSzczędno- 

šciowych, Zaš p. de Panafieu jest 
mis ė la retraite czyli zredukowany— 
też ze względów oszczędnościowych. 

Konto czekowe w P, K. 0. 

to, 

Nr. 80259 

Rozłam w Wyzwoleniu  potwier- 
dza tylko to, cośmy o bezideowości 

tego ruchu, stronnictwa i kiubu za- 

wsze pisali. Wyzwolenie jest najlep- 
szą ilustracją tego marazmu, który 

stworzyła w Polsce nasza ordynacja 

wyborcza. Wyzwolenie było spólką 

ludzi, których łączyła wspólna tech 

nika w dobywaniu mandatów, tech- 

nika, polegająca na podniecaniu, na 

boiszewizowaniu, Nie łączyła ich na- 

tomiast żadna idea. Pomięczy  ofice- 

rem wojsk polskich i szlachcicem li- 

tewskim p. Kościałkowskim, a p. Ja- 
nem Dąbskim, pospoltym aierzystą 

politycznym, a p. X. Y. aferzysią fi- 

nansowym (bo i tacy są w Wyzwo- 

leniu) nie mogło nic być wspólae 
go Chciano nawet ideę siworzyć 

Deklinowono wyraz „lud* przez 

wszystkie możliwe przypadki, od- 

mieniano pojęcie  „działać* przez 

wszystkie możliwe konjucacje—ale nic 
z tego nie wyszło. Nasiąpił jeden, 
drugi rozłam, teraz trzeci. 

Pan Jan Dąbski ma w sobie naj- 
więcej charakteru aferzysty politycz- 
nego. Pochodzi z b. Galicji, z polity- 
ką zapoznał się dawniej, traktował ją 
bardziej zawodowo i dlatego zarów- 
no w pierwszym, jak iw drugim Sej- 

mie Rzeczypospolitej niepioporcjonal- 

nie dużą odegrał rolę. iMógł nawet 

przewodniczyć konierencji Ryskiej i 
mógł ośmieszać Polskę jako jej wice- 

minister spr. zagr. Od dawna denun- 

cjowałem mierne jego zdolności, któ. 

re nie pozwalały mu na odegrywanie 

pierwszej roli nawet w naszym par- 

Jamencie. 

Ten trzeci rozłam, ten p. Jan 
Dąbski ze swymi 17 panami jest jed- 
nocześnie najsmutniejszym rozłamem 

dla Wyzwolenia. Tamte rozłamy prze- 

cież miały coś w rodzaju ideolooji. 
Pan Wojewódzki i jego rozłam to 

ostatnie promienie zorzy bolszewizmu, 

to ten czerwony zachód bolszewizmu 

na naszym ugorze, to oddziaływanie 

takich futurystycznych, satanicznych 
miazmatów bolszewickich na arty- 

styczno-ekspansywną indywidualność 

samego p. Wojewódzkiego. Secesja 

p. Thugutta, Cnomińskiego i towa- 
rzyszy była jednakże związana z pa- 
tryjotyzmem państwowym tych pa- 
nów, którzy stracili wreszcie zdolność 
przemawiania zrozumiałym dla reszty 
Wyzwoleńców językiem. Natomiast 

z p. Dąbskim odchodzą przyrodze ii 
półinteligenci, kaleki ideowe. Na roz- 
łamy nie zawsze należy się zapatry- 

wać jako na objaw ujemny dla kie- 

runku politycznego. Bynajmniej. Cza- 
sami rozłam jest tylko dowodem ży- 

wotności partji, siinych charakterów 

wśród kierowników, czasami właśnie 
rozłam stanowi dobrą wróżbę. De- 

mokie:j narodowa właśnie po swo- 

ich rozłamach, po frondzie, po secesji 
zwyciężyła na całej linjj w _ polityce 

b. zaboru rosyjskiego. Po 1905 r. 
Piłsudski dokonał rozłamu w P.P.S. 
i siły, które zabrał ze sobą byly ilo- 

ściowo minimalne a jednak później 
miał ciły obóz socjalistyr zny Za SO- 

bą. Ale to byly roziamy ideowe. Pan 
Dąbski sam inteligencina galicyjski 
grozi nam, że jego ruch to coś w 

rodzaju „międzynarodówki zielonej", 

Stambulijszczyzny, czy czegoś takiego, 
Należy żałować, że w  dobranem 

przez p. Dąbskiego towarzystwie 

ostatnio dość groteskowo odegrał ro- 

ię ambasadora własnych wyborców, 

zupełnie samodzielnie układając się z 
bolszewicką potencją o _ pieniądze, 

buty i sprawy polityczne. 

Ideologji i ideologów ruchu ludo- 

wego w Polsce niema, lecz nie mo- 
gę powiedzieć, aby jej nie było. Mó- 

wiąc bezstronnie ideologię ludową 
stworzyła Demokracja Narodowa. Nie 

chcę broń Boże powiedzieć aby dzi- 

siejszy związek ludowo - narodowy 

był jej chorążym.  Nasiąkł on prze- 

różnemi wpływami. Ale wtedy, gdy 

się jeszcze formował w Polsce ruch 

W sprzeaaży deialicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, CENA OGŁO>ZEN: Wiersz milime rowy rei ye Epinle 2-ej i 3-ej 30 g 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałiem za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. n-ch šwiątecznyo 
oraz z prowincji 0 20 proc. drožej 

Bezskuteczne rokowania Luthera. 
BERLIN, 15.1. PAT. Jak donoszą pisma, rokowania prowadzone 

wczoraj przez kanclerza d-ra Luthera z frakcjami parlamentarnemi w celu 
utworzenia nowego gabinetu nie dały żadnego rezultatu. Wznowione one 
będą w ciagu dnia dzisiejszego. Pisma demokratyczne podają, że minister ; dowy— demokratyczno-narodowy—to było to Reichswehry Gessler, 

Ša я, który przetrwał na swoim stanowisku wszystkie 
: S och ky oe podciągnąć pod kryzysy gabimetowe ostatnich lat nie wejdzie piawdopodobni'e do nowego ideologię ludową: przekonanie, że rządu, Minister Gessier miał oświadczyć już na poc”ątku obecnego  kry- chłop stanowi siłę i osioję państwa. zysu, że pragnie podać się do dymisji i przy tym zamiarze trwa nadal. Stąd też płynie i nacjonalizm i anty- BERLIN, 15.1. PAT. Kanclerz podjąt dziś ponownie rokowania z 

semityzm i brak ambicji ierytorjal- przedsiawicieiami stronnictw w sprawie utworzenia nowego gabinetu. nych i zwężanie pretensji polskich do Pisma donoszą, że kanclerz natrafia na znaczne trudności w sprawie Е obsadzenia stanowisk ministra spraw wewnętrznych i ministra Reichswe- naszych etnograf.cznych obszarów. I hry. Dotychczasowy minister Reichswehry Gessler skompromitowany w oczywiście nie w Wołi Ludu, piśmie działaniach monarchistyczńych w Bawarii i atakowany ostro w ostatnich Piastowców, które uziś redaguje p. miesiącach przez prasę lewicową i umiarkowaną zrzekł się teki. Równo* Hentyk Dzendzeł, jako nasiępca na. wma a słodka dtakia_O. pozyskanie jego współpracy w no- PER : ь era. w południu Gessler rzyjęty przez Hin- fotelu red; kcyjnym p. Stanisława Woj- denburga. „Tagliche Rundschau* dowiaduje się w swiakał: £. tą wizytą, ciechowskiego, który redagował to że istnieją poważne szanse wejścia Gessiera do nowego rządu. Jako kan- pismo przed objęciem prezydentury dydatów uo teki ministra Spraw wewnętrznych demokraci wysuwają Ko- republiki — szukać należy właściwej cha, ludowcy zaś Curtiusa, 
ideologji ludowej, lecz w pierwszych Rameck ponownie kanclerzem 
rocziikach wydawnictw ruchu demo- 

Nowy rząd w Austrji. 
kratyczno-narodowego. 

* WIEDEŃ. 15.1. (Pat). Na dzisiejszem posiedzeniu rady narodowej 
dokonano wyboru nowego rządu. Kanclerzem wybrano ponownie d-ra 
Ramecka 80 głosami chrześcijańsko-społecznych i wszechniemców prze- ciwko 53 głosom. Skład nowego rządu w stosunku do rządu daw- 
nego zmienił się o tyle, że ministerstwo finansów objął burmistiz miasta 
Badeau Kollman, ministerstwo rolnictwa pos. Thaler, wreszcie minister- 
stwo spraw zagranicznych kanclerz Rameck. 

Manifestacje na rzecz ks. Karola. 
38 generałów zawieszonych w czynnościach. 

LONDYN, 15.1. Pat. „Morning Post* ogłasza telegram otrzymany tu 
z granicy bułgarskiej o mamfestacjach jakie odegrywają się w Rumunji 
na rzecz księcia Karola, Ta sama wiadomość głosi, że w związku z wy- 
stąpieniem armji rząd zawiesił w urzędowaniu 38 generałów. 
ROR UDERZ OWOTERCUWROZIRIK PROBA CZK AK ZRYW III is i i ii, 

Sowiety o Angliji i Piłsudskim, 
Z Mińska donoszą: Prasa sowiecka wykazuje wielkie zaniepokojenie 

pogłoskami o powrocie marszałka Piłsudskiego do armji i szeroko oma- 
wia ewentualną sytuację w Polsce, jaka by się wytworzyła po powiocie 
marszałka. Miński „Młot* z dn. wczorajszego podaje, że w Sulejówku 
bawił jakoby poseł angielski Max-Miiller, kióry długi czas konferował 
z marszałkiem. 

Mińska „Zwiezda* z tegoż dnia, twierdzi, że Piłsudski jest czło- 
wiekiem Angiji, którego ta ostatnia chce użyć do tworzenia bloku anty: 
bolszewickiego. Według tych samych informacji mińskiej prasy, Anglja 
uzależniłą udzielenie pożyczki Polsce, od powrotu marszałka Piłsudskiego 
do armji. (a. b.) 

W Moskwie aresztowano 500 duchownych. 
Pisma ryskie donoszą z Moskwy, że po aresztowaniu za- 

stępcy Tichona, metropolity Piotra, nastąpiły w Moskwie ma- 
sowe areszty duchownych prawosławnych. Ogółem aresztowa- 
no przeszło 500 duchownych. Wszyscy osadzeni zostali ы 
zieniach G. P. U. ! 2 ŽAS 

List marsz. Piłsudskiego do red. 
Kurj. Porannego raz jeszcze porusza 
sprawę ustawy o nacz. wł. wojsk. 

Czytelnicy nasi znają pogląd Słowa 
na tę sprawę. Nie wypowiadając 

zdania co do personaljj w obsadzie 

tych władz, gdyż uważamy, że decy- 

dować tu mogą tylko względy facho- 

wo:wojskowe, kiórych pubiiczne dy- 

skutowanie uważamy za zbędne i nie- 

wskazane —stale stawaliśmy na sta- 

nowisku, że sprawy aimji. powinny 

być wyodrębnione z pod kompeten- 

cji Sejmu. Nawpół uonicznie twier- 
dziliśmy od lat dwuch, że rządzenie 

armją via odpowiedzialny pized Sej- 
mem minister spr. wojsk. dopro- 

wadzi do nominacji generałów dy- 

wizji według klucza partyjnego. Tar- 

gi kióre powstały dokoła stanowiska 
szefa sziabu, hałas polityczny wznie- 

cany z powodu pizenosin generałów 
i nominacji cowócców O. K. jaki 
powstał zaraz po usiąpieniu min. 
Sikorskiego, cowodzi tylko jek bli- 

ską prawdy była nasza ironja. 

Diatego niestety raz jeszcze zwró- 

cić musimy uwagę opunji polskiej na 

dziwne przedziwne stanowisko Czasu 
w iej sprawie. Pismo to powstaje 

zawsze we wszystkich swoich zasa- 

dniczych, odświętuych i świątecznych 

aitykulach, we wszysikich jubileuszo- 

wych i uroczystych numerach na 

wszechkompetencję Sejmu, na rozrost 

partyjnictwa i sejmowładztwa. Skład 

Sejmu krytykuje bardzo ostro, — ale 

wobec ustawy która chce wyodręb- 

nić sprawy armji z pod kompetencji 

Sejmu (koncepcja marsz. Piłsudskiego, 

którą merytorycznie stanowczo popie- 
ramy) potrafi się wyrazić w sposób 

następujący: 
Wedle koncepcji p. Piłsudskiego, armja 

, 

Masowe rozstrzeliwania w Witebsku. 
Według wiadomości nadeszłych z Mińska, w Mińsku, Wi- 

tebsku i Smoieńsku, dokonano jednocześnie masowych egzeku- 
cyj powstańców. 

W Witebsku rozstrzelano grupę powstańców, złożoną z 32 
osób. Między rozstrzelanymi znajdują Się: generał L. I. Walujew, pułkownicy b. sztabu generalnego, Bragin i Ugriumow i ofice- rowie żandarmerji, Prochask n i Demidow. 

Liczba rozstrzelanych w Mińsku i Smoleńsku, jest również 
bardzo duża. W celu wykonania egzekucji, sprowadzono tu spe- cjałne oddziały ©. Р. U., gdyż żołnierze armji czerwonej, w 
ostatnich czasach odmawiają dokonywania rozstrzeliwań. | 

W ogólności wykonano już trzy czwarte wszystkich wyro- 
powinna być w czasie pokoju podpotząd- ków w sprawach ruchu powstańczego. 
kowana żeneralnemu inspektorowi, a tex „ _ W końcu bieżęcego mesąca, w sądzie mińskim rozpocznie 
nie powinien być przed nikim odpowie. S'$ Sprawa 92 powstańców-chłopów, którzy walczyli przeciwko 
dzialny—nawet pized sejm ml wwa pod rozkazami b. oficera armji carskiej Gobin- 

Doprawdy groteskowo brzmi owe SZSEO: 

nawet przed Sejmem" na tle tych (Klęska komunistów na wyborach w Białorusi. wszystkich tak niesłychanie ostrych 2 ; : GRĄ 
krytyk Czasu pod adresem Sejmu а & Minska donoszą: Na Biaiorusi sowieckiej rozpoczęły się wybory 
napisanych. Stanowisko organu kra- do rad wiejskich t. zw. „sielsowietów*, Z niektórych okręgów nadeszły 
kowskiego pozwolimy sobie nazwać już konkretne wiadomości tyczące rezultatów wyborów. Wzięło w nich 
uporem w niekonsekwencji. udział zaledwie 39 proc. wyborców. Ogólne zainteresowanie wyborami 

Oczywiście lepszą jest zła koasty- wśród chłopów minimalne. Komuniści znów ponieśli kłęskę. Liczba komu- 
tucja niż żadna, i konstytucji 17 mar- nistów którzy przeszli przy wyborach nie przekracza nigdzie 13 proc. 
ca (najgorszej, jaką można było dla W. trzech czwarych okręgach wynosi zaledwie od 3 proc. do 6 proc. 
Polski obmyśleć) pilnie jednak prze. Reszta głosów padła na bezpartyjnych Polaków, Białorusinów i Rosjan — 
strzegać należy. Ale koncepcja, która Na!eży zaznaczyć, że w okręgach, gdzie najmniej powodzenia mieli komu- 
uzależnia gen. ins. wojsk od prezy- niści, wybory były unieważniane i przeprowadząne po raz drugi, mimo 
denta Republiki nie wydaje się nam t Z m samym rezultatem. (a. b.) 
antykonstytucyjną. Jeżeli  fachowi 

O Znowu sprawa spławu po Niemnie 
tematem obrad ministrów kowieńskich. 

Z Kowna donoszą: Gabinet ministrów opracował projekt ustawy re- 
gulującej ostatecznie spław drzewa po Niemnie. Urzędowy komunikat 
stwierdza, że wszystkie państwa, w myśl konwencji kłajpedzkiej, obdarzo- 
ne będą równemi prawami przy spławie lasu, przewidzianemi również dla 
obywateli Litwy Kowieńskiej. Według krążących pogłosek na posiedzeniu 
Rady Ministrów, poruszona była sprawa stosunku Polski do „splawu po 
Niemnie. Rezultaty tych narad nie są znane. ч 
ZOT ZCZKA ZOK JEGO: ZOZATA КЕНЕЛИСТЕНЕНТЫМО ПМОСОЛССООСОВИАЫ аОЛЕ 

chiści pewni jesteśmy, że całkowitą jest Polską, a nie Francją czy Portu- 
apartyjność armji zabezpieczyć może galją i ustrój nasz wewnętrzny powi- 
tylko mtonarchja. Ale ci z pośród re- nien być dostosowany do naszego, 
publikanów, którzy wołają „niema a nie francuskiego czy portugalskie: 
tego we Francji*; „niema tego w go życia i wymogów. 
Portugalji* — nie mają racji: Polska 

  
  

do zmiany konstytucji, a nie do uza- 

leżnienia armji od Sejmu, od stron- 

nietw, frakcyj i klubów, od wpływów 

partyjnych i partyjnego rozgardjaszu 

—bo to prowadzi do destrukcji armji. 
Obowiązkiem każdego uczciwego pra- 
wicowca i właśnie prawicowca jest 
głośno powiedzieć, że tylko unieza- 

leżnienie armji od Sejmu może usu- 

nąć politykę z armji i że w danym 

wypadku merylorycznie ma kompletną 
rację marsz. Piłsudski, 

Nawet nie schodząc z grunlu re- 

publikańskiego takie uniezależnienie 
jest możliwe. Oczywiście my monar- 

> 
Cat, 

и o 2 Pro di A wo 
Paryż, 12 stycznia. MOZłam wynikający z bezideowości. 

Upór w niekonsekwencji. 

Sejm i Rząd. 
Nowy statut organizacyjny 
Ministerstwa Reform Roinych: 

WARSZAWA 15 I PAT. Wobec 
konieczności dostosowania _organi- 
zacji Ministerstwa Reform Rolnych 
do przyjętej 28 grudnia 1925 roku 
przez Sejm ustawy o reformie rolnej 
oraz w związku z dążnościami osz- 
czędnościowemi Rada ministrów na 
wniosek kierownika ministerstwa Re- 
form Rolnych uchwaliła w dniu FT 
bm. nowy statut organizacyjny Mini- 
sterstwa. Według nowej organizacji 
Ministerstwo podzielone jest na dwa 
departamenty 1 biuro głównej komi- 
sji ziemskiej. 

Nominacja p. Sokala. 
WARSZAWA, 15 I. PAT. Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej dekretem 
z dnia 11 stycznia 1926 roku mia- 
nował byłego ministra pracy i opie- 
ki społecznej delegata rządu polskie« 
go do nadzwyczajnego Biura Pracy 
przy Lldze Narodów inż. Franciszka 
Sokala posłem nadzwyczajnym i mi- 
nistrem pełnomocnym w trzecim siop- 
niu stužbowym, powierzając mu je- 
dnocześnie pełnienie obowiązków de- 
legata rządu polskiego przy Lidze 
Narodów. 

Pogłoski o zmianie na stano. 
wisku posła japońskiego. 
WARSZAWA 15. I. (tel. wł. Słowa). 

W sferach dyplomatycznych obiegają 
pogłoski, że dotychczasowy poseł ja- 
poński p. Sato opuszcza swoje sta- 
nowisko. Posłem japońskim w War- 
szawie na jego miejsce ma zostać 
radca legacyjny poselstwa japońskie- 
go w Paryżu p. Nytushy cieszący się 
sławą wybitnego dyplomaty. 

Rewizja traktatów polsko-ru- 
muńskich. 

WARSZAWA, 15.1 (tel, wł, Słowa) 
W najbliższym czasie nastąpi w War- 
szawie rewizja traktatów zawartych 
pomiędzy Polską a Rumunją poczem 
po uzgodnieniu ich ostateczne sfina- 
lizowanie odbędzie się w Paryżu. W 
związku z tem około 20 b. m. przy- 
bywa do Warszawy pos. poiski w 
Bukareszcie p. Wielowieyski, 

Jeden z warunków pożyczki 
zagranicznej. 

WARSZAWA. 15.1 (£el, wł. Słowa.) 
Krąży tutaj pocłoska, że w razie wy- 

dzierżawienia monopolu tytuniowego 
wszystkie koncesje na sprzedaż wy- 
robów tytuniowych zarówno w hur- 
cie jak detalu na przyszłość będą 
zależały od dzierżawców. Rezygnacja 
rządu w sprawie udzielania koncesyj 
ma być jednym z warunków stawia- 
nych przez ewentualnych dzierżaw= 
ców monopolu. Pogłoska ta wywo- łała duże zaniepokojenie wśród in- 
walidów. 

Następca pos. Królikowskiego. 
WARSZAWA 14 I. (fel. wł. Sło- 

wa). Państwowa komisja wyborcza 
ogłasza, że na miejsce pos. Królikow- 
skiego wchodzi do Sejmu p. Adolf 
Warszawski vel Warski, 
„ , Kaneeldrja Sejmowa już otrzymała 

list uwierzytelniający dla p. Warszaw- 
skiego, jednakże dotychczas p. War- 
szawski do Sejmu się nie zgłosił. 

Wybory w senackim klubie 
Z. L. N, 

„WARSZAWA, 34.1. (tel.wł.Słowa). 
Dziś odbyły się wybory w senackim 
klubie Z. L. N. Na prezesa wybrano 
sen. Zdanowicza, na vice-prezesów 
sen. Bilawskiego i Popowskiego. 

Echa procesu Steigera, 
WARSZAWA 15.1. (żel,wł. Słowa.) 

Komendant policji Lwowskiej insp. 
Łukomski i nadkomisarz Kajdan pro- 
wadzący śledztwo w sprawie Stei- 
gera otrzymali dymisję. Wśród wielu 
powodów dymisji wysunięta zostałą 
również tendencyjność prowadzenia 
dochodzeń w sprawie Steigera. 

Spadek drożyzny. 
WARSZAWA, 151. (żel. wł, Słowa.) 

Ww okresie od 28 grudnia r.z. do $ 
stycznia koszta żywności obniżyły 
się o 4,7 proc. Skrócony wskaźnik 
cen hurtowych wykazuje w tym cza- 
sie zniżkę o 6,2 proc, 

Dalsza zniżka dolara. 
„WARSZAWA 151. (el. wł. Słowa.) 

Dziś notowano złotego w Zurychu 
725. Dolar w Warszawie zrana stał 
nieco mocniej po południu zaś spadł 
znacznie. Na czarnej giełdzie kurs 
ustalił się na 6,72, Bank Polski po- 
krył w dniu dzisiejszym całkowite 
zapotrzebowanie dolarów w sumie 
400 tysięcy.



ECHA KRAJOWE 
  

W przededniu wybo- 
row, 

— Korespondencja Słowa. — 

Nowogródek, 16.go stycznia, 

W Nowogródku dn. 17 b. m. od- 
będą się wybory do Rady Miejskiej. 
Przygotowania wyborcze przeprowa- 
dzono należycie. Dn. 10-1 złożono 
cztery listy kandydatów, z czego 3 
żydowskie i jedna polsko-białorusko- 
tatarska. 

Ludność m. Nowogródka liczbo- 
wo przedstawia się obecnie pod 
względem wyznaniowym, jak nastę- 
puje: katolików 1999, prawosławnych 
1055, ewangelków 20, mahometan 
301 i żydów 3064. Chrześcijanie więc 
w sumie stanowią razem 3074, czyli 
nawet bez manometan liczą więcej 
niż żydzi, chociaż niewiele. Było więc 
ze strony grupy chrześcijańsko-maho- 
metańskiej godne pochwały zwróce- 
nie się do grupy żydowskiej z pio- 

pozycją podzielenia się mandatami 

po połowie, aby bez wyborczych 

walk zgodnie stworzyć Radę Miejską. 
Niestety, zdaje się, że element ży: 

dowski nie dorasta w Nowogródku 

do rozumnie obywatelskiego pozio- 
mu, skoro w ostatnich dniach ujaw- 
niła się tendencja do roszczenia pre- 

tensji ponad właściwą i słusznie na- 

łeżną żydom liczbę mandatów ra- 
dzieckich: wystąpiono z żądaniem 
dwuch miejsc więcej od grupy chrze- 

ścijańsko-mahometańskiej. Zaiste, zbyt 

to już bezceremonjalne traktowanie 
przez żydów nowogródzkich  intere- 
sów współobywateli innych wyznań. 

Tem mniej rozsądne jest to lekce- 
ważenie sobie chociażby pokaźnej 

liczby urzędników, których obecność 
jako klijenteli żydzi skądinąd sobie 

wielce cenią, tak, iż niejednokrotnie 

wysyłali specjalne delegacje do Mi- 

nisterstwa i do Sejmu, aby wyprosić 

pozostawienie w Nowogródku Urzędu 
Wojewódzkiego: obiecywano wów- 
czas ze strony mieszczaństwa nad- 

zwyczajności. A tymczasem okazuje 

się, że obiecanki nic nie kosztują, ale 

gdy chodzi o dotrzymanie, to 516 7а- 

pomina o wszystkiem,co się mówiło 

i decyduje ostatecznie wyrachowanie. 

Cała rzecz w tem, że w tym wypad- 
ku wyrachowanie będzie napewno 
zawodne. 

Wybory zresztą pokażą, czy Ży- 
dzi w Nowogródku zechcą ustosun- 

kować się do innych wyznań po- 

prawnie — czy też nie. Oczywiście 
taki lub inny wynik niewątpliwie 

mieć będzie odpowiednie konsekwen- 
cje. St, P. 

GRODNO. 

— Pomoc dla bezrobotnych. 
13 bm. w gabinecie starosty odbyło 
się posiedzenie mające na celu ob» 

myślenie środków na rozszerzenie 
działalności tanich i bezpłatnych ku- 
chen dla bezrobotnej ludności. 

W zebraniu wzięli udział prezy- 

dent miasta, przedstawiciele urzędni- 
ków P., Związków i Organizacji. 

Uchwalono opodatkować się dob- 
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rowolnie. jako techniczne wykonanie 
postanowienia z zaprojektowo zwró- 
cenie się do R. M. z podaniem o 
uchwalenie na ten cel dodatku do 
światła elektrycznego. Podatek będzie 
stosu kowo niewielki, trwać będzie 
jedynie w ciągu paru miesięcy, nie 
będzie wymagał specjalnego aparatu 
do ścią ania, a jednocześnie będzie 
stosunkowo najsprawiedliwszym roz- 
działem zobowiązania, 

— Otwarcie bibljoteki I wi- 
zytacja szkół. Dnia 10 stycznia przy- 
był do naszego miasta p. Zygmunt 
Gąsiorowski, Kurator Biełostockiego 
Okręsu Szkolnego. Po złożeniu wi- 
zyt urzędowych p. Kurator odwiedził 
teatr podczas przedstawienia mło- 
dzieży Gimnazjum  Żeńskiego, wie- 
czorem zaś wziął udział w otwarciu 
B:bijoteki Pedagogicznej. Podczas о- 
twarcia bibljoteki p. dyr. Dąbrowski 
w krótkiem przemówieniu powitał p. 
Kuratora oraz licznie zebrane nauczy= 
cielstwo szkół średnich, powszech- 
nych i zawodowych. Następnie pre- 
zes T-wa Bib'joteki Pedagogicznej p. 
dyr. Biegański dał szkic historyczny 
powstania towarzystwa i bibljoteki. 
Poczem nasiąpła część koncertowa 
wieczoru, składająca się z występów 
p. Lipowika (muzyka), i p. Pietkiewi- 
czowej (Śpiew). 

Po tej urzędowej części nastąpiło 
zebranie towarzyskie, podczas które- 
go p. dyr. Biegański wyraził p. Ku- 
ratorowi podziękowanie za wzięcie 
udziału w otwarciu bibljoteki oraz 
prosił o poparcie zbiorowego czynu 
nauczycielstwa, Pan Kurator w odpo- 
wiedzi życzył powodzenia. nowopo- 
wstającej ważnej dla życia szkolnego 
i narodowego placówce oraz przy- 
rzekł opiekę władz szkolnych. 

Następnego dnia p. Kurator wi- 
zytował szkoły grodzieńskie. 

„Przegląd Wleczorny“ wielkim drukiem 
podaje wiadomości o sensacyjnych areszto- 
waniach wśród policji m. Łodzi. Podniesio- 
ne są ciężkie zarzuty przeciw komendantowi 
polłeji łódzkiej p. Wróblewskiemu. Na rewi- 
zję zjechał do Łodzi inspektor komendy 
głównej p, Krzymuski, <Przegląd Wieczor- 
ny» pisze też w tej sprawie co nasiępuje: 

«Jednocześnie polecono podobno natych- 
miast usunąć Wróblewskiego ze stanowiska 
w Łodzi i przenieść do jednego x miast pro- 
wincji wschodniej". 

Cóż to znowu znaczy! Do jaki*go stop- 
nia ma sięgać cynizm władz centralnych w 

stosunku do naszego kraju! Dopókiż nieszczę- 
śliwa ziemia nasza ma służyć za rodzaj Ka. 
ledonji dla podejrzanych figur z centralnych 
prowincji państwa? 

Mamy chyba prawo kategorycznego 24- 
dania, aby podejrzany p. Wróblewski pozo- 
stał w Łodzi łub jej okolicach, a nie zjawiał 
się w charakterze dygnitarza. 

Wobec możliwości, że inkrutowiny p. 
Wróblewskiego odbędą się u nas gdzieś na 
głuchej prowincji i bez reklamy urzędowej— 
zwracamy się z usilną prośbą do naszych 
czytelników, aby zechcieli współdziałać z re- 

SŁOW © 

Obrady Sejmu. 
Posiedzenie lzby Poselskiej, 

Wniosek nieufności rządowi. — Usta 
wa o cudzoziemcach. — Muzyka pul: 

pitów.—Plan prac sejmowych. 

Na wczorajszem posiedzeniu Izby 
przed porządkiem dziennym po zto- 
żeniu ślubowania poselskiego przez 
pos. ks. Aleksandra Kupczyńskiego, 
kióry wszedł na miejsce zmarłego 
pos. Mani (Ch. N.), pos. Poniatow- 
ski (Wyzw.) wniósł o postawienie 
na porządku dziennym wniosku Wy- 
zwolenia o wyrażenie votum nieuf- 
ności rządowi za pogwałcenie ustawy 
o reformie rolnej przez ogłoszenie 
wykazu imiennego, majątków podle: 
gających przymusowej parcelacji, obej: 
mującego 60 tysięcy ha, zamiast 200 
tysięcy ha. Wobec sprzeciwu sprawa 
na porządku dziennym nie została cy, 
postawiona. 

Przy trzeciem czytaniu ustawy o 
cudzoziemcach przemawiał jeszcze 

pos. Kordowski (Wyzw.) kióry MOG Konferencja ambasadorów miała o- 
tywował poprawki zgłoszone dO kqęśjić liczbę wojsk okupacyjnych w 
trzeciego czytania, przyczem między jrucjej i trzeciej strefie na 75 tys., 
innemi domagał się zwolnienia cu- komisja uważa, że sprawdzenie się 
dzoziemców pizebywających w Pol- tej wiadomości przyniosłoby wielkie 
sce i przybywających do Polski Od rozczarowanie nadziejom niem. Taki 
przymusowej rejestracji. Mówca Wy- krok Konferencji ambasadorów  byl- 
stępował dalej przeciwko przepisowi 
umożliwiającemu przerzucanie ludzi, 
jak się wyraził, kilkakrotnie przez 
granicę oraz żądał złagodzenia prze- PRAGA, 15,1. Pat. Prezydent mia- 
pisów karnych dla cudzoziemców za Sta Pragi dr. Baxa odwiedził wczo- 
fałszowanie dowodów osobistych, raj przedstawiciela sowieckiego i pro 
wieszcie wniósł szereg poprawek re- sił go w imieniu rady miejskiej, aby 
dakcyjnych. sprzedaży parceli, którą w swoim 

W zasadzie klub mówcy wypo- czasie zakupił konsulat carski, nie u- 
wiada się przeciwko ustawie i pro- ważał za akt wrogi ze strony miasta 
ponuje odesłanie jej ponownie do Pragi, Zaproponował on przedstawi- 
komisji. Jednakże na dek odrzu- 2 

La bos. Korda Olbrzymi pożar w cenia tego wniosku pos. Kordowski 
prosi o przyjęcie proponowanych RZYM 15 [. Pat. W magazynach 

Z fabryki tytuniowej Pola wybuchł po- zmian wraz z trzema rezolucjami, 

których pierwsza wzywa rząd dO żar, który spowodował straty sięga 
tery- jące 25 miljonów lirów. Zniszczeniu 

RZYM, 15.1. Pat. Ogłoszony tu 

BERLIN 15 I PAT. W komisji 
spraw zagranicznych Reichstagu od- 
była się dziś ożywiona dyskusja na 
{ета! wysokości okupacyjnych sił 
sojuszniczych w Nadreaji. 

W wyńiku tej dyskusji komisja u- 
waliła na wniosek ludowca Rein- 

bandena rezojucję następującej treści: 
Przyjąwszy do wiadomości podaną 
przez prasę wiadomość, w/g której 

wniesienia ustawy określającej 
torjum pasa nadgranicznego i zawie” 
rającej przepisy o ruchu ludności i 
towarów w tym pasie, druga domaga 
się jednorazowego bezpłatnego za0- 2 : 
patrzenia ludności w miejscowościach torjium na Wezuwjuszu podaje, że 
nadgranicznych w dokumenty tożsa- wzmożona działalność wulkanu, któ- 

mości, trzecia zaś żąda uregulowania TA rozpoczęła Się dnia 4 mb. obec- 

sprawy obywatelstwa na ziemiach "ie zupełnie ustała. Od dnia 10 bm. 
wschodnich i złożenia Sejmowi spra- Wezuwjusz wykazuje działalność nor 

wozdania w ciągu trzech miesięcy, 
Po końcowem przemówieniu spra- 

wozdawcy "pos.  Zwierzynskiego 
(ZLN) przystąpiono do głosowania. 
Wniosek o odesłanie ustawy pono- 
wnie do komisji upadł 91 głosami 
przeciwko 82. Ustawę przyjęto w. 
trzeciem czytaniu 104 głosami prze- 
ciwko 94 

„ Po ogłoszeniu wyniku głosowa- do głosowania nad wnioskami, aoty- 
nia na ławach mniejszości rozległo czącemi nowelizacji ustawy o fochro- 
się bicie w pulpity i okrzyki. Marsza- nie lokatorów. Komisja przyjęła za- 
łek przywołał do porządku pos. Woj: sadę poddającą pod ochronę loka- 
tiuka, zaś dwukrotnie z zapisaniem torów gmachy fabryezne, wydzierża- 
do protokułu pos. Chruckiego. wione przez przedsiębiorców do dnia 

Wszystkie poprawki zgłoszone do 1 stycznia 1927 roku pod warunkiem, 
trzeciego czytania odrzucono. Upadły że przedsiębiorstwa w roku 1925 
również rezolucje mniejszości. 

NEAPOL 15 |. Pat. Obserwa- 

  

W komisjach sejmo> 
wych, 

Ochrona lokatorów — Usta- 
wa o zgromadzeniach. 
Sejmowa Komisja Prawnicza na 

'wczorajszem posiedzeniu przystąpiła 

Mussolini ministrem wojny. 
został dekret o nominacji Mussoli- 

niego na ministra wojny, marynarki i' lotnictwa. 

Przygotowania do zamachu w Niemczech. 
BERLIN, 15.1. Pat. „Berliner Tageblatt* ogłasza dziś wiadomość o ta- 

jemniczych przygotowaniach rozgrywających się w Kistrzyniu i 
Jak wiadomo w roku 1923 w Kistrzyniu był już planowany zamach Czar- 
nej Reichswehry, który jednak został stłumiony. Jak podaje dziennik po- 
licja nie może udzielić Ścisłych wyjaśnień o przyg.towaniach do zamachu. 

Od tyczka do rzemyczka. 
Niemcy domagają się zmniejszenia sił okupacyjnych w 

Nairenji. 

okolicy. 

by nietylko przekreśleniem długotrwa- 
łych rokowań między Niemcami a 
sojusznikami, które dały już pewne 
wyniki, lecz również jaskrawem za- 
przeczeniem obecnej sytuacji polity- 
cznej, wytworzonej przez podpisanie 
trakiatów w Locarno. 

Komisja spraw zagranicznych wzy- 
wa rząd do podjęcia starań w celu 
doprowawadzenia do zmniejszenia 
kontygentu sojuszniczych sił okupa- 
cyjnych do rozmiarów okupacji nie- 
mieckiej wę Francji w ©, 1871, t.j. 
do ilości 45 tys. wzg!ędnie 50 tys: 
ludzi oraz do ustalenia nówego regi- 
meu okupacyjnego odpowiadającego 
duchowi traktatów locarneńskich. 

Czeskie uprzejmości dla bolszewików. 
cielowi sowieckiemu w imieniu mia- 
sta, aby rząd sowiecki przyjął równo 
wartościową parcelę jako kompen- 
satę. O powyższej rozmowie prezy- 
dent Baxa poiformował radę miejską 
i oświadczył, że przedstawiciel so- 
wiecki zgodził się na taki projekt. 

fabryce tytuniowej. 
uległo 2.000.000 kil. tytoniu. Przyczy- 
na pożaru dotychczas nieznana. Wła- 
dze wdrożyły dochodzenie, 

Wezuwjusz spokojny. ' 
malną. Wiadomości, jakie ukazały się 
w niektórych dziennikach zagranicz- 
nych o szkodach i ofiarach w lu- 
dziach są całkowicie pozbawione 
podstawy. - 

lokali, które zajmowane są przez lo: 
katorów, zarabiających jako samotni 
80 złotych miesięcznie, a jako rodzin= 
ni 120 miesięcznie, wszysikie zaś in- 
ne w'ioski upadły. 

Wreszcie przyjęto zasadę, zapro- 
ponowaną przez rząd, że przy  fero- 
waniu wyroków eksmisyjnych dla 
bezrobotnych i wogóle lokatorów, 
których położenie gospodaicze jest 
nędzne termin  eksmisyjny należy 
przedłużyć do roku,a nie jak dotych- 
czas do sześciu miesięcy, 

* 

Sejmowa komisja konstytucyjna 
były czynne przynajmniej przez pół w dalszym ciągu prowadziła dysku- 

Przyjęcieto rezolucje komisji, z roku i o ile nie zaszły już prawo- się szczegółową nad projektem usta- 
których pierwsza wzywa rząd do mocne orzeczenia sądowe w sprawie wy o zgromadzeniach. Po dłuższej 
wniesienia ustawy regulującej spra- eksmisji z budynków fabrycznych. dyskusji przyjęto artykuł 6 w nastę: 

dakcją «Słowa» o niedopuszczeniu oficera WĘ emigracji, osiedlania się i zarob- Pozatem przęszła zasada wstrzymania pującem brzmieniu: «W adza admi- 
policyjnego, który w Łodzi został zawieszo- kowania cudzoziemców w Rzeczypo- automatycznej podwyżki komornego nisiracyjąa pierwszej instancji ma 
ny w czynnościach, do rehabilitowania się Spolitej, druga zaś — do natychmia- dla beztobotnych, następnie od miesz- prawo zakazać odbycia zgromadze- 

stowego wydania zarządzeń, ułatwia- kań jednopokojowych oraz od tvch nja, które byłoby zwołane w celach 
jących ludności województw wscho- REEESMMIEENIWIENKUWNWNNZKNNMM przez prawo zakazanych, lub z po- 
dnich otrzymanie dowodów osobi- nie oznejmiejąc, iż termin nasiępue- gwałceniem przepisów ustawy niniej- 

u nas. 

Gy IRT CZŁONKIEM 

mma» SALA KLUBU FANDLOWO-PRZEMYSŁOWEGO <zzzaza 
(ul. Mickiewicza, 33-a) 

Dziś 16 stycznia 

    

      
2 na 2 
ortepjan, 

RY (prof. konserw.) 
W programie: 
Bilety w księgarni Syrkina, w     

    

Nowy etap 
w sprawie 

budowy pomnika 
Mickiewicza 

w Wiinie. 
  

Konkurs na pomnik Adama Mic: 
kiewicza w Wilnie, ogłoszony w 
końcu kwietnia ubiegłego roku a z 

terminem 1-go lutego roku biežące- 
go, został przez Główny Komitet 
Budowy Pomnika Mickiewicza w 
Wilnie odroczony do dn. 1-go paź- 
dziernika roku bieżącego 1926-go. 

Oto kapitalna wiadomość podana 
kiika dni iemu do dzienników wileń- 
skich i jednocześnie roztelegrafowa- 
na na całą Polskę za pośrednictwem 
PAT'a. 

Co skłoniło Komitet do zastoso- 
wania środka, niewątpliwie nie prze- 
kraczającego jego prerogatyw, lecz 
równie bez wątpienia uszczuplające- 
go szanse tych artystów, którzy na 
termin 1-go lutego rb. modele kon- 
kursowe wygotowali.. może w  de- 
nerwującym pośpiechu, może wal- 
cząc z trudnościami natary meterjal- 
nej, tak do przewidzenią w ciężkich 
czasach teraźniejszych? 

Jutro już może, najpóźniej za dni 
parę będzie rozesłany do naczelnych 
w Polsce organów prasy — komu- 
nikat Komitetu wyjaśniający: co było 
rzpyczyną _ odroczenia konkursu, 

o g. B-ej wiecz. 

KONCERT 
M, Kimonit-Jacynowej i Fanny Krewer (Artystki 

wyzwol. 
Petersb. konserw.) 

Bach, Mozart, Rachmaninow, Debussy i Listz. 
dzień koncertu od 5 w Klubie. 

stych. go posiedzenia ijego porządek dzien- szej, albo kiórego odbycie zagraża- 
Przystąpiono do dalszej rozprawy ny będzie podany do wiadomości łoby bezpieczeństwu lub porządkowi 

szczegółowej nad pragmatyką nau- pisemnie, 
czycielską. Rozprawę tę ukończono. 

publicznemu. Zakaz na piśmie z 
Przerwa w plenarnych posiedze- uzasadnieniem należy doręczyć go- 

Do poszczególnych artykułów ustawy niach będzie wykorzystana na obra: spodarzowi zebrania», 
od 35 do 166 przemawiali pos. Chrucki dy wszystkich komisyj. W/ szczegól- 
(Ukr.), Proszyński (Z L.N.), "Nowicki ności obradować ma komisja budże- 
(Wyzw.). Skrzypa „(Kom.), Mendrys towa codzień rano i popołudniu nad 
(Ch.D.), Uita (Niemiec), Hausner (Ko- sprawozdaniami Najwyższej Izby Коп- 
ło Żyd.), wnosząc szereg poprawek. troli Państwa. Marszałek zaznaczył, 
Pozostało jeszcze końcowe przemó: że ukończenie tej pracy jest koniecz- 
wienie sprawozdawcy i głosowanie, ne przed przystąpieniem do obrad 
które odłożono do jednego z następ- nad preliminarzem budżetowym na 
nych posiedzeń. rok 1926, Pienarne posiedzenie mar- 

Po odczytaniu wniosków i inter. szałek zamierza zwołać w końcu 
pelacji marszałek | zamknął  posiedze- stycznia, 

Następnie komisja przyjęła w 
brzmieniu zacvroponowanem przez 
referenta pos. Konopczyńskiego (ZLN) 
artykuł 7 postanawiający, iž władza 
administracyjna pierwszej _ instancji 
ma prawo delegowania przedstawi- 
ciela na każde zebranie, a przewo- 
dniczący zebrania ma obowiązek 
wskazania mu miejsca na sali, z 
którego mógłby śledzić przebieg ca- 
łego zgromadzenia. 

Wr 12 (1822 

Oszczercza kampanja 
przeciwko Węgrom. 

Komun kat Królewsko -Wę- 
gierskiego poselstwa. 

Poselstwo Królestwa Węgierskie- 
go w Warszawie nadesłało nam na- 
stępujący komunikąt: 

Za pośrednictwem prasy zagra- 
nicznej pojawiły się znowu w zwią- 
zku z aferą fałszerską na łamach 
pism polskich wiadomości niezgodne 
z piawdą lub wręcz zmyślone, 

Poseistwo Królestwa- Węgierskie- 
go w Warszawie upoważnione jest 
do zaprzeczenia informacji wiedeń- 
skiej „Arbeiterzeitung" jakoby adju- 
tant regenta Horty-ego major Maga- 
shazy przesłuchiwany był przed są- 
dem. Wiadomość ta, jak i druga po- 
dana przez berliński organ socjalde- 
mokratów „Vorwarts“ o rzekomej in- 
terwencji dyplomatycznych pizedsta- 
wicieli poszczególnych państw u rządu 
węgierskiego i ich  ultymatywnem 
żądaniu, ażeby regent Horthy złożył 
rezygnację: jest tendencyjme zmyślona. 
W pogoni za niezdrową sensacją 
jedno z węgierskich pism podało w 
wątpliwość złożoną przez dyrektora 
„Banque de France* p. Emmeiy-ego 
deklarację wobec premjera rządu Beth- 
lena, 0. zupełnie zadawainiającym 
przebiegu śledztwa. Francuska ajencja 
Hawas-a powołała się na ten dzien- 
nik zapoznając niewielką waitość 
źródła. Lecz już 7-go b. m. cały sze: 
reg poważnych organów francu- 
skich podał treść deklaracji dyr. Emme- 
rysego a Ajencja Favas-a wcale jej 
nie prostowała 

BUDAPESZT 151. PAT. Węgier- 
ska agencja jest upoważniona ze stro- 
ny miarodajnej do stwierdzenia, iż 
wmieszanie nazwiska posła węgier- 
skiego w Berlinie Kanyi do afery 
fałszerstw banknotów jest wyłącznie 
następstwem tendencyjrej kampanji 
oszczerczej, która ma na celu wcią- 
gnięcie w tę aferę rządu węgierskie- 
go lub jego organów. 

Dalsze przesłuchiwanie oskar- 
žonych, 

BUDAPESZT 15 I PAT. «Pester 
Lloyd» podaje, że w związku z afe- 
rą fałszerzy banknotów przesłuchano 
wczoraj generalnego dyrektora Pocz- 
towej Kasy Oszczędneści a zarazem 
prezesa związku stowarzyszeń Spo- 
łecznych Gabrjel Barasa. Badanie, 
kióre prowadzone będzie w dniu dzi- 
siejszym ma wykazać rolę Barasa w 
aferze fałszerskiej. Wśród osób, które 
mają być przesłuchane w związku 
ze sprawą fałszerzy znajduje się cho 
ry obecnie pos. Goembes. Dzienniki 
opozycyjne zarzucają Goembesowi, 
że wiedząc o zamierzonem  fałszer- 
stwie franków delegował on ze swe- 
go stronnictwa ludzi, którzy byli po- 
mocni ks. Windischgratz'owi. 

BUDAPESZT, 15 I. PAT. W zwią- 
zku z aferą fałszerstw banknotowych 
zostanie w dniu dzisiejszym przesłu- 
chany biskup polowy Zadravec i ge- 
neralny dyrektor Pocztowej Kasy 
Oszczędnościowej Baras. Zeznania 
ich spowodują przesłuchanie jeszcze 
w ciągu dnia dzisiejszego całego 
szeregu osób. 

Nowcści wydawniczea 
— W „Wiadomościach Literackich" 

dalszy ciąg ankiety „Jak się uczyłi współ- 
cześmi wybitni pisarze Iscy?*. W Nr:ze 
2-gim odpowiedzi—mniej iub więcej dow- 
cipne i pikantne, a opatrzone faksymilami, 
pp. J. Ejsmonda, F. Goetla, A. Slonimskie- 
go, K, Iłłakowiczówny, Zofji Nałkowskiej, 
Br. Winawera, Tadeusza Zielińskiego, 1. 
Wittlina, Wł Witwickiego.. Miły Bożz- 
Jeśliby zaproponować taką spowiedź puj 
bi:czną, któremu nawet z najwybitniejszych 
wileńczuków. Rychlej pod ziemią by się 
schował... 

  

Wczoraj doręczono go redakcjom 
wileńskich gazet polskich. 

Bizmi On: 
„Olėwny Komiiet Budowy Pom- 

nika Mickiewicza w Wilnie, rozwa- 
żywszy wszechstronnie sprawę zbli- 
żającego się terminu konkursu, upły- 
wającego o godzinie 3:ej popołudniu 
dnia 1-go lutego roku bieżącego, po- 
stanowił na posiedzeniu swojem w 
dniu 8:ym stycznia r. b. odbytem 
odroczyć termin konkursu na pom- 
nik Adama Mickiewicza w Wilnie do 
godz. 3-ej popołudniu 1-go paździer- 
nika roku bieżącego 1926. Rozstrzy- 
gnięcie konkursu nasiąpić ma nie 
później 15-go listopada tegoż 1926r. 
Reszta warunków konkursowych po- 
zostaje bez zmian. 

'Odraczając termin konkursowy po- 
wodował się Komitet względami prze- 
dewszystkiem na liczne, z kraju i za- 
granicy, skierowywane do niego ze 
strony artystów-plastyków prośby o 
przedłużenie konkursu zważywszy na 
ciężkie w obecnym czasie warunki 
pracy rzeźbiarskiej, coraz kosztowniej- 
szej. Sam też Komitet, czerpiący 
wszelkie środki materjalne, ktoremi 
rozporządza, jedynie z ofiatności na- 
rodu polskiego, zniewolony jest akcję 
pomnikową rozwijać ściśle w miarę 
wzmagania się lub słabnięcia rzeczo- 
nej ofiarności. Czasy, które przeży- 
wamy, dają możność Komitetowi pro- 
wadzenia azieła pomnikowego jedy- 
nie z jaknajprzezorniejszą osirożno- 

ścią aby módz skuratnie i w całej wi Grabskiemu — że zapowiadający 
pełni uczynić zadość przyjętym na się na razie Świetnie urodzaj prze- 
siebie zobowiązaniom. szłoroczny kres położy wszelkim w 

Komitet podaje do wiadomości naszem życiu ekonomicznym niedo- 
p.p. artystów, którzy bądź już wy- maganiom, na mniej lub więcej nor- 
kończyli przeznaczony na konkurs maine tory wprowadzi równowagę 
model, bądź już mają pracę na ukoń- budżetową nietylko państwową lecz i 
czeniu, że prace konkursowe mogą poszczególnych obywateli i, co za 
być nadsyłane Komitetowi do Wilna tem idzie, jaśniejszemi uczyni widoki 
już od daty 1-go lutego r. b. do o- na zbiórkę po całej Polsce na wileń- 
statecznego terminu konkursowego. ski pomnik wieszcza Adama. 
W miarę ich nadpływania będzie je - Niestety, rachuby te zawiodły, 
Komitet lokował w specjalnie na ten Urodzaj, jak wiadomo, nie dopisał i 
cel przysposobionej sali pozostającej —energiczna akcja zbierania składek 
pod dozorem Komitetu. Adres dla nie byla wszczęta, ani na wiosnę, 
wszelkiej korespondencji oraz prze- ani latem, ani, tem bardziej, jesienią 
syłek: Wilno. Komitet Budowy Pom- roku zeszłego. Posuwałsię tylko nor- 
nika Mickiewicza, Ulica Mickiewicza malnie naprzód konkurs, obudziwszy 
24, mieszk. 3. wielkie wśród rzeźbiarzy zaintereso* 

wanie, Ze wszech stron nadpływały 
PRE ч 2 listy i zapytania o szczegółowsze in- 

Wyjaśnienie Komitetu nie ukrywa formacje do Komitetu Giównego 
trudności, które rozstizygająco względnie do jego sekcji artystycznej 
wpływają na tempo akcji pomniko- pizewodniczonej przez prof. Ferdy- 
wej. Pomimo kilku, już nastąpionych, nanda Ruszczyca, trzeciego wicepre- 
odiuchów ofiarności publicznej, po- zesa Głównego Komitetu. 
dyktowanych niepospolitą podniosło- Plon konkursowy zapowiada się 
ścią ducha, tedy wielce pocieszają- jeżeli nie wyjątkowo pokaźnie (czego 
cych—kierownik sekcji finansowej nikt przewidzieć nie może) to nader 
komitetu, dyrektor Towarzystwa „Prze- obficie. ! 
zornošė“, radny miejski, prezes Kasy * 
Chorych, p. Józef Korolec niezaryzy- 
kował wiosrią roku ubiegłego zwró- Rzecz oczywista i naturalna, 
cić się z apelem do narodu polskie- teraz właśnie, na nowym, aby 
go i rozesłać listy składek. Wyczeki- tak wyrazić, zakręcie akcji 
wał „'epszych czasów *; zdawało mu we 
się—najzupełniej jak p. Władysławo- pretensje. Diaczego się konkurs Od- 

* 

racza? Dlaczego tak wolno posuwa 
się naprzód sprawa wzniesienia w 
Wilnie pomnika Mickiewicza? 

Prawda, — iat już oto 20 ciągnie 
się sprawa. Lecz czy z winy tych, 
którzy ją zainicjowali i pierwsi po- 
rwali się ją zrealizować. Porwali się... 
tak, nie inaczej przystoi wyrazić się. 
lstnem było porwaniem się na nie- 
zmierną trudność: ogłoszenie w 1906- 
tym w „Kurjerze Litewskim* składek 
na pomnik w Wilnie Mickiewicza. 
Już wówczas krzyknięto: „Ależ to Bóg 
wie ile pieniędzy trzeba będzie zebrać! 
Kto je zbierzel Czasy takie ciężkie! * 

! echo tego odruchowego, nieja- 
ko żywiołowego chwycenia się za 
kieszeń, nie przestało rozlegać się do- 
koła sprawy pormnikowej — przez ca- 
lutkich 20 lat. 

Na Wawelu powiewał sztandar 
Habsburgów, na zamku w Poznaniu 
Hohenzoilernów a na zamku w Wat- 
szawie sztandar z carskim orłem dwu- 
głowym, a potem zmióił je z trzech 
wież wicher dziejowy i stała się Pol- 
ska.. i panami my znowu we włas- 
nym kraju—a na pomnik Mickiewicza 
w Wilnie jak — rzekomo! — niema 
pieniędzy, tak niema... 

Na wszystko są pieniądze. Na 
„dyplomatyczne* wojaże z kąta w 

ziemskich urwipołciów 

dów, na licho wie jak drogie wina 
i na coraz cieńsze pończoszki, na 
80 cio złotowe loże w kabarecie, na 
kwiaty dia aktorek i na sylwestrowe 
stoliki... Na wszystko są w Polsce 
pieniądze. 

Niema ich tylko na pomnik Mic- 
kiewicza w Wilnie! 

Zaczęło się od biadania: „nigdy 
nie zbierzemy”, i przeciw temu prą- 
dowi, przeciw temu  „defetyzmowi*, 
prowadzona jest do dziś dnia akcja 
pomnikowa. 

Kto jej nie przewodził! W chwili 
obecnej jest ona pod . proiektoraięm 
aż samego p. prezydenia Rzeczypo- 
spolitej i marszałka Piłsudskiego i 
obu marszałków sejmu i senatu. Pre- 
zesem Głównego Komitetu jest jeden 
z najpopułarniejszych w Poisce lu- 
dzi, a czczony bez zastrzeżeń przez 
wszystkich, gen. Lucjan Żeligowski; 
pierwszym wiceprezesem jest p. Wła- 
dysław Raczkiewicz, któremu od iluż 
to miesięcy za nic nie dają złożyć 
teki ministra spraw wewnętrznych... 
Cóż, kiedy obaj przykuci do wyso- 
kich swoich stanowisk państwowych, 
choćby niewiedzieć jak pragnęli, ręki 
bezpośrednio do akcji pomnikowej 
przyłożyć nie mogą. Na czelę tedy 
Głównego Komitetu stoi w chwili 

że kąt Europy a bywa, że i za Atlantyk. obecnej i przewodzi mu bezpośle- 
się Na zapisywanie po urzędach siosów dnio 2-gi wiceprezes, p. prezydent 

ы pomniko- niepotrzebnych papierków. Na „par- Witold Bańkowski. Zastępuje go 3-ci 
] wystąpią na scenę publiczną — tyjną robotę", na bankiety dla cudzo* wiceprezes prot. F. Ruszczyc. Kieiu- 

i darmozja-rek akcji pomnikowej nadaje Z9ioro 

!
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3 х i i raki 10— rukiew 10— + 

szym jest jego, p. profesora, optymizm! zmniejszyła się skutkiem reformy rol- Wobec tego, iż stosowanie nawozów 22 1 Podejrzany © szpiegostwo. 
sztucznych w ostalnim szczególniej 27-20. Sukie: krysziat 128 — 1 30, cukier ŚAM 

i i ier= nej ta: wi i i : : « ja kosika 1.60—1 80, sėl biala 30—32, kawa na- ię dowiaduj 6dta, szofer taksonetru nr. 47, W, Minowic'e p. Kemmerer zdążył stwier nej. Omamia więc nas koniecznością roku stało się ala rolników w wielu tutalna 12—16, herbata 24—30, nata I litr Saima a aaa a napadu na majątek Ruska Rz:- 

dzi, że Polska posiada o wielkiej zawarcia pożyczek „dla rozwoju eko- RS już nieopłacalnem, przeto 2 mipnie zeza do prad s. ŠA k sakei śledztwa Giuuńcicsdy 0a stolność. Jącó Wo Dioras Ccykacgą 

i IE ю : iżej Związek Syndykatów Rolniczych, czy- goi 4048 So Ba 190--210, pszei DZ udziału w napadzie, został w dniu wczorajszym ponowaie aresztowany. ||| 
watości i różnorodności bogactwa nomicznego*, na warunkach bliżej i = zk = łaczAie 2 Zw; y: diany 40—45, šwiece ;90—210, pszenica 29 według krążących pogłosek, w EE Jarmuikiewicza, podezas rewizji 

najralne.. Że dziwić się wprost na- nieokreślonych, pożyczek, „ktėre bez | I н а а ; k ; —30, žyto 25—26, įeczmien 24 — 25, OWIES dokonanej przez władze Śledcze, znaleziono dokumenty kom romitując:, Jar- A : kiem Polskich Organizacyj Rolniczych 25—28, gryka 26-28, kiełbasa” wieprzowa mułkiewi i 3 3 г jej i у = i 2 » , = cz posądzony jes: o szpiegostwo na rzecz sowietów. Tajne dokument, 
ież), że Polska przy jej patrjotyzmie galeko idących koncesji są nierealne. zł żyły rządowi wniosek dotyczący zwyczajna 250—3, mięso wołowe 1.30—1.50, znalezioone rzebo «uiegi mają Świadczyć o jego współ>racy z mińskim O. a właszcza tych bogactwach natu- Ą ną nierealność te wskazuje ostatnio nawozów sztucznych na kampanję dao 200, Das P, U.—Szczegóły dalszego dochodzenia w tej sprawie nie są znane. (k) D > 3 = Р = siano 12—13, s: = - rahych, co dało możność przeprowa- wysuwany projekt... zamiast požyczek wiosenną 1926 r. Wniosek ten. ma эа A i otręby żytnie : ysuwany proj P на 13—14, oiręby pszenne 24 i otręby ży Sprawa chor. Heca. 
dznia stabilizacji złotego, później nie otwarcie nowych banków czy to pol- zał otrzymania pomyślnego ге- 20 gr. 

  

znilazła dość odpornej siły by SIĘ sko.angielskich, czy to poisko-ame- Wszystkie nawozy mogą być do- Kronika zagraniczna: Hec był szpiegiem? 

prciwstawić AŻ o: rykańskich w Polsce. starczone na kreayt płatny d. I/XI, — Spółdzielczość na Litwie" Energicznie prowadzone śledztwo w głośnej sprawie chor. Heca, wyka- 
wogich, czychających na kurs zło- Harski.  1/Xu, 1/1 A 1926/27 r. przy i 6 W ciągu roku 1925 rozwój spółdziei- zało, Km = Garas w Zasławiu po. stronie PE m 

4 t šci е- ® roc. į stopi - С itwi i „ mater „kim czas tanie zabrany i chor. Hec stanie prze tego. P. Kemmerer Žž atwością prz Iniormacje. Zza stopie oprocento- czości na Łitwie przedstawia się na Pacha: owodowy w kr zasie ” anie z2br. 
rzkił się następnie od patrjotyzmu : К a busty kat i stępująco: 

: % ° TE TT TTT TT SSE ET EKSATKS 

pdskiego i od polskich bogactw do Podatek majątkowy. którem Rus kóję płócć ek mac w stycz- w grud. "Эр 

pdskiego braku zaufania, zaufania, Ministerjum Skarbu przypomina 2 Sztuczne, Przy zamówieniu jednak ° niu niu Burza Śnieżna nad Krymem. 

„kóre tak fatalnie odbija się za gra” płatnikom podatku majątkowego, któ- będą wystawione weksle złotowe na Spółdzielnie m a ze W dniach 11112 b. m. szalała burza śnieżna na całem pbrzeżu Krymskiem. 

nią”. Dalej doradca amerykański dał rzy nie uiścili jeszcze jednej czwar- podstawie cen dolarowych przeliczo* » ю…'і’пе 170 307 Połączenie telefoniczne I telepraticzne zerwane. Wskutek gęstych opadów Śnieżnych i 
wiiaz swym zapatrywaniom na przy- tej części różnicy między trzema de- SUS w wio a Bia dudówe a 22 258 burzliwego morza parostatki pozostawały w portaci. Szkody materjalie duże. (a. b.) 

. idoki : i i ratami tego podatku, u- " l c УнО о „ Žydowskie > * 
p e Seal r a ai = o odytk w bowiążą się zapłacić należność zbo- Spółdzielnie pracy = 2 Sniežyca nad An giją 

; : i 2 a 20 dni przed terminem wek- GEO nOZ A ; : S „ swoim czasie nakazach piatniczych, a ŽEM N 090 1292 LONDYN, 15. 1 (PAT). Przeciętna temperatura dzienna w Szkocji, Angiji i 
zewnątrz пЕ еа Ьссш.е “- wpłatami uskutecznionemi już po- sia po cenach gwarantowanych przez Waiji wyniosła w tygodn'u bieżącym Kilku stopni ponižsj zera. Wczoraj : SE 
stł w miarę przeprowadzania nadal przednio na poczet wspomnianego Rząd: za, 100 kg. żyta 3, 20 dol i pszeni- W marcu 1925 roku została zało- gielskie nawiedziła oblita Śnieżyca. W samym Londyaie soadł tak gęs'y Śmieg, że 
rzidowego projektu skarbowego, —a podatku, że należność tę winni wpła- cy 4,50 dol. żona i prawnie uznana Litewska (Cen- dla uprzątnięca go trzeba było użyć specjalnych maszyn. Śnieżyca wczoraj za była 

+ е 4 * + » Normy są nasi : я > dla Londynu zjawiskiem niesłychanie rzadkiem. Biuletyn meteorologi.zny stacji w 
«irost kredytu moralnego, jako świad- cić do Kasy Skarbowej w miesiącu Ži 160 Ą AGR Spi. — 235 kg. tralna Rada Spółdzielcza, LiefuveS Qrinwiisch zapowiada dalsze trwanie niskiej temperatury" й 

ia £i е ju rb. Opieszali, płatnicy na: > za Koperatyvu Taryba, złożona z przed- 
y © postępie finansow,m, utoru- styczniu r RE . żyta lub jęczmienia, lub 160 kg. psze- i i 3 : ; ss 

kM drogę do uzyskania poży- rażą się na egzekucję i koszty z egze nicy. ? 8 stawiciei spółdzielni spożywców, kre 38 ludzi pod ziemią. 
kucją związane. dytowych i rolniczych. Zadaniem Cen- 

  

  

  

c£k zagranicznych prywatnych czy Za 100 kg. azotniaku — 135 kg. tralnej Rady jest uzgadnianie współ- Straszny wybuch w kopalni węgla. 
plistwowych, które są Polsce nie- Eksport, który grozi kata. żya lub jęczmienia, lub 06 kg. peze- pracy wszystkich rodzajów spółdziel- FAIRMONT 151 PAT. (Zachodnia Wirginja). W tutejszej kopalni węgia ma- 
mlędne dia jej rozwoju ekonomicz- strofą. Ža 100 kg. 20 pr moj = Zasiępstwo spółdzieiczości w kTa- gtąpił wybuch w następstwie którego 38 górników zostało zasypanych. 

Е g. 40 proc. soli potės.— jų į zagianicą, zwolywanie zjazdėw, 
80. Główny urząd statystyczny obli. 25 kg. żyta lub jęczmienia, lub 18/kg. wydawnictwo staiutėw i tp, Orga* TREZETA 

| * czył ostatnio, że w ciącu grudnia pszenicy. nem Rady jest tygodnik 7alka. 
| wywieziono z Polski 251 000 centna- Za 100 kg. 16 proc. supertosta- Z pomiędzy wymienionych spół- K i eb N k A 

Ls Anas i от 0 aarówych pszenicy. Pa Ze “> lub įgczmienia, lub dieini roiniczych przypada większość 
panoca u. powo: py” ©. od. 1 Sierpnia do 31 prudaia r. ub. R na spółdzielnie mleczarskie, które | SOBOT. A ABOŚA : 

gy uzyskanie pożyczki zagranicznej wywieziono już 940.000 centnarów _ Kredytu udziela Skarb Państwa gzjęki poparciu rządu litewskiego roz- ‚ Wsch. sł, o g. 7 m.39. dozór Saso pr > 
będnem jest dla Polski „dla jej metrycznych pszenicy. Ponieważ Pol- za pośrednictwem Banku Cospodar- wijają się pomyślnie. 16 ог przekroczenia przytoczonego wyżej 

i i . jak ska posiadała w tym roku, po zaspo- stwa Krajowego, który będzie posłu- / — Kłopoty gospodarcze Rosji. Zach. sł. o g. 3 m. В. į yżej 
dzwoju ekonomicznego* czy też, ja 1 Wał ci Gržkužžaci Ini i - K poc MSśćecżo rozporządzenia p. Delegata Rządu 
! i й: kojeniu potrzeb rynku wewnetrznego, EIW ę organizacjami rolniczemi.  Komisaijat Skarou SSSR. przewidy- E należy pociącać d d = 
ka niż p. Kemmerer, stawia ię do wywozu 560.000 centnarów met- W ustawie tej kredyt, między in- wął w roku ubiegłym, że uda mu się ЕВа ба z a. do odpowiedzialno- 

estję obecny minister p. Zdzie- rycznych pszenicy, przeto liczba ta nemi, będzie posiadał zastrzeżone uzyskać pewne rezerwy, które pokry- Ę A 0 mięso  niezaopatrzone 
= е 6 Aidino a Ka 

(howski: dla utrzymania złotego cho- została przekroczona o 380.000 cent- przywileje na wynagrodzenia za po- ją zwrot wydatków, co jednak nie — (b) T-wa Ochotniczej Stra- 4dane dowody, jako pochodzące 
Р ; z nelegalnego (taj j i 

dażby aa parytecie gospodarczym.  narów metrycznych. gorzel i gradobicie, jak również DG- zostało osiążnięte, z powodu cze- ży Ogniowej. Wydział bezpieczeń- być najściśiej dB, akt im k pary ias iui dzie  przyrównany do należności go Obecnie sowiecka prasa gospodar- stwa przy Deiegaturze Rządu powia- stos ĮSC! Žv A е wlącznie z za- 
, Pożyczki nam za drogo osziują. Tyokoła planu gospodarczego. skarbowych, a do czasu splacenia 274 przepełniona jest projekiami sa- domił diecie S ma owaniem badania bakterjologicz- 
a sprowadzenie mąki amerykańskiej, swej należności rolnik nie będzie SĘ НО BL EE: nawa, no-chemicznego. 2. Wejść w рого- 

; : i Р Na ostatniej konferencjj w  gabi- mi i ilości nacyjnemi i rozważaniami teorelycz- że. wobec nader doniosłego znacze- zumienie z wydziałem zdrowia pu- bez której mogliśmy się obejść, pła- a AU же p> 820! miat prawa sprzedać tej ilości ziemio- nemi. Ustalić się daje, że dochody nia į a loginas аЕВ ydziałe rowia pu 
Н : : necie marszałka sejmu premjer Skrzyń- płodów, jaka będ d niešo sie na- i RAA nia jakie mają towarzy žy blicznego przy Województwie Wileń- 
cilišmy krocie; za pomoc zagraniczną |. s) „1 ae 0: SIS państwowe, wbrew pierwotnym opty- ogniowych ochotniczych zaleca się, ski l : 

ке й ski w dłuższem przemówieniu, trwa- jeżała stosownie do umowy na spła- ) Е gaiowy l „SIę, skiem, celem uregulowania nadzoru 
płaciliśmy przywilejami (traktaty han- jacem blisko godzinę, uzasadniał po- cenie diugu, mistycznym zapatrywaniom nie zwięk* by starostwa udzielały wszelkiego nad mięsnemi produktami w  skle- 

įowe), które uniemożliwiły nam na- trzebę ustalenia pianu gospodarcze: / Również w razie uchybienia umo- ktryłkadj a x 2 ias możliwego poparcia powstającym pach spożywczych i restauracjach. 
©oyte przetrwanie wojny celnej z go państwa. Opracowany plan Ma wy rojnik, oprócz odpowiedzialności w 5 р k LB " m y ! ip: towarzystom. SĘ : Pozatem komisja między  innemi 
Ni iP & inniśmy tyle być powierzony rzeczoznawco'm, nie cywilnej, odpowiadać będzie jeszcze stale się zwiększają. Aktualinem się Po złożeniu przez te towarzystwa uznała za pożądane, aby w najbliż- 

emcami. Pożyczać powinniśmy tyle » Odp. < J siało doprowadzenie stanu środków statuiu, (kióry ma odpowiadać egzem- szym czasie były urządzone jatki dla 
tylko na wiele nas stać. Jeżeli prze- tylko polskim, ale i zagranicznym. z art, 574 kod, karnego i raz na komunikacyjnych do poziomu przed- plarzowi uznanemu przez Min. Spr. sprzedsży mięsa po cenach _ zniżo- ! Л ednoczešnie mieliby być zaproszeni га ROL 
prowadzamy oszczędności, | przepro- kia doradcy dz dów P dmini: zawód? PE A Banku Go Šojennajo, — a to pochłania 2 Wewnętrznych za wzorowy) ata nych, wypuszczonego do użytku z wadzajmy je tak by procenty od pła- stracji, obecnie się przygotowującej. Осотеаниане са оана do- ie wprost sumy. Ze względu na па podstawie reskrypiu Min.S.W. z ograniczeniem. Wszystkie powyższe 

i ji d mówieniem i " niedomagania ilnansowe w tym roku dn. 7 Xil 25 r. udzielić towarzystwu wskazania p. Wojewoda polecił Ma- 

Po Proper m Jaz iosh | ės PORA R i Paupio Р п}?пт'‹‘;гч została pieliminowaną suma miewy- tymczasowego ze.woienia na prO- gistraiowi ZGRAĆ a właściwy zgodności z realnym budżetem.  * Gubński, Dobeki 15 Balicki.  Repre: | W W = pay 1925, Sa czająca: tylko 50 mijonów rubii. wadzenie prac organizacyjnych i TOZ* zakres działania. 
( Każda pożyczka jest dobrą ale w Łanialći wszystkich stronnictw, w PORE O 0:0 A da A Ekonomiści sowieccy przewidują poczęcie czynności przed zalegalizo- MIE 
zakresie ścisłym zdolności płatniczej. zasadzie akceptowali plan przedsta- domości, Wileński Synaykat Selniczy z M tego, że rozwój przemysłu waniem staiuiu pomnąc jednak, by ZAK > 

Orozi bowiem pėžniej.. kuratela. Od wiony przez premjera. iidrasza ” rołików -0- wczendijsze i handiu ulegnie zahamowaniu. działalność ta nie przekraczała granic ) Poranki muzyczne. Ma- 
ka na ' 2 2 : 3 © — Bezrobocie w Niemczech. Wielkie statutem zakreślonych. gistrat m. Wilna uzyskał w Delega- tej kurateli winno się bronić państwo  Polsko-rosyjskie rokowania zgłoszenia ilości potrzebnych nawo- niemieckie organ zacje vady kalne ponownie — Wymiana dolarówek. We- turze Rządu kokonas na prowadze- 
polskie wszelkimi siłami... a w tym handiowe. zów sziucznych, prowizoryczne, dla zwióciły uwa.ę rządu na Ciężkie położenie dług informacyj z urzędu pożyczek nie w roku 1926 poranków  muzycz- 

i й й = : usialenia cytiv k t bę- bezioboiaych. Liczoa robotników, żyjących 2 < ; Р я 
aj innemi—ograniczać im- Poseł polski w Moskwie oświadczył ko- dż się Bie d o ak jedynie z zapomóg i funduszów bezrobocia, państwowych — zamiana dolarówek nych. Poranki te odbywać się będą i 

rt doradców finansowych do mini- respondentowi rosyjskiemu Agencj! telegra- ach przekroczyła. miljon. Organia oje syndykalne odbywać się będzie od d. 1l-go lute: zresztą już odbywają ja w sali 
i ie ficznej, że rząd polski rozpoczął przygoto: FK * : wražają nadzieję, że rząd zajmie się nie- go go d. l-go marca, p.zyczem za- miejskiej i cieszą się zasłużonem po- um, a przedewszystkiem starać BE ae prace do rosyjsko-polskie o traktatu #2 — (b) Skutki kryzysu. Zdniem zwłoczuie spiawą poepszena położenia adis OŚW będą uczęsiniczy- wodzeniem. y te konsylja ograniczały się wyłą- handlowego i spodziewa się rozpoczęcia w 12 b. m. tariak Kuzensztrala zredu- erat się w nędzy bezrobotnych. 

Р й а i sie rokowań. —Siery pizeimysłowe 2 eiług <Vossische Zeitung», liczba bezro- 17 W Ciągnieniu 1 Noli pi — (x) Z posiedzenia urzędu 
gznie do naszej polskiej choroby, A ową zarówno polskie jak i rosyjskie, dował ilość dni roboczych do trzech. botnych w okręgu przemysłowym Wesitalji _ Osobom które nie zamieniły dola- rozjemczego w Wilnie. W dniu 
choroby złotego—i tylko. zainter.sowane są silnie rozwojem stosun- Tartak czynny był dotychczas pizez wynosiła w grudniu 150.000 wobec 75.000 rówki w wyżej wymienionym termi- wczorajszym odbyło się posiedzenie 

i ków handlowych rniędzy Pols ą a Rosją. W sześć dni w tygodniu i redukcja dni w listopadzie. ie, od 1-go marca uiszczana będzie urzęd а dzi 
; * i li ią się tych stosunków na gó) 8 ТЕк - TOZJENICZERO, .. „Przy Sądzie | ma nai оа taki [ix pracy wywoła zosala ogólnym | Giekpą waRsžAwSką, MBA Route (B Gol sa szalę Okięgowymiw Wiki, dh. staw 

L AMV ini + A kapita- dowego, przystosowanie się przemysłu pol- kryzysem. ! аОВ в Przed l-ym marca w złotych we- najmu. Na posiedzeniu tem rozpa- 
eresie zagranicznego Kapita" skiepo do potrzeb Rosjan jeszcze w okres e — Ceny na artykuły pierwszej po- : sz й dług kursu. trzone były ogółem 22 sprawy, z 

leży wyzyskanie obecnej sytuacji przedwojennym, odegra dużą rolę, Nieza- trzeby w Wilnie. Qd dnia 12 do-14 siycz- Dewizy i waluty: których 12 odroczono z powodu 
olski, Ougiś rząd pruski ułatwiał za. Ieżnie od pertraktaćyj handiowych, w naj. nia ro. płacono w Wilnie za artykuły pierw- Tranz. Sprz. Kupno. SAMORZĄDOWA. 2 " : 2В 

PI. 74 bliższym czasie będzie žaiglikowana kon. szej potrzeby, w handlu detalicunym nastę- Dolary 17,20 1,22 7,18 — (x) Posiedzenie wydziału natury formalnej; w  dziesięcu zaś 
głużenie się ziemiaństwa polskiego wencja konsularna między Polską a Rosją, pujące ceny: za 1 kgr. chleba żytniego Belgja pozostałych sprawach ustalono ko- 

sejmikowego na pow. Wil- 
Hoiandja 289.65 29037 288.93 morne podstawowe. 

      

  

RTW ZEE YE RZEZ T YA TCC TT EZ COOK DRESDEN S De Ę 25 JA = ns ‚ > eo is OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA Е = Nowy-Yor .2 . ' E a ‚ 
»o zarząd Głównego Komitetu. | się u nas jak z rogu obfitości; przy. A no, — nic. Upłynęło szesnaś- Paryż 269] 3404 2691 . wydziału sejmikowego na pow.Wil- — _- (b) Zebranie w. sprawie 
'. Na ostatniem swojem posiedze- chodzi wykonanie — słabe; a rezul- cie iat. Prawda, przyszła wojna. EViS Sauajearja 13005 13960 13890 Trocki. Na 0h tem zalwier” pomocy bezrobotnym. W dniu iu uchwalił rozpocząć quand mćme tat? Lepiej nie pytać. major. Musiała pójść w odwłokę ak* Stoknoim — = > dzono przyjęcie dwóch nowych na- wczo,:jszym odbyła się pod prze- 
omimo niesprzyjających—może tyl- _ Czy tylko w Wilnie? cja sprowadzenia zwłok Słowackieco Wiedeń ОННЕ OKRE EW ala zajócz Podnieś wr Dosia Kra tw © na pozór? —konjunktur rozpocząć W którejś z tek moich przeleżała do kraju. Dziś .... niechybnie będzie Włocny E 9 Pniadi Oi Udiwalbao S оче NO pi Otava Ake iożliwie najszybciej szeroką akcję spokojnie lat.. przeszło szesnaście wznowiona, myślę jednak, że w mało Papiery wartościowe. się do Ministersiwa Spraw W£- czeństwa narada dla omówienia 
adkową. pewna odezwa, Rozesłał ją ad perso- szybszem pójdzie tempie niż budówa pożyczka dolarowa 64. (w złotych 457.95) Wnętrznych z piośbą o zmiejszenie o Spiaw organizacyjnych związanych z 

| Szczęść Boże! nam po wszystkich ziemiach pol- wileńskiego pomnika Mickiewicza. „pa S AU NY Powtaj | OSREX zwokuia achnk PAŁ 
| ® > skich,  niewątpliwie w  mnėsiwie | Nie my jedni w Wilnie mamy — 5 pr. pożycz. konw. 4350 — | — Państw. za rok 1924. Pozatem stawicieli społeczeństwa wileńskiego | egzempiarzy, pod datą 6' marca 1909 mor to się wyrazić? — ołów w no- : в W = —  —. uchwaiono WZ Z i organizacyj celem wyłonienia komi- 

Jest też jeszcze jedna Śpiewka to- r. z Krakowa tamtejszy Akademicki gach. ‚ żeński 0 4 gminnym pensje weclug normy. tetu pomocy bezrobotnym, na terenie arzysząca > nas każdej impre i Komitet sprowadzenia zwłok Juljusza _ Generał Berbeckijmiał szczęśliwszą ZE В, й L raźniejszej, wrazie zaś gdy budżety województwa wileńskiego. 
obocie publicznej. Lejtmotyw jej na- Słowackiego do kraju. Niebył to rękę. Zeciciało mu się mieć w Wil: = gminne będą bez deficytów otrzy” | Wczorajsze zebranie nosiło cha- tępujący: pierwszy odruch projektu. W każdym nie dzieło Pronaszki i jest! Wpraw- BE mają urzędnicy gminni 15 proc do- rakter wybitnie dyskusyjny i dopiero 

— Ach, achl.. Jak też u nas każ- razie wzięty był wówczas rozmach — dzie nie przed starym ratuszem lecz || TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) j] datku komunalnego. A go Ca D „wd wogóle przedsięwzięcie idzie jak co się zowie. Odezwa kończyła się za Wilją — ale jest! A Główny Ko- i] „tnie wyslępy”ć zespoł operetė — (x) Kontrola sanitarna Zacyjnem, na którym będzie wybra- 
kamienia! Co porwiemy się na to.. zaproszeniem do wzięcia udziału w mitet tey e A o JONEKO USZACH me ohzywodnaago 20. Wlidau taak edwie się coś zaczęło robić... już Komitecie, „złożonym z reprezentan- siż i strug = usz na nagro A „| MARKA WINDHEIMA | W dniu 9 b. m. odbyło się w Ma- '— (b) O pomoc Magistratu. 

trzeba zwijać chorągiewkę. Zapocząt- tów wszystkich trzech zaborów*. — A Mickiewicz Pronaszki stoi! Эь AS ka gistracie posiedzenie przedstawiciełi Powstały od dość dawna zatarg 

Oz Się któż wie ile rzeczy—a _ Walne zebranie wszystkich osób —- powiadają z przekąsem ci, co jak- Ž R « JĄ władz sanitarno-weterynaryjnych pań- pracowników hoteli „Europa“, „Bri- iczego się do końca nie doprowa- wciągniętych do akcji sprowadzenia najżarliwiej popierali sprawę «spożyt- || Rewja p. t. „Pod sukienką stwowych i komunalnych, w celu Stol* i „Sokołowski* z właścicielami (dza. Porywamy się jak lwy a ginie- zwłok Słowackiego miało odbyć się kowania» futuystycznej koncepcji. A SZCZ omówienia kwestji ścisłego przestrze- tych hoteli na tle niewypłacania prze 
my jak muchy. w Krakowie 3 kwietnia tegoż 1909-90 _ Możnaby odpowiedzieć: W niedzielę 17b.m. o g. 12 m. 30, ania zarządzenia Delegata Rządu w tych ostatnich należności kare * |. Niechźe kto pokaże w Wilnie ja- roku. Zebranie jego miało mieć za _ — Dlaczego niema stać?  Do- SA Sil Nr 12 dnia 21 czerwca najlepszym razie wypłaca kie ięwżięcie któreby-zakwitło, zadanie „określenie definitywne* miej- piero gdy wzniesiemy pomnik kon: Poranek symfonicziy ME d ię ilości mniejszej niż pobierane od przedsięwżię tóreby-zakwitło, anie „okreś A r p 1924 r. przez dostawców mięsa na ilości mniejszej niż pobierane od 

  

stację kontroli Po szczegółowem gości znów znalazł swoje ujście. 
zbadaniu powyższej kwestji komisja Przedstawiciele pracowników wy- 

BE przyszła do następujących wniosków: stosowali podanie do Magistratu z 
A 1. Ustalić ścisły nadzór nad wszel- prośbę o pomoc i opiekę. 

_ marne! Dziwny ten grunt wileński. mają być złożone. Niepamiętam: od: szem, wypadnie Mickiewicza Pronaszki Wa wa 

/Niby to dobry i bogaty i płodny--a było się to walne zebranie czy nie usunąć, Do tego czasu niech nam Ceny miejsc najniższe. ! 

|€o posadzisz: albo nie wyrośnie, al- odbyło? To wiem tylko, że na liście wciąż przypomina nie spłacony dług p każe 

(DO karłowacieje, albo, jak to mówią, komitetu nie brakio ani jednego fir. wdzięczności twórcy „Pana Tade- 

rozkwitło i kwitło! Ileż poszło na sca gdzie prochy twórcy „Anhellitego* kursowy na placu przed siarym ratu- || „ ugziałem A. Kalinowskiej | 

    

lub owak „nie udaje się”. mowego nazwiska literatury i sztuki... usza*, Niech porusza i porusza spra- TFRACOWNIA KOEJOWANIA | Aa: i io į igpdia AB mi e przestana 

| Tnuż cytować: czasopisma, co Wówczas jeszcze nie mieliśmy ani wę pomiukową.. Niech toruje ścieżki PLANÓW na twiatócniymt pozy: ażeby mięso przywożone do Wilna. — (o) Nowy Chrześcijański 

/rsprzestały wychodzić, przedsiębior- przedstawicieli władz państwowych pomiikowi — przed ratusz! tywnym papierze.  Przerabianie pla- bezwzględnie pochodziło wyłącznie Związek Zawodowy. Starsniem,   siwa pr ł kupieckie, co.. ani dostojników municypalnych dla nów z przerachowaniem na miary - + т pł te й 

| zeszły Sw. šis teatralne со.. a ch ról w azkobiciech i A Rretrycźne. Ceny dosiępne. Wilno, | od zwierząt bitych na rzeźniach i głównie, roboiników Nowo - Wilej- 

| ai: ik Pie A Е 2 bch w h literackich i artystycznych. | ul, Dobra Nr 6 (w pobliżu Zakretowej) było zaopatrzone w odpowiednie skiej fabryki <Zemsz» powstał nowy 

' RE day i plany sypią 2 1 e Ę mio? AZ Inž. M. Krupowies. _„_„___ A cechy rzeźnicze, Oraz w zaświadcze- związek zawodowy, który nazywać 

į



  

  

4. SŁO w O Nr 12 (1022 | 

; : A : ao p: 
śię będzie: «Chrześcjański Związek WYPADKI I! KRADZIEŻE Įm očZ C Y X I k 
Zawodowy Pracowników Włókienni- ; a Z sądów. w Z zai poran ow INU Z Y czny c 

\ у — Pożary. 14 b. m. w godzinac! zł 

SE t.j. w niedzielę 17 b. m. wieczornych w majątku Poeiry (gm. Ru- proces O należenie do szaulisów. od Zz” | NE XIII Poranek es "pe WE 
UA Ё Nowei-Wileice zebra. 997 iiskiel) należącym do p. Czesława Rek. : : mĘ 2 <|17-.go STYCZNIA 1926 R. ) ОББЕЖМВ АСИ 

c: RE ilejce zeDra- scja Rpa a) > „a W dniu wczorajszym sąd okręgo- M > S Ei 2 2 > 
zac ь ze znajdującymi się w niej plonami zeszło” kie DZ 

pe SZKOLNA. niemym "oaz. maszyn" do"mióceła gy, ojoawie Paola 53 25 Opowieści Hoifimana лт * zboża. l A == 8 
— Kursy języków i buchalte- Wysokość strat narazie nie ustałona.  Hauryłkiewicza i sędziego honoro «© „< Akt 1, Niklas. Aki Ii. (Wenecja) Giuieta, Niklas, L speriniio, Akt III tw całości: Osoby: Antonia, Niklas, Hoifm: 

rji prowadzi Uniwersytet Powsze- A zaść. Górki gm. Mielegi.ńskiej wego hr. Czapskiego rozpairywał — = zz2 Dr Miacolo, Ciespel cjelec Antoni, Hrancszek służący GŁOS MATK! (w domu Antonii). 
chny im. Ad. Mickiewicza. Kursy te wskutek  nieostroźnego pochodzenia się. Sprawę mieszkańca wsi  Puhacze, > 4 So 2| BOIGZTĄ EKO o gedz IS mešką POJ G EAN M LE SG Еенек 80 ег Atmiieal i bano 0 

* z = 3 .' ogniem spłon om mies: ny 1 stodoła, 44 2 + 2 ‹ iejski : ч į RAE 
mają na cetu ułatwić otrzymanie MAlałąćć dod Władymiankać: Stały Šai Władysława Dworeckiego, postawio- BILETY DO NABYCIA w kase M SYG r eiasiezo % god IG stycznia. od g. 4 ej po pol. W drį 

pracy zarobkowej, co może być po- szą 2640 zł. 5 : nego w Stan oskaiżenia z art. 102, Kino-Teatr Dziś Przygoda miłosna wielkiego scenie! Nowy Repe rivzr! | 
trzebne dla wielu, zwłaszcza w , „W miast. Dukszty wskutek wadliwej 108, 51 i 453 K. K а znawcy | id \ 8 № roli występy światowej siawy muzyk. królów humo obecnej porze redukcji. Szczegóły w budowy pieca wybuch pożar w domu Ku- — Akt oskarżenia zarzuca Dworec- Helios“ kobec AFENA ZMYSŁÓW z zwycę BIŃA 1 BOMAĆ kula FORÓW” kumo| 
ogłoszeniu, Straty wynoszą 300 zł. kiemu naleženie do. oddziału pary 99 zey byków i serc niewieścich Riccardo Cortez SZARLLE i innych, Początek o g. 444 

SPRAWY AKADEMICKIE. bli pa ROZ trup dziecka, W po- zan'ów litewskich (Szaulisów) uzbro- ‚ I Dzis będzie wyswieLiany Ni. W © akt. 
‚ „„ bliżu miast. Dukszty wydobyio z jeziora jonych w karabiny. ||| | | d j I HELENA ' 

— Sobótka w Ognisku. Dziś, zwłoki dziecka płci żeńskiej w wieku około W. czasie odwrotu Wojsk Polskich D d sei ja : Nad MOTYLE i MOTYLKI 
dn. 16-90 b. m. w Ognisku Akade- 6 miesięcy, zawinięie do worka z kawałkiem dažai i d i iek:ią- / : dramat mitologiczny z program: 
mickiem odbędzie sie V-a kolejna egły. oddział ten wymordowywał uciek:ją- /KULTURALNOOŚWIATOWY dziejów siarej Urecji 2 akiy dziejów ważki wodnej 

sobótka. Do tańców, trwających od 
godz. 9ej do 4-ej w nocy, przy- 
grywać będzie akademickie trio 
smyczkowe. Całkowity dochód z 
zabaw Ognisko przeznacza na utrzy- 
manie dotychczasowych cen za ko“ 
lacje (45 gr. mięsna, 30 gr.—jarska). 
Wsięp tylko dla członków Br. Po- 
mocy i osób przez nich wpiowa- 
dzonych. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
Akademja Bolesława 

Chrobrego Wileński Odoziat Pol- 
skiego Towarzystwa Historycznego 
przy współudziale zespołu - Reduty 
uizącza  skademję ku uczczeniu 
900-iniej rocznicy koronacji Chrobre- 
go w niedzielę d. 17 stycznia o g, 
8 wieczorem w auli kolumnowej. 

1. Zagajenie prof. A. Parczewski. 
2. Odczyt prof. dr. T. E, Modelski-— 
Bolesław Chrobry. 3. Śpiewy i recy- 
tacje— Reduta. Wstęp wolny. 

— Odczyt na Antokolu. W niedzielę 
dnia 17 b. m. o godz. 121 pół w poł. w 
Domu Lud. na Antokolu p. mec Zmitrowicz 
wygłosi odczyt p. i: „Współczesny demo- 
kratyzm ijego zadania*. Wstęp wolny. 

RÓŻNE. 
. — Podziękowanie. Szanownej Redak- 

eji i Administracji «Słowa» oraz osobom 
łaskawie składającym opłatę zamiast wizyt 
Nowo-Rocznych, przeznaczając takową dia 
pod mania kulturalnej placówki na Anto» 
oiu -a mianowicie Koła Macierzy Poiskiej 

—składar v serdeczne „Bóg zapłać”. 
Zarząd Koła imienia Pioua Skargi na 

Antokolu. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski. Ostatnie występy 
zespołu, operetkowego. Dziś graną będzie 
w dalszym ciągu z udziałem wybitnego 
artysty Matka Windheima efektowna rewja 
karnawałowa „Poda sukienką*, „składająca 
się z ostaimich nowości zaczerpniętych z 
<rerskiego Oka» i wedeńskich teatrów. 
Program obiity i wiejce urozmaicony za- 
wiela najnowsze aklualne piosenki: «Ona 
mą coś», «Aczkolwiek, czemu nie...», <Hal- 
lo! kadiol», «Pod sukienką», +Gramoion>s 
produkcje taueczne H. Łaszkiewiczowej oraz 
jej zespułu baletowego: «Na maskaradzie>, 
<ohimimy fuiurystyczne», <W świątyni Bud- 
dy». Zakończy ucieszny skaetch <l".zedsta- 
wielie amatorskie w Mysikiszkach». Inter 
prelacja poszczególnych numerów spoczywa 
w iękąch M. Windheima, J, Kozłowskiej, 
Z. kosińskiej, L. Sempolińskiego, H. Łasz: 
kiewiczowej, oraz zespołu baletowego. 
аЕ :ц\го‘озъашіе]‘роъедпаіпе pizedstawie- 

ėspoiu opeietkowego 0 g. 4ej pp. 
& 8 m. 15 SER * аЫМ 

— Voranek symfoniczny w Teatrze 
Polskim. Na nieuzielnym poranku w sali 
Teatru Polskiego („Lutnia*) z udziałem 
Wil. Orkiestry symfonicznej wystąpi, jako 
solistka, - śpiewaczka koloraturowa, Auna 
Kalinowska. Repertuar artystki zawiera u- 
twory operowe, rzadko wykonywane z po- 
wodu uudności technicznych, a więc <We- 
sele Figara», Mozarta, <Fuiytanie» — Belli 
niego i inne, 

Orkiestra wykona iękną  symionj 
Dworzaka <Z Nowego Sodano "a ” В 

Początek o g. 12 m. 30 pp. Ceny naj- 
niższe. 

— Reduta na Pohulance gra dzisiaj 
po 1az piąty komedję 5. Żeromskiego 
«Uciekła mi przepióreczka». Jutro 0 godz, 
1ej w poł. w świeilicy Teatru odbędzie się 
odczy. M. Limanowskiego o <Weselu>, 
któego premjera wyznaczoną zostałą na 
wtoiek 19go. juuo o godz. 4ej po poł. po 
raz szósty «Wyzwolenie» Wyspiańskiego, 
wieczorem zaś po raz tizeci sztuką B. Ka- 
terwy  <Przechodzeń». W poniedziałek 
«Dom otwariy» M. Bałuckiego po raz 
iąty. 

2Е A SBilety sprzedaje biuro «Orbis» do prze- 
dednia każdego przedstawienia od 9—4,30 w 
dnie powszednie i od 10—12.30 w niedziele, 
oraz kasa teatru od 11—2iej i od 5—8 ej w 
dniu przedsiawienia. 

— Mieczysław Limanówski o <We- 
selu>. W nieuzielę nadchodzącą o godz. 
12-ej w ch w świetlicy Teątru na Pohu- 
lance Miecz. Limanowski wygłosi odczyt o 
dramacie Wyspiańskiego «Wesele», którego 
p emjera odbędzie się we wtorek dnia 19 
stycznia o g. 8 wiecz. 

Bilety w cenie 50 gr. i 1 zł, (dla osób 
posiadających kartki zniżkowe 25 i 50 gr.) 
sprzedaje Kasą Teatru, 

  

AUGUST STRINDBERG 

Nikłe i nietrwałe. 
(Tłomaczenie ze szwedzkiego.) 

Pani St. Brie utrzymywała pensjo- 
nat w Passy. Była to 48-letnia wdo- 

wa i miała 3-'ch synów. Najstarszy 

miał 28 lat i był żonaty, diugi 26'cio 

letni także był żonaty, najmłodszy 

miał lat 24 i był jeszcze kawalerem. 
Mieszkał z matką i był artystą-mala- 

rzem, 
Mąż pani St. Brie, który umarł 

przed dwoma laty, był zasłużonym 
doktorem i po jego śmierci wdowa 
otrzymywała maleńką rentę, z którą 

mogłaby pędzić życie zupełnie nieza- 
leżne, ale jej syn, malarz, potrzebo- 
wał modeli, farb, pędzli, płócien, wy- 
godnego atellier i — absyntu. 

Dlatego też pani St. Brie utrzy- 
mywała pensjonat i także dlatego, że 
nie lubiła żyć samotnie, ale chciała 
mieć zawsze dookoła siebie ludzi. 

Starsi synowie nigdy matki nie 2 

— Wesołe zabawy. We wsi Korytnica 
gm. llskiej na zabawie zosiał poraniony 

nożem przez Gabijcla Aleksiejonka M chał 
Kusły. Akta skierowaro do Szdu Pokoju. 

— we wsi Łabaize om. liski: j podczas 
zabawy wynikła bójka, w trakcie której 
doznali ciężkiego uszkodzenia ciąła Antoni 
Kamiński oraz Józef Pawłowicz, których 
odesłano do Szpitala w Wilejce. 

Winmi powyższego Józef, Wincenty i 
Aleksander Matkowi, szymom Hrebionox i 
Tioiim Pawiuk zostali aresztowani. 

— We wsi Mac uki gm. Czereskiej na 
na zabawie wynikła bójka, pod zas której 
zostali pobici Aleksander Kaczan i Konsian- 
ty Ziemie. 

— Podizutek. Dnia 14 b. m. na klatce 
schodowej przytułku żydowskiego <Oze» 
(W. Pohulana 15) znaleziono niemowlę 
płci męskiej narodowości żydowskiej w 
wieku od 3 do 4 tygodm. Pourzutka umie- 
szczono w tymże przyiułku, 

— Zaczadzenie. Dnia J4 b. m. zmarła 
wskutek zaczadzenia Elda Hajkinówna (z. 
Lidzki 13). Trupa zabezpieczono, Dochodze- 
nie w toxu. 

— Kradzieże. Z mieszkania Chaima 
Elezera (Wieika 27) skradziono bižuterję 
wartości 5000 zł. 

— Bron. Stankiewiczowi (Sołtańska 10) 
kradziono 4 pary gołębi wartości 500 zł. 
Eż2— Kradzież mięsa. Dnia 13 b. m. o 
godz. 26 m 10 posieiunkowy Ziniewicz za- 
uważył złamanie drzwi do sklepu mięsnego 
przy ul. Słowackiego nr. 1, gdzie Btwier- 
dzono kradzież na szkodę Jana Pizyjem 
skiego. Ilość i wariość skradzionego z po 
wodu nieobecności poszkodowanego mie 
ustalono. 

O pomoc bezrobotnym. 
Konsystorz Ewangielicko-Refor- 
mowany do swych współwy- 

znawców. 

Konsystorz i Kolegjum Kuratorów Syno- 
du Wileńskiego Ewaugielicko-Reformowa- 
nego (Jednoty byłej W. X. Litewskiego) 
wysłało list do p. Delegata Rządu w sprawie 
zorganizowania pomocy społecznej dla bez. 
robotaych. 

— Państwo—czytamy — znajdujące się 
w niezmiernie trudnych warunkach gospo- 
darczych 1 finans owych, nie może nakarmić 
tej miljonowej rzeszy głodnych w: półobywa 
tei, wśiód których są starcy, kobiety i azie- 
ci, a których jedyni żywiciele pozostają bez 
pracy i zarobku. 

Ždaniem Konsystorza i Kolegjum Kura- 
torów Synodu Wileńskiego Ewangielicko: 
Reformowanego (Jednoty byłej W. X. Li- 
tewskiego) jest niezbędny natychmiastowy 
wysiłek materjainy całego społeczenstwa w 
niesieniu pomocy bezrobotnym, a pizedew- 
szysikiem kongregacji religijnych, instytucji 
O? społecznych i warstw zamoż- 
nych. 

Cała Polska winna się pokryć komiteta- 
mi społecznymi niesienia pomocy bezrobot* 
nym, a to pozwoli spełnić choć w części о- 
bywatejską powinność. 

„ Konsysioiz i Kolegjum Kuratorów, wzy- 
wając swych współwyznawców do jaknaj. 
większej oliarności na pomoc bezrobotnym 1 
oświadainiając, ż» z całą gotowością przyj- 
mą udział w pracy, pozwajają sobię przes- 
łać niniejsze swe pismo co łaskawego u- 
względuienia Panów Ministrów: Spruw We- 
wnętrznych, Pracy i Opieki Społecznej oraz 
do Pana belega a Rządu w Wilnie, przeka 
zując równocześnie 1Uu0 złotych narę.e Pa- 
na Minisirą władysławą Raczkiewiczą na 
ogólno państwowy iundusz poimocy bezro- 
botnym 1 1000 złotych na ręce Pana Deie- 
gata Rządu w Wilnie na takiż fundusz bez* 
robotnym w W lnie. 

Nie wątpimy, iż niebawem przez Pana 
Delegata Rządu 1 Panów wojewodów zosia- 
ną zwołane zebrania konstytuujące' a wspól- 
na akcja itządu i spcłeczeństwa, owiana mi. 
łością do cierpiących nie z własnej winy i 
woli, odeprze pełnią swego wys.łku groźne- 
go wroga, jakim jest bezrobucie, 

W imieniu synoau Wiieńskiego Ewan- 
gelicko-Reformowanego Konsystorz i Koles 
gjum Kuraiorów oświadczamy, że do dal- 
szej akcji zawsze jesieśmy gotowi nieść po- 
moc w miarę swych sił i zasobów. 

List podpisany przez ks. Michała Jas: 
tizębskiepo jenerzlny Superiatendent Zborów 
Okręgu Wil. ks. Jana Kurnatowskiego kazno- 
dziei Zboru Wileńskiego, Bronisława lżyc- 
kiego-Ficimana i Kuratorów Synodu pp. E. 
Falkuwskiego, S. Swidy, M. Reczyńskiego. 
W. Czyża 1 sekretarza Jeneralnego p. 
Mackiewicza. 

Z swojej strony fmusimy zaznaczyć że 
szlachetna obywatejska inicjatywa Konsys* 
torza 1 Kolegjum Kuratorów Synodu Ewan* 
gielicko-Retormowanego nie powinna zo* 
stać bez echa, 

. odwiedzali. Synowe povsuły ich sto- 
sunki z matką, która całe życie swo- 
je oddała tylko dzieciom, nie mając 
prócz nich żadnego innego celu w 
życiu. Teraz starsze wyleciały z guiaz- 
da, a ona została tylko z najmłod- 
szym, który prawie zawsze był poza 
domem. i 

A matka, jak długoby nie żyła, 
nie potrafiłaby i nie mogłaby żyć 
inaczej, gdyż stworzona była na mat- 
kę, lub swe życie poświęcać dla dru- 
gich. : * 

Karol, malarz, wymagał w kwiet- 
niu od matki dużo pieniędzy, ponie- 
waż właśnie teraz wysyłał po raz 
pierwszy swoje obrazy do salonów 
wystawy i czekał stamtąd odpo- 

wiedzi. 8 
Pewnego rana przyszedt pan Ka- 

rol na śniadanie. Twarz jego była 
żółta a pod oczami miałsine obwód» 

ki, jakby namalowane farbą; krople 
potu zmaczały mu skronie i ciężko 
oddychat. : ь 

— Co ci jest, Karolu, moje dziec- 

cych na Liiwę žoinierzy polskich Bia- 
łostockiego pułku, ukrywających się u 
włościan. 

Niejakiś Wilczyński, b. sołtys w 
Mereczu zęznał władzom, że widział 
jak oskarżony bił razem z innymi 
żołnierzy polskich, oraz słyszał od 
znajomych, że byli om naocznymi 
Świadkami zamordowania przez party= 
zantów, wśród których był i oskar- 
żony, dwóch żandarmów 2 so pluto- 
nu 22 szwadronu żandarme! ji. 

W czasie kiedy pas neutralny był 
zajęty przez nas Dworecki zbiegł na 
Litwę i powiócił do Polski dopiero 
w 1923 r, poczem był aresztowany i 
osadzony w więzieniu w Grodnie. 

W lutym rosu 1925 dozorca wię- 
zienia znalazł u zwalmianego z więzie- 
nia Kaszela t. z. «gryps», kartkę pi- 
saną w języku litewskim, autoiem 
kartki był oskarżony Dworecki. Tekst 
listu był pozacierany, a pozostałe fra- 
zesy brzmiały: «Piszę wam kartkę, że 
nierozumiem z jakiej racj:... męczą 
mnie, ja nie pizyznaję się, wciąż mó- 
w'ą, że jestem bandylą i miałem 
broń...» da.szy ustęp brzmi: „<że, 
zabiwszy z Nowickim i z Jurowi- 
czem... złapaliśmy dwuch żołnierzy... 
i pizypędziliśmy... i zabił... pogizeba* 
li drugiego u jakiegoś S'asia... po- 
szedł bliżej „3g”*-„Ka” zabiliśmy żot. 
4 ko wyszłem na Liiwę». 

Na zasadzie tego Urząd Prokura- 
torski oskarża Dworeckiego że bę- 
dąc obywatelem polskim dopomał 
Litwie w jej działaniach wiogich 
względem Polski i działając wspól- 
nie pozbawił życia dwóch  żandar 
mów. 

Prokurator Jankiewicz popiera 
oskarżenie w całej rozciągłości. 

Obrońca z urzędu mecenas Szy- 
szkowski w świetnem przemówieniu 
zwracał uwagę sądu, że primo w 
sprawie tej niema zupełnie konkre- 
tnych dowodów, co jest niezbędne, 
a secundo teren na którym popełnio- 
ne zostało rzekome prze.tępstwa był 
wówczas (1920—22) spoiny, więc 
skoro ktoś nie korzystał z praw jako 
obywatel państwa — nie może być 
i odpowiedzialny, 

Sąd przychylił się do tv i fdzenia 
obrony i uniewinnił Dworeckiego ze 
wszys kich zarzu:ów. 

Rzeczywistym partyzantem i mor- 
dercą żandarmów jest Jan Dworecki, 
bat uniewinnionego i jego kamraci: 
Józef Wiiis, Piotr Platuis i Roch 
Kisiel obecnie przebywający na Li- 
twie, b 

List dó Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę uprzejmie o zamieszczenie w 
swojem poczytnem piśmie słów kiika mojej 
serdecznej podzięki Pani Irenie z Benisław- 
skich Gailowej, byłej mojej uczenicy, za 
przysłane dia mego Internatu sto złotych na 
gwiazdkę, Pani Gailowa pomimo że sama 
nie zasnała niedoli i dziś opływa w dostat- 
ki nie zapomina o nas, vo z daleka aż z 
Giessen niejednokrotnie okazuje nam swoje 
współczucie. Niech Bóg łaskawy wynadgro- 
dzi Jej za złote serce 1 ześle swoje błogo- 
sławieństwo na Jej dziatki. 

Z poważaniem i szacunkiem 

Julja Maciejewiczowa. 

KUrSY JĘZYKÓW eż, 
angielski i inne. 

Ruchalierja 
od 6—9 wiecz. 

Każdy kurs 5 zł. miesięcznie w 
Uniwersytecie Powszechnym 

A. Mickiewicza. 
Zapisy codziennie od 6 — 8 wiecz. w 
Sekretarjacie. W.-Pohulanka 14, 

  

     
   

po ski, 

   
   
    

    

ko?—spytała matka, kładąc mu na ta- 

lerz sześć ostryg. ; 
— Co ci do tego—odpowiedział 

Karol, wąchając ostrygi. — Portugal- 
skie! Fe! -0 

— Myślałam, że ci zrobię niemi 
przyjemność —powiedziała matka. 

— Nkt ciebie o to nie prosi — 

odpaił pan Karol. Ty mi trujesz 2y- 
cie i jeżeli dalej je będziesz tak truła, 
to niech mię djabli wezmą, jeżeli stąd 
nie wyjadę. 

Maika zwróciła się do jednej ze 
swoich lokatorek, młodej kobiety ma- 
jącej przy sobie dwóch małych chłop- 
ców. 

— Mam pociechę ze swoich dzie- 
ci, niema co mówić. Dwóch opuści- 
ło mnie już na zawsze, a teraz ostat- 
ni chce mnie rzucić. Ślicznie on po- 
stępuje ze swoją matką. | 

— Rzeczywiście, odpowiedziała lo- 
katorka. 

Wtedy Karol zerwał się z krzesła, 
poczerwieniał i krzyknął: 

— Adieu—po śniadaniu przyszlę 

SALA MIEJSKA (ul. Osirobramska 5) 
KINO CZYNNE: od o. 4-ej do 11 m. 30 w. CENA BILETOW: Parter 50 or. Amfiteatr i balkon 25 or 

Kino Kameraine 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 
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Wszechświatowe 
arcydzieło! 

na biuk stolicy grzechu. 

  

OTRĘBY pszenne i żytnie 

WAGONOWO i NA WORKI _OCO SKŁAD 
Z DOSTAWĄ do DOMU. 

NAJTANIEJ GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓW | 

Spowiedź 

НН ВнВ НЫр о В Ч П, a 
SPÓŁDZIELNIA ROLNA Ig 
zma KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAŃ == 
ZAWALNA! telef I — 47; BOCZNICY KOLEJOW telef. 4 — 62 
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в
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а
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KALENDARZE na r. (926 
E Wileński Informacyjny 

(ena 2 zł. 

Ostrobramski 
Cena 75 gr. 

Poradnik Kolejowca Polski 
Cena 2 zł. 

Kieszonkowy 
Cena 30 gr. 

Wydawnictwa Księgarni 
Józefa ZAWADZKIEGO, Wielka 7 

Do nabycia we wszystkich księgar- 

niach i składach materj piśmiennych B
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Chcesz wygrać 400.000? _Spiesz 
do biura Domu H.-K. „ZACHĘ A“ 
Portowa 14 lub Witoldowa 53 — 
kolektura zamówić bilet do 5-ej kiasy 

12 P. P. Loterji Klasowej. 
Ograniczona ilość wolnych bileiów! 

Ciąznienie 4-00 lutego. 
    

  

M.DEULL, WILNO 
Przedstawiciel zjednoczonych 
kopalń Górnośląskich i 

„PROGRESS” *,;om | 
poleca WĘGIEL dia celów 
opałowych i fabrycznych. 

Jagiellońska 3—6 tel. 811.       

„Pozn:j siebie! 
& Nadeśl j crąrakier pis- 

śróldzienia Rolna 
Kresowego Związku 

Zawalna I; 
bocznicy kolejowej 

Baczność 
producenci rolni!! 

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża. 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 
siemię Iniane) producent osiągnąć może cę, jęczmień 1 

dostarczając ziarno jednolite, 

wiące p'zez to towar eksportowy. 

Posiadając składy zbożowe, 

zarazem będąc w stałym kontakcie z firmami zagraniczne 

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 

do 50 proc. wartości, Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 

wysyłamy zagranicę. 

Zwracamy uwagę na: 

Wszystkie powyżs . 

Wschodnie z Bałtykiem. 

O warunkach dowiedzięć się można w 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1. 

lokal Szkoły Powszechnej 34. BE 

po swoje rzeczy. Było to jak piorun 
z jasnego nieba i pan Kaiol wyszedł 

Matka wybuchła płaczem. 
Po śniadaniu przyszedł posłaniec 

po rzeczy Karola. Maika płacząc, po- 
częła przekładać j go teki rysunkowe, 
poiem wypióżnała szuflady komod 
i siładała bieiznę do walizek... 

Zcjęła obrazy ze Ścian i kazała 

swoim pokojówkom wyczyścić ubra- 
nie syna. 

Pokój został pusty. : 
Wszyscy młodzi odeszli i gniazdo 

opustoszało. : 
l dla kogo ona teraz będzie żyć? 

Kto teraz będzie trapił jej serce? 
— To jest prawo przyrody, ko- 

chana pani St. Brie—powiedziała 10- 
katorka. My nie możemy mieć swoich 
dzieci ciągle przy sobie. Tak, jak my 
kiedyś opuściliśmy swoich rodziców, 
tak i nasze dzieci od nas odchodzą, 
Zawiele żądny od życia, które mo- 
że nam dać tsk mało. 

—Ale cóż nam pozostaje, gdy nas 
wszyscy opuszczą? spytała osieroco- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. — Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

telef. 1 — 47 telef. 
4 — 62. 

1) Ulgi taryfowe przyznane 

przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane 
listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw 
Wschodnich ze względów gieograficznych ku portowi w 
Rydze; 3) Niskie taryiy kolejowe na Łotwie. 

ynn'ki uwydainiają rolę Wilna 

jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 
lmje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najtańszą Ziemie 

ma swój lub zaintere-- 
Ssowanej osoby, zako 
omuntkuj: imie, rok, 

miesiąc urodzenia. 
Uvzymasz Sszcz:g.to- 
wą analizę charakieru, 
ok'esienie zalet, wad 
zdolności, przeznacze- 
nie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 3 zł. 
Osobiście  przy.muje 
6d 12 — 7 Proiokėty, 
odezwy, podziękowania 
najwybi:niejszych  0- 
sób siolicy. Warszawa, 
Psycno-Qratolog, Szy* 
ller-Szkolnik, Piękna 

= 

Ziemian 

    

D-r med. 

J. Abramowicz 
dobrze oczyszczone stano akuszerja i choroby 

kobiece. 
* 3 Przyjmuje od 12—1 i 

doczyszczające ziarno, a 4—0. UI. Wielka 30, 
m. 3. ZP 32. 

  

blis”. rynku. Wiado- 
most: 

upię 
magiel 

z korbą w sianie do- 
brym Klinika Położ 
niczo - Ginekolog'czna 
U.S.B. 
Nr 3 (Czysta). 
Oieriy od 

Kliniki 

na matka. 
— Myślę, że życie dla siebie — 

odparła iokatorka. 
— Ależ ja nie potrafię — powie- 

działa matka. — Ja sama nie mogę 
istnieć — ja muszę mieć kokoś @а 
kogobym żyła—ja muszę mieć kogoś. 

łtak zosiała wdowa smutna 1 ©- 
puszczona. Ale teraz całe swoje uczu- 
cie zwióciła na dwóch małych chłop- 
ców swej lokatorki. 

Bawiła się z nimi, czytała im, gra- 
ła z nimi w domino i pielęgnowała 
ich w chorobie. | tak przez cały mie- 
siąc miała czem żyć. Ale miesiąc 
przeszecł i lokatorka z chłopcami 
wyjechała. Wdowa stała na schodach, 
kiedy siadali do powozu i wreszcie, 
gdy już dorożka oddaliła się cicho 
po ulicy, patrzała długo za tymi, któ- 
rzy zabrali ze sobą nową cząstką jej 
serca. 

Ale serce jest jak życie Prometeu- 
sze. Istnieje i wraca do życia chociaż 
je sęp rozrywa. 

| przyjechał nowy pensjonarz—co 

Mż dolub kancelistki, 
wynajęcia mogę zastąpić kogo w 

w dogodnem miejscu, 

Antokol Nr 44 
m | od <. 12 — l-ej. 

Bogusławska sze 

12 do 2ski 3, m. 9. Wyma- 
składać u gospodynį gane są od kandydata 

razem grzesznicy 
Dalszy cią> i zakoficzene sensacyjnych prz: gód DW ÓCH MALCÓW kaprysem losu rzuconych 

Film ten nie potrzeouje już rek amy! Pocz. o godz. 4,6, 8, 19 м. 

  

    

Ulubiony przez ko- 

biety eleganckiego 

świała Krem Simo- 
n'a. „Creme Simon“ 

zopewnia twarzy ko- 

biccej doskonałcść 

skóry, sprężysłość, 

miękkość, aksamife 

ność naskórka i białość cery. czego | 
każda kobieta ma prawo oczekiwać ed | 

doskonałego hygjenicznego kr e mu. 

  

DO NABYCIA WSZĘDZIE 

Krem, puder i mydło Simona | 
Cróme, poudre 6- savon Simon 

Parfumerie Simon. 

59 Fa. St.-Martin, Paris, 

ч— — — — — — # 
ОО wynajęcia egazyn 

mieszkanie z 4 pokoi do odstąpienia 
i kuchni. Wiłkomier- przy ul. Mickiewicza. 

ska 13 m, 12. Wiad. w Biurze Ogło* 

      

    

  

szeń Sino, Nie” 
; 2 miecka 4, 

A. Mańkowski m 
horob kó L 
o nerytone | r OlWark 
Ordynuje od 5 — 7 do sprzedania albo 

3-g0 maja 15. ae > dom 32 
W.Z.P. Nr 48, Bekt. pół godze 

LB jazdy od Wilna, Aron 
macje: Popowska 22-6 ) 

    

Akuszerka 

  

2 d 2 do 5, W.Smiatowska. °° ° %93 | 
BADEN 4 9002 | 
Y do 19. Mickiewicza jo. 

46/ 1478 -$ po k oj e 
W.Z.P. Nr 63 do wynajęcia ra 

zem 

Aleją Róż 
  i ešniczy . 

zawodowy H%0 wynajęcia 
z „2 szkołą leśną 2 pokoje. 
i kiikuleinią wzorow; 
prak yką wiasach pań- a e 
stwowych pod zabo- 12%) RACE 18) 
rem pruskim, przyjmie Н 
posadę. Łaskawe oier- 
ty uprasza skierowy- 
wać do Zarządu lasów 
Rudki Poczia Piaski į 
wojew. Lubelskie, 0d zaraz od tiontu z 

2.ma oknami wysta 

  

  

ieszkanie do wy:terskiej Nr 1 — odpo* 
M najęcia 5 pokoi, wiedni na magazyn, 

T 

iab od zelnie. 
9:3 m.8. > 

EB“ wynajęcia 
sklep 

| 

mewone WOWEMI Pizy Ul. Tae | 

kuchnia, z wszel- biuro i t. p. Wiadoe 
kiemi wygodami. In- mość w Cukierni Boe 
formacje od g. 9—10 lesława Szualła, Mi- 
rano i od 2—3 m. 30ckiewicza róg Tatare 

  

  

pp. (Zasret) Rzeczna skiej. 
11 m, 12. — 

oszukiwani 
Poszukuje posa- p przedstawi. 

ciele działów 
wydawniczo - reklamo= 

dy maszynistki 

pracy w ciącu kilku ski, Informacje, szcze+ 
miesięcy. 
piśmienne Zacisze 4 czeniem 

m. 3 
oleconego 

Bujalska. WE 
przyjmuje biuro „ine 

ZIERŻAWA Wy.ternational* _ Łódź, 
D dzierżawia się Pioukowska 79. 

majątek ziemski, = 
zdrenowany, odiecły Tanio, solidnie, 
od Wilna o 18 kilom i :_ skutecznie. 
Gruntów okało 120 dz. Gdyś zguoiłdokument 

łąk Poi Eno nie „es aby za 
niego ktoś niepowoła Wilnie zauł. Św. Jer- ny korzystał, nie zwie 

kając ogłoś w 

poważne reierencje. „Słowie , 

  

jeździł po całym świecie, żeby roż-- 
proszyć wielki smutek, który się za 
nim włóczył. 

l tu napotkał zranione macierzyń- 
skie serce wdowy. Z kolei i on tak- 
że ugodził w to zbolałe serce. 

Potem siadł do dorożki i poje- 
cnał dalej, 

Dla pokojówek pani St. Brie zo- 
stawił luidora, za zranione serce ich 
pani. 

Ale dla wdowy nic nie zostawił, 
bo na to nie pozwalał zwyczaj. 

Odkrył tylko przed nią swoje Ser- 
ce i zostawił jako pamiątkę po sobie 
część swojego bólu, a ona ten dar 
przyjęła i dołączyła do wszystkich 
swoich takich samych skarbów. 

Jeżeli są na Świecie ludzie o tyle 
głupi, że wystarcza im dia szczęścią 
życie dla szczęścia innych, i to jest 
nikłe i nietrwałe, nikłe i nietrwałe... 

dka 

Drukarnia „Wydawnictwo Wiieńskie*, Kwaszeira 23. 

wo -prasowym na 
w-zystkie miasta Pole. | 
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Zgłoszenia gółowe oferty z załą” 
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porta na pom 
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