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a pos. Wasyńczukiem. Według obiegających pogłosek. Ukraińcy obiecali
Rosja gotowa jest wysłać swych wejść w bliskie stosunki z grupą
przedstawicieli do tej komisji,
o ile p. Dąbskiego.
tylko prace jej prowadzone będą
po,

konfe-

kancterza z przedstawicielami

byłby

celowy?—pytanie to przekracza
niniejszego artykułu.

do

Ciągły

na-

taki

przygotowawczej

i

19

2
e
„bs
rencji rozbrojeniowej. Według doniesień rosyjskiej agencji
telegraficznej

Generalny

Ligi Narodów
nie
otrzytrzeba krakać z wronami», Za czasów (nie znaczy
to jednak jeszcze
aby msł dotychczas od rządu” sowiec
kieaustro-węgierskich ks. Windischgraetz wyznawali antyniemiecką, czy nawet go żadriej odpowiedz! na zaprosze*
i marzą o nie do wzięcia udziała w pracach
popełnił
szereg
antydynastycz- tiloenteniową orjentację)

komisji

—

PY
SPUZYZOLOWAW:
de jure ZONE
rządu sowieckiego.

Narodow

16 1 PAT „

sekreta:jat

ul.

ul. Piłsudskiego 9

Sowietów.

że na

ul. Mickiewicza 20

ŚWIR — ui. 3-00 Maja 5
WILEJKA POWIATO WA—ul.

Ziemiaa

63

ы

rasa

Rynek

—

ST. ŚWIĘCIANY

uznaniem

P

POSTĄWY

Nawet w stylu pamiętników przebija ski? W potocznem znaczeniu obej- porozumienie. jest to zwycza,ne oszczerstwo za które rząd pociągnie
em kiórm? OO
m Aliios
się ton awanturniczy. Windischgraetz muje on ludz: skupionych koło dzien- oszczerców do odpowiedziainości sądowej.
— Nawet „Piastowi“ — odpowia- pisał mniej więcej tak: „W New-lor- nika Magyarsag, ale właściwie
»/io
Zeznania bisk, Zadraveca i dyr. Barosza.
damy.
ku w nocnym
—

p

Ranów

Pat.

—

i

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

STOŁPCE

3
G
CENA
OGŁO-ZEN:
za tekstem 10 groszy.

|

przed

16—1

i t d

kėw noszących
tytul „odczerwonego
а
«nie
"do czarnego
księcia* i motto

lokalu zmuszony

ь

PRAGA,

Rady

jerwerk żadnych skutków?
Niemiec. Ministerstwo dr. Kanyi, któZostawi sobie
tylko dużo
—
ej
:
w —właściwy.
sposóbswędu"mówi
ry później
wyjechał
do Berlina NA
“p. Witos.
wojsk, Windischgraetz „jako prosty posła—stosowało wobec Polski wy— Gdzie?
robotnik pracuje w Serbji, aby szpie- raźną oziębłość i manifestowało brak
— W niektórych stronnictwach.
gować Serbów, Windischgraetz jako zainteresowania.
Czy tę oziębłość
„Wyzwolenie“...

Mackiewicza

dziś _ W Budapeszcie wydało mi się, że czych w. sprawie aaa, złożył
osławiony na całym globie jest auto- istotnie jedynie legitymiści węgierscy
:
go
uznania

zbyt ciemny aby mógł rozświetlić horyzont chłopski.
— Nie będzie więc miał ten fe-

—

ul. Majora

o- _ Ks. Ludwik Windischgraetz

:
„
grożony, zwłaszcza że nowe stron
nietwo wysunęło jako hasło naczelne
konsolidację
stronnictw
chłopskich
P. Witos jest jednak
dobrej
myśli,
rozłam bynajmniej go nie zaskoczył
i skutków jego dla siebie nie obawia
się wcale.
W wywiadzie z „Kurjerem Polskim* p. Witos
w
sposób
następujący
ocenia
ostatnią secesję

z Wyzwolenia:
— Był
to

—

‚ detalicznej
в
cecena pojedyńczego
;
W prze
sprzedaży
n-ru 15
Osiek
POCZIOWA
оМОЫ Paie
groszy,

|

q

rozmów.

AMS

at

DI aczedo

LIDA

262

228, drukarni

redakcji 243, administracji

pocztową 44 zi zł.

prze-

zwraca w chwili
Arge

17-go stycznia 1926 r.

od 9 do 3. Telefony:

4, otwarta

ul. Ad. Mickiewicza

i Administracja

Redakcja

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek

NOWOGRÓDEK

NOWO

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10:
DUNIŁOWICZE — ul. Wiieńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80

ul. Ratuszowa

Bay

Reorganizacja biurowości,

na

Wilno wy-

niezależność»,

2).

16.1. (żel.

Dla reorganizacji

@0. Sło-

biurowości

w

administracji państwowej w kierunku
uproszczenia jeji przyśpieszenia załatwiania
spraw
powołana
została

Dlatego też, pomimo topnienia ność. Budapesztu od Berlina stanow3 specjalna komisja na czele z p. Chowpływów i haseł wolszo-elekcjonistycz= jedność. Książe Albert sankcjonował- rzewskim, naczelnikiem wydz. adminiwęgierskich stosunkach* pisanych po stwo pozostało bez króla i objek- nych jeszcze jes.euą zeszłego roku by tylko stan obecny, w którym Bu- stracyjnego w woj. Pomorskiem. ;W
była kandydatura ks dapeszt zależny jest zupełnie od Ber- skład jej pozaterm wchodzą pp. Cnypobycie w Budapeszcie
w sierpniu tywnie rzecz licząc istotnie Węgry tak aktualną
jaś radca skarbowy ze Lwowa i Rodrassy

i dr. Kanya*

1925 r. starałem

oraz „O polsko:

się pogodzić

swój

we

mnie

madjarofilizm, który wpoił

prof. Zdziechowski,
współczesnemi.

Nigdy

ze

stosunkami

Od
wypadków
wody upłynęło w

1922 r. wiele
Dunaju. ; Króle-

nie miały

warunków mię-

dogodnych

dzynarodowych,

aby sobie pozwolić

na restaurację władzy

ks. Ottona, Nie

nie szłem tak zwalnia to nas od obowiązków

pod-

daleko w

prof.

sentymencie dla Węgier jak kreślenia, że jednak brakowało i wę
Zdziechowski, który w dniu gierskich wysiłków, aby królewskiemu

21 pzździernika 1921 r. pisał:

sierocie zwiócić symbole

władzy pia-

przez

Horthyego.

„.jedynem w Euiopie państwie, którego stowane

kierownicy, wierni

głoso wi sumienia,

wytępić u siebie komunizm
głośno

Mam

zasady

i mają

chrześcijańskie

raturalnie na myśli Węgry,

umieli

odwagę Z powrotem

wyznawać.

regenta

bowiem

królowej

dojdą do wpływów

ci

Magyarsag

trzymani

dzisiaj

Zyty

panowie

na

z

boczu.

WARSZAWA

Alberta.
Przyszła
ona
powrotną
falą, a powrotna ta fala przypłynęła

lina. Restauracja
królowej Zyty
regentki byłaby dużym krokiem

z Berlina.

przód ku

|

usamodzielnieniu

jako
na-

polityki

Prasa francuska ma
więc rację, węgierskiej. Takie usamodzielnienie
kogdy śledztwo w sprawie banknotów byłoby niesłychanie dla Polski
że o tem nie
usiłuje skierować w stronę
Berlina. rzystne. jaka szkoda,
Jeżeli bowiem się okaże, że istotnie pamiętają panowie z Kurjera Poranbanknoty były fałszowane w celach nego w swoich codziennych opisach
politycznych, to niewątpliwie
musi fałszerstwa banknotów.
tu istnieć kontakt z Berlinem. Wolno»
Cat,

us elekcjonizm węgierski i Ścisła

zależ-

baczewski,

naczelnik ekspozytury

misarjatu rządu w Warszawie.
komisji już się rozpoczęły.

Kurs
WARSZAWA

ko-

Prace

dolara.
161

(tel.

wł. Słowa).

obrót walutowy na głełazie w dniu dzł
siejszym łącznie z obrotami międzybankowemi wyniósł około 600 tysięcy dolarów.
Wieczorem dolar w obrotach mię.
dzybankowych 7.30—7,50 a na czarnej
giełdzie 7,60.

Е

KRAJOWE

Nowogródek

W goscinie u czerwonych kafów.

Korespondencja Słowa. —
Nieśwież, 15.go stycznia.
Dwa miasta w naszem wojewódzDużo się o problemie siedziby
twie toczą między sobą zaciętą walkę województwa mówi, ale w gruncie

którego Urząd

Wojewódzki

ma

być

przeniesiony.

rzeczy mamy wrażenie, że to trochę
teoretyczne
dysputy,
gdyż
ogólne
warunki obecne nie sprzyjają „jakim-

kolwiek

zmianom

związanym

z no-

wymi wydatkami. Nie ręczyłbym więc
za to, czy wszystkie dysputy
na te-

„Nowogiódek
— Słonim*
nie
W. najogólniejszych zarysach spra- mat
wa przedsiawia się tak: Nowogródek będą
przelewaniem
z próżnego w
leży prawie w centrum województwa, puste.
kolei,
od
W ostatnich dniach
pojawiły się
ma jednak fatalny dojazd
stołecznych
(dwadzieścia kilka kilometrów szosą w dodatku w gazetach
(w
myśl
przysłowia
łub wąskotorówką), zamało pomiesz- wiadomości
dwóch się bije, tam
trzeci
i na mieszkania „gdzie
czeń dia urzędów
dla urzędników.—Słonim jest większy, korzysta”), że Województwo Nowoleży przy linji kolejowej, ale zato gródzkie ze wzgiędów oszczędno-

końcu

na

prawie

terytorjum woje-

ściowych

ma być wogóle skasowane.

wództwa; wreszcie nie posiada zupełnie odpowiednich wolnych budynków
wszystkich urzędia pomieszczenia
urzędnicze
dów, a i na mieszkania
trudnoby znaleść dosyć lokali,

W każdym
razie jedno życzenie
można wyrazić: byłoby dobrze, żeby
cała kwestja
została załatwioną w
czasie udziału ministra Raczkiewicza
w
rządzie, bezwzględnie
bowiem

nimie miałoby jakoby kosztować koło
4 miijonów złotych. Suma to poważna,
trzeba więc się zastanowić, czy pro-

bardziej
sprawie.

Wybudowanie

pomieszczeń w Sło- może on uchodzić ża człowieka
kompetentnego

Nowodo
budowa koiei normalnej
gródka kosztowałaby tylko 3 miljony
7a cenę więc oszczędności
złotych.
jednego miljona mianoby jeszcze w
rezuliacie korzyść z przeprowadzenia
choć kawałka nowej linji kolejowej,
dla tej połaci
coby znaczne zyski
województwa
stolica
kraju przyniosło;
zostałaby w jego centrum,a wreszcie
uniknęłoby się kosztów przeprowadzki, które też nie na groszeby się liczyły. — W dodatku Nowogródzianie,
rozumiejąc swój interes w niewypuszczeniu

urzędu

wojewódzkiego propo*

nują jakoby od siebie szereg różnych

ofiar i udogodnień, jak pomoc w bu-

wybudowie kolei, danie mieszkań,
budynjeszcze
nych
potrzeb
e
dowani

ków na urzędy i t. d.

Jeżeli obliczenia, któreśmy powy-

żej przytoczyli, są Ścisłe, to zdawałoby się, że słusznemby było pozo-

stawienie Urzędu Wojewódzkiego w
. Nowogródku.
Powiat Nieświeski w walce Nowogródka

ze Słonimem zainteresowa*

w

naj-

danej

a 0:

dukcyjniej wydaćby jej nie można.—
loto Nowogródzianie obliczyli, że

RUBIEZEWICZE.
— (z. d) Trupa
amatorska.
Pod hasłem: „przez teatr do krzewienia oświaty i polskości*,
zorganizowało
się z „inicjatywy
p. Artura

Weretyńskiego
kierownika
szkoły
powsz. w Rubieżewiczach, „Kółko Miłośników sceny*. Kółko to obejmuje
nietylko członków pośród nauczycielstwa, lecz i mieszkańców tutejszego
miasteczka. Jako próba, która doskonale
się udałą, było
wystawienie
dnia 3 stycznia r. b. komedyjek:—
«Stryj przyjechał» i «Reduta na pod-

g aszu».

Efektowne urządzenie sceny i dekoracyj wykonanych
pod“ kierownictwem naucz. p. Jozeia Lepnickiego,

jak również niezła gra artystów
wołały niekłamany entuzjazm

wyokla-

sków bardzo
licznie zgromadzonej
publiczności. Po przedstawieniu. odbyła się sympatyczna
i harmonijna
zabawa taneczna. Dochód
z pizedstawienia przeznaczony został na wydatki, połączone z organizacją
„Kół:

ny w gruncie rzeczy tymczasem nie ka Miłośników sceny*.
— Zmiany granic gmin
jest. Chodzi nam teraz przedewszy-

pow.
stkiem — о udostępnienie dojazdu do Nieświeskiego. Na jednem z ostatnich
siedziby Urzęciu Wojewódzkiegoi o posiedzeń Wydział Powiatowy opraskupienie o ile możności jak najwięcej cował projekt zmian granic między
instancji w jednem poszczególnemi gminami w powiecie.
urzędów drugiej
„miejscu. — Czybyśmy jechali do No- —Projekt ten będzie przedstawiony
wyższych
władz,
wogródka, czy.ao Słonima, to zaw- do zatwierdzenia
w granicach
Ba- Zamierzone są zmiany
sze koleją musimy jechać przez
ranowicze, a stamiąd dojazd do Sło- m. Nieświeża, gm. Łańskiej, Kleckiej,
Snowskiej,
Horonima czy do Nowogródka, 0 ile by- Howeźniańskiej,
Mirskiejj _ Hrycewickiej
łaby wybudowana bocznica z Nowo- dziejskiej,
do- wreszcie Żuchowickiej, do której byprawie jednakowo
jelni, byłby
łaby przyłączona część gm.
Połonejeżeli
ma,
się
rzecz
godny. — Inaczej
ckiej
z
pow.
Baranowickiego.—Gm.
dztwa
wojewó
z
ość:
przyszł
o
chodzi
zniesiona
w Słonimie niczego specjalnego spo- Lisuńska ma być zupełnie
i
podzielona
między
Łańską
a Hoperspek
,
zaś
dziewać się nie możemy
Się weźniańską.
tywy Nowogródka przedstawiają
znacznie lepiej: z czasem linja NowoSŁONIM.
jelnia — Nowogródek mogłaby być
ódek
Nowogr
odcinku
na
użoną
przedł
— (z. .) Szkoław Żyrowicach.
-— Hoiodziej
lub Nowogródek
— W Żyrowicach pod Słonimem istniezyskalibyśmy je średnia szkoła rolnicza, kształcąca
Siołpce, a wtenczas
północna rolników,
za
zwłaszc
dużo,
bardzo
leśników i ogrodników.
Ze wzglądu Szkoła należy do ministerstwa oświaczęść naszego powiatu.
po- ty; na czele jej stoi inż, Pawłowski,
na ię ewentuainość zasadniczo
wiat Nieświeski opowiedziećby Się b. dyrektor podobnej szkoły w Białomusiał za pozostaniem województwa krynicy, istniejącej przy liceum Krzew Nowogródku, ale rozumie Się jedy* mienieckiem. Szkoła mieści się w buwybudowania dyskach poklasztornych,
warunkiem
nie pod
z których
doń linji kolejowej.
przed niedawnemi laty szerzył się jad
Powiat Stołpecki znajduje się w rusyfkacyjny na całą okolicę.—Nieporuszona
zupełnie analogicznem położeniu; nie dawno opinja publiczna
wiele się też 10žni -syluacja Barano- była wiadomościami o tarciąch i głęwśród
grona
Lidzki i Wołożyński bez- bokich rozdźwiękach
wickiego.
óNowogr
nauczycielskiego.
Pod
wpływem
jedwoleć
będą
ówo
warunk
Słonimski nego z posłów wysłana
została
w
dek, .a więc tylko pow.
zdecydowanie zadowolony ze grudniu komisja ministerjalna złożobyłby
się ośrodkiem życia woje- na z kilku fachowców dla gruntownestania
go zbadania faktycznego stanu. Okawództwa.

POEZJE.
Jan Kasprowicz: „Mój

Świat*—J,K,

Iłłakowicz: „Połów*.
L

Ciężka praca dziennikarzy.

Baranie zachwyty „wycieczki parlamentarnej”.

czy Słonim.

—

nietylko o zaszczyt, ale i korzyści
płynące z tytułu
miasta
wojewódzkiego. Dotychczasowa stolica Nowogródek, rywalizuje ze Słonimem,
do

Mr 13 (1623

c

Entuzjazm

Oto ciekawy opis, wyjęty Żżyw=
cem z czerwonego Mińska.
Oto wyjątek z życia tego Mińska,

dla kazamatów

Zmarły niedawno,

sowieckich,

Według wiadomości nadeszłych z Moskwy, uczęstnicy wycieczki do
Z
który
tak „niezmiernie przypadł
do SSSR, posłowie parlamentu polskiego, odwiedzili tamtejsze więzienia.
gustu* naszym wycieczkowiczom sej- odwiedzin
tych posłowie okazali
„wielkie zadowolenie",
pozostawiając
mowym, p.p: Brylom, Helmanomi t.p. własne podpisy w książce zwiedzających.] Pod jednym z tych
podpisów,
O idealnych stosunkach w Min- znajdujemy następujący ustęp, własnoręcznie napisany przez posła sejmu
sku, pełno jest szczegółowych
wiapolskiego: „Odwiedziłem więzienie i jestem z tego bardzo
zadowolony.
domości w sowieckiej prasie, Rzeczą
S:czególnie
podobały
mi
się
prace
więźniów
iich
pracownie.
Pozatem
jest aż nadto dobrze znaną, że istniewięźniowie
posiadają
więcej
wolności
ruchu
niż
w
więzieniach
naszych*,.
ją one tylko na papierze, setkami rozdawanych darmo gazet, których n. b.
A oto drugi kawałek: „Ja jestem zachwycony
i ździwiony tem,
co
nikt nie czyta
i czytać nie chce. — udało mi się widzieć w sowieckiem więzieniu — tej szkole pracy”. (a.b.)

Rzeczywistość mówi zupełnie co innego.
Na jednej z głównych ulic «stolicy niepodległej Białorusi» wieczorami
bucha
czne,

snop Świaiła.
Lampy elektrykolorowe,
reklama
świetlna,

sziumne nadpisy:

«ostatni wynalazek

zagranicy», «mechaniczny Hippodrom»

czyli mińskie

nia

gry! —

Monte-Cario.

—

Jaski-

Tabiice pamiątkowe

w Mińsku,

Z Mińska donoszą: Rada Komisarzy Ludowych Białoruskiej republiki sowieckiej, uchwali'a ufundować tablicę pamiątkową w Mińsku, z
okazji pobytu tu pierwszej wycieczki posłów sejmowych
Polski. Projekt
spotkał się z ogólną aprobatą członków Rady. — Na
tablicy, uchwalono
wyasygnować 200 rubli złotem.

Na tymże posiedzeniu w dniu

Gdzie? — zapyta zdu-

cel

ufundowania

13 b. m. postanowiono

wyłonić spec-

miony czytelnik. — A no w mieście
„raju proletarjackiego“.
Mińsk do Polski posłów. W skład komitetu weszło siedem osób.
PrzedTen mechaniczny hippodrom jest stawiciele tego kemitetu zwrócili się do
Bryla z prośbą, by wycieczka
w
rzeczywistości
najordynarniejszą wracała nie przez Szepietówkę, ale przez Mińsk i Niegorełoje do Polski. (z)
jaskinią, mającą na celu wyłudzanie
maximum pieniędzy Z kieszeni i tak TROYES ETA TP EEE ARA KORIGORAGKEARCEREWNOF AE TOZREREZOTYNEKTEA TOOFIAZYTWRZEO TTD TORE
już zubożałych do niemożliwości ro- cyjnego, napisy starego regimeu w
Rozkład moralny w Mińsku przybotników i chłopów. W kraju, gdzie niektórych instytucjach: «Niżnim czi- biera zgoła
zastraszające
rozmiary.
bezrobocie szerzy się w sposób
za- nam i sobakam
wchod strogo wo- Wstrząśnięcie instytucją
małżeństwa,
straszający, gdzie tysiące ludzi pozo- spreszczajetsia»?!
wpłynęło w katastrofalny sp sób na
staje codziennie bez chleba, jakiś tam
Naoczni świadkowie
opowiadają, obyczaje ludności. Prostytucja, z któ„podmiet” czy
„D. N.“
czy też in- jak to biedacy,
po całodziennej pra- rą mby tak skutecznie powafiły
50
ny skrót terorystycznego państwa i cy, zmęczeni, źle sytuowani, głodni, wiety walczyć, zagarnia coraz
nowe
jego instytucji, urządza sobiei przed* obdarci, pracownicy fabryk
i rządo- ofiary. W nocy na ulicy pokazać się
siębierstwo,
z którego
czysty zysk wych instytucji,
przybywają do tej nie może żadna uczciwa
kobieta.
przeznaczony
jest na jakiś tam „cel jaskini,
gdzie
przegrywają
ostatni Dzieją się poprostu tu orgje, niewidobroczynny*. I „dobioczynna ta in- grosz zarobiony. jak za stołami, py- dziane w żadnem z „bu żuazyjnych
stytuoja“
zarabia
na wypróżnianiu sznem suknem
czerwonem pokryte- państw" zachodu. Same już pisma
kieszeni „oświeconych*
robotników, mi, siedzą piękne panie
i eleganccy sowieckie przemilczeć
nie są w sta:
po 1000
do 2000
rubli z każdego krupjerzy, a wszędzie błyszczy złoto, nie groźnej sytuacji jaka wytworzyła
wieczora. — Niepodobna się wstrzy* parkiety, dzwonią pieniądze. Taki je- się skutkiem zupełnego upadku momać od ciekawego zestawienia:
oto den z drugim
Spędzanie płodu jest na
robotnik
podzienny ralności
ludowy komisarjat pracy, opracowuje czy akordowy, przegrawszy
wszysi- porządku dziennym i ma niby dokobudżet na rok 1926,
w
którym na ko wychodzi chwiejąc się na nogach, nywane być przez ambulatorjum pań:
walkę
z bezrobociem
przeznaczono bo oto przed nim czarna
noc
zie- Stwowe, ale w rzeczywistości zarabiaokoło 800
tysięcy
rubli, podczas jąca z ulic „proletarjackiego Mińska” ją na tem jedynie lekarze pokątni.
gdy „mechaniczny hippodrom'' poch- i czarna przyszłość, bo w domu cze- „ „Na jednem z posiedzeń jednegoz
łania, w tym samym rocznym okresie, ka rodzina głodna.
licznych towarzystw sowieckich, mająokoło 70 tysięcy ruoli od szerokich
Lepiej już było napisać
u drzwi cego na celu walkę z prostytucją, jedna
warstw „sowieckiego proletarjatu“, A wejściowych „wchod biedniakam wo: z członkiń odczytała referat, w którym
bezrobocie w Mińsku ogromne...
Spreszczajetsia*, ale któżby wówczas oświadcza, że w ambulatorjum
leOpowiadają
o tej jaskini najdzi- chodził do tej jaskini, skoro dziś karze odmawiają w zasadzie zawsze
waczniejsze rzeczy, które wcale nie wszyscy w Rosji są biedni, a pie- pomocy chorym kobietom, w tym celicują, z idealnym rzekomo, ustrojem niądze mają jedynie wyzyskiwacze, lu, by na prywatnem przyjęciu zararówności, w państwie czerwonej gwia- urzędnicy + kierownicy sowieckiej po- biać bajońskie sumy.
„Takie to stosunki
panują w tym
zdy. Nad drzwiami, przy wejściu, lityki i wszystkich skrótów niezrozusobie tak upodobali
dla szerokica
warstw wło- Mińsku, który
widnieje nadpis:
„Wchod krasnoar- miałych
miejcam
strogo
wospreszczajetsia*. ściańskich i robotniczych, ci właśnie polscy posłowie sejmowi,
w
OSsoCzy tak odległe są już te czasy, gdy którzy dla biednych rzesz ludu pra- bach panów Bryla, Helmana,
Fiderjako jeden z głównych atutów prze- cującego zastawiają sidła w rodzaju kiewicza i inn.
ciwko
„buržuazyjaemu
uciskowi*, „mechanicznego hippodromu* w MińZaiste trudno dociec, ca im tam
najwięcej do gustu przypadło...
przytaczali wodzowie ruchu rewolu: sku.
jalny

komitet,

który

zajmie

się przyjęciem

powracających

z Moskwy

:przez

TEATR

POŁSKI

(gmach

„LUTNIA*)

:

Poranek
z udziałem

symfoniczny
A.

Rewja
Ostatnie

MARKA
Rewja

|

p. t. „Pod

sukienką

o g. 8 m, 15 wiecz.
występ
zespołu
kowego z udziałem

«

operet-

WINDHEIMA

p. t. „Pod

sukienką"

w

się tu ogólny

Konwencje

apel wszyst

wzmacniają

armję.

się

arbitrażowe

państw

wojskowy

skandynaw=

skich.

przewiduje, że oba państwa zobowiązują
kwestje sporne,
których

miejscowem

gnięcie nie mogłoby

taus:

społeczeństwie

nastąpić na zwykłej drodze dyplomatycznej,

Pamięci zmarłej
RZYM

się podrozstrzy-

znakomitemu

twórcy

nie ruszy do końca życia z wymarzo-

nego i obranego zakątka. Los inaczej
chciał. Lekarze stwierdzili, że stały
pobyt w klimacie górskim na wyžynie podzakopiańskiej nie jest wskazany dla poety nie będącego całkowi-

ciągłego

naprężenia,

.

czący lzby

Przewodni-

Casertano i minister spraw wewnętrznych.
Federzoni wygłosili pełne wzruszenia przemówienie, poświęcone pamięci zmaiłej królowej
matki, których wszyscy obecni wysłuchali stojąc. .Po przemówieniach tych
posiedzenie

nie

będą

wpływena

nie wytrzymuje

wysił-

ku i załamuje się częstokioć zupełnie niespodziewanie, uniemożliwiając dalszą piacę
i zmniejszając wydajność jego twórczości.
Dzięki staraniom łorda-dziennikarza, ane
gielscy dziennikarze pracują 5 dni w tygod=
niu: 6 dni w pierwszym tygodgiu i 4 dni w

diugim. Sytuowani są też znakomicie i po*
bierają pensje, niewspółmierne w stosunku
do innych zawodów.
Zawdzięczając t:mu i
angielskie pisma

są Świeinie

redagowane

i

cieszą się wielką poczytnością.
A.

Ujawnione
oszczerstwa.
Znane są oszczercze wiadomości i artykuły, zamieszczane zgodnie w prasie kowieńskiej i mińssiej, a skierowane w celu
dezurjentacji opinji publicznej i dyskredyZiemi

na

polskiej

pańsiwowości

towania

Wileńssiej.
Wielsą.w tym kierunku znalazła ta
prasa <pozywę», podczas nap:dów dywer«
kióre w pewnym

syjnych,

były ną Ziemi

częstemi

nader

okresie,

zjawia-

Wileńskiej

napady te organizowane

kami. Jax wiadomo,

pod
były przez tajne bandy sowieckie,
bezpośrednim ajentów G. P. U.
pode
Służyły one do wykazania, że ludność
Ra terenie Ziemi Wileńskiej niezadowolona
polskiego i wsżelkie-

jest z rządów państwa

roboty

niecnej

ujawnienie

wać. Oczywiście

oder.

tego

mi siłami stara się od pańsiwa

sowieckich prowokatorów, skompromiiowało

tem-

Europy,

oczach

w

tylko

ich

jedynie

niemniej jednak, prasa mińska, o każdym
napadzie dokonanym na terenie Ziemi Wipartyzan=

<walkach

o

jako

pisze

leńskiej
tów».

często nader
„ Ztego powodu ta
Oto np «Młot»i
ucieszne nieporozumienia.
<Zwiezda» z dnia 14 b. m. zamieściły wianapadła

na

oddalony o kilka zaledwie

Rzesza,

majątek

„pardząn*

grupa

że

domość,

wszyscy, że
kilometrów od Wilna. Wiemy
napadu dokonali nie tylko nie partyzanci

Wileńszyznie

żadni, których w

nie

ludzie

nawet,

ale

ma

tutejszych suom
W danym wypadku
wskazać jesteśmy w sianie,

wogóle nie-

najpłasty zniej
w jaki sposób
Wileńe

o

metod

sowieckiej i jakich

prasy

z

pochodzący

wiadomości

oszczercze

u nas, —Twoizenie legend 0
na Ziemi Wileńskiej, jest

sunki panujące
<partyzantach»

kłamstwem.

najoczywistszem

„_ Najciekawsze jest to, że i <Biełaruskaja
Niwa», pisma wychodzące w Wilnie, a
stojące dotychczas bardzo blisko ideologji
również

pięinuje

na kresach,

mianowacie

Z okazji

napadu na maj. Rzesza, wymienione pismo
z radością stwierdza, że legenda o napadach
partyzan'ów wieszcie poczyna się rozwiewać

i piszes;
„Dotychczas wszystkie napady, dokonywane u ras, składano na skaro partyzantów
białoruskich i t. d, Ale tu, pod samćm Wilbyło

tak

był

napad

Białorusinów

że go na karb

oczywisty,

policzyć

pisma

można'—Niestety

nie

sowieckie w

Mińsku, pod względem fałszowania opinji,
nie znają skrupułów i tym razem przypisali
go „partyzantom białoruskim.

Cykorji

16 |

najstarszej w Polsce
^
założonej w 1816 rok

Fabryki

Cykorji

* Ferd. Bohm i Go.
w

na znak żałoby zostało zamknięte.

w

międzyskalnej

dosadności i kolorowości stylu, a

na ostatek w

wielkim

kiego przebóstwiania

darze

poetyc-

surowych mo-

żywów.

Częścią zaś niemałoważną tej symfonji jest kumor; wyśmienity, otyginalny humor.

Zdawało im się, że Pan

gniewany na nich
się—opuścił ich

Bóg, za- Musi tak być, jak chce!

za
to poufalenie
ściany i okrutnie

im tęskno było za Nim. Aż
okrułnie stremądzeni
kowie u rowu—sam

raz, gdy jak on chce! Wielki,

usiedli) staruszdo nich
przy-

Szedł niejaki Wędrowiec. Był

, Można

z

Z stąruszkiem Panem Bogiema
Prostym, jak oni prości.

Rzucić

nas choćby

na chwilę.

tu iść

wielki

majster!

Kasprowiczem

niecznię schodzić

to ich bokości filozoiicznejw

Za głupią myś| naszą, że mógłbyś

Musi

zrąb tęczowy Sszlifu a tu być chropawość dłuta... No, i wychodzi zawsze

Niektóre znowuż ujęcia tematów Pan Bóg.
nej spekulacji;
Więc staruszkowie :'mż cieszyć się na wielokrotne
i barwnych i dramatycznych to istne
góralskie ballady, raz po razu przy- i garnąć się do Odzyskanego.
poezyj — lecz
Dyć to nasz Pan Bóg, o raty!
pominające nip. te stare ballady szkocdla siebie żyłę
O, przepraszamy Cię mile

kie, które sam Kasprowicz tak przecie w porządku z sercem a liczącego świetnie tłumaczył.
Jak przed pogodnym dniem obłobądź co bądź pięćdziesiąt już kilka
lat wieku. Wypadnie tedy pożegnać kowa mgła po reglach, tak tu i ówutwoumiłowany góralski świat. Może się Gzie przeciąga po niektórych
zwiewna
już to i stało... Wszelako zdążył Ka- rach subtelna, delikatna,
siebie tego symbolika,
w
sprowicz wchłonąć
świata wszystką odrębność charakteŻyli dwaj staruszkowie
jego
barwność,
W ogromnej zażyłości
rystyczuą, całą jego

rdzenność o nieziiczonych cechach
Ipymiiywnych i żywiołowych, tego

zbyt szybko, a dni jego życia
długie.
Wyczerpany .organizm, pod

Żądajcie wszędzie

królowej.

PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby w pokrytej kirem
duże uznanie.-—Obęcnie zapanowały sali stawiła się bardzo
znaczna liczba
nych,
Przybyli również
w szkole Żyrowickiej normalne sto- deputowani grupy awentyńskiej. Trybunydeputowa
były przepełnione

sunki, dzięki czemu rozwijać się mioże ta bardzo pożyteczna placówka.

ciągłego

€zas zupełny spokój i odpoczynek, w warunkach jaknajbardziej wygodnych, w przeciwnym bowiem wypadku wyczerpuje się on ną-

nem, dokonany

„
„KOPENHAGA, 16—1. Pat. Na drugi dzień po podpisaniu w Stokholmie konwencji arbitrażowej szwedzko-duńskiej zawarto tu analogiczny
układ między Danją a Norwegją. Układ duńsko-norwe
ы
ski,
podobnie jak
duńsko:szwedzki

myślowych,

Włocławku

Sp. Ake.

świata całą fantastyczność z mglistoA tu któregoś dnia
wytłumaczył
Z rozkoszą wielkiego '— przepra- mnijmy
sobie
jak
u Tetmajera
ści legend i odwiecznych gadek wy- im jakiś ceper (ceprami zowią góraie Szam!—używania czyta się te rapso- tańczy Janosik z cesarzową? U Tet- cy nieboszczycy! Oczywiście—zdrzemnął się stary Danjel Gąsiennica
za
rosłą, tego Świata jakby żywiołowy zakopiańscy tych, co w ich strony dowe minjatury. istne mazurki Szo- majera skrzy się wszystko,
barwi, stołem w
gospodzie jak on starej Bujakiś _ zapach
przeciągający
po przybyli i osiedlili się na stałe wśród pena; pod względem oczywiście tylostrej świeżości
liny...

„Pieśni wieczornej” i „Wzgórza śmierci* nabyć na poronińskiej drodze pod
przeZakopanem własną „chałupę';
prowadził się tam z rodziną i bibljoteką — i zdawało mu się, że już się

wszystkich czynników

praca

skoncentrowania

naprężenia nerwów, szybkiej orjentacji, nie
pozwalającej wypocząć składnikom
mózgu
ani na chwiię.
Dzie nnikarzowi należy się co pewiem

bolszewickiej

budżet

bowiem

niesłychanego

fał>ze prasy m ńskiej.

była konieczną; dawać sądowi rozjemczemu wszystkie

rezultatem było natychmiastowe zwolnienie kilku nauczycieli. —Energiczna
decyzja ministerstwa oświaty wywo-

łała

odbędzie

Prus.

Prus Wschodnicli.

RZYM 16I PAT. «Popolo di Roma» donosi, że
został obecnie podwyższony o 401 miij. lirów.

układ

zało się, że sanacja

16 I PAT. Jutro

Włochy

Kalinowskiej
po cenach zniżonych

o g. 4-ej pp.

KROLEWIEC

kich organizacyj wojskowych

Dziś o g. 12 m. 30 pp.
po cenach najniższych

anglet

przytrzymuje się ta prasa, by w możliwie
stonajjiskrawszy sposób dyskredytować

migocze i dźwięczy.. u Kasprowicza:
do- autochtonów) wytłumaczył, że nie go- ko wysokiego
kunsztu
obrobienia. ludowość jakby jakaś mieubłagana,
dzi się, nie wolno tak się z Panem "Bo Kasprowicz a Szopen — to dwa jekby jakieś ostatnie słowo transpozyTe właśnie górskie powietrze, tę Bogiem poufalić.
Ukazał się nakładem warszawskieprawie przeciwiegłe Światy.
Szopen cji z ust ludu na welin książki, jakby
go Instytutu wydawniczego „Bibijote- góralską atmosterę brał Kasprowicz
bici. 2 motyw ludowy i rzuca -- w coś, co żadną miarą, ani na ćwierć
1 widać wielką miał słuszność
oddechem i wyMądrala edukowany,
siebie. Tam się on przetwarza,w du. joty innem być nie może. «Janosiczka Polska nowy zbiór poezyj Kaspro- w płuca głębokim
Świat*. rzucił ją oto z siebie w potężnej garBo nagle im się wydało,
„Mój
zatytułowany
wicza
szy przedziwnie starganej.
Kaspro- ku, Janosiczku, chodziłeś w paradzie
Żej Bóg opuścił ich ściany.
wicz bierze motyw ludowy i trzyma: a dziś gęsta trawa na tobie się kłaMój świat ma znaczyć świat góralski, ści bez mała stu uiworów poetyckich
jąc go przed sobą w pełnym
plein dzie...»
odtąd mieli ci starcy
recte zakopiańsko-poroniński, w który —piękniejszych jeden od drugiego.
+
ywot już całkiem zatruty...
Pięknych przedewszystkiem w prze«
air'rze, urabia go mocnemi,
poeta był zapadł, względnie niedawno,
bywa
Niejednego—ś
smreka
|
pysznie kunsztownej prostocie formy,
chwilami, że aż brutalnemi
porzuciwszy Lwów.
rękami.
Twardą wyrwał dłonią,

Udało

dziny ich pracy ograniczone,

ta wymaga

Szczyźnie

organizacyj wojskowych

prasy

i męczącym, Honorarja płacone dziennikarzom winny być możliwie
wysokie, a go-

powstają

Apel

<król

skiej», lord Northclifi, w następujący sposób
wyrażał się o ciężkiej pracy dziennikarzy:
„Dziennikarstwo—jest trudnym zawodem

možna

nieko-

otchłanne głęlub metafizyczniemieė

bezdźwięczności

gdy

ucha

jega

oto trafi na istną

złotąl. To

już

może

wparć się w boki na polskim Parnasie, spojrzeć z góry dookoła i rzec

choćby niewiedzieć jak podniesionym
na głosem:
Е
godach w Kanie! Albo ta „Wiecze— Któż jak ja? Quis ut... ja!
rza Pańska”, prześlicznie przebóstwioKtóż napisze taki „Pogrzeb Janony przez najczystszą Poezję—prymi- sika*? W kiórym noża bene, znajdzietyw ludowy! To nie surowy materjał my jakby skoncentrowaną kwiniesenzaledwie piórem artysty ociosady np. cję wszystkich niemal motywówi odAlbo ów gazda z Poronina..

u Zegadłowicza lub którego
rzyszy beskidzkich.

z towa:

cieni

majer?

«Mojego

Świata»...

Może

Pisał — ale inaczej.

Tet-

Przypo-

A dzisiaj za tobą
Puste wiauy gonią

Dzisiaj

my

cię z izb:

Przenosim jak

Tam

bracie

Klimek,

зар®жпе

Przysziiście dzisiaj po maie,
Aby mnie przeprowadzić
Do

schroni

(na cmentarz)

przy starej

Polanie?
1 owszem, pójdziemy
z nami,

z muzyką,

pofaniarowawszy za-

Swoich

obudzić

ceprów,

Ażeby z nimi co tchu
W osiatnią wyruszyć drogę.

Janiczku,
w paradzie,
gęsta trawa
się kładzie.

0

7

Zerwał się z miejsca i poszedł

wiórek,

obrazków

„Hej,

Co by

pustym sam tylko siedzi stole,

desek

Zaś jakie to bliskie najrealniejszej
rzeczywistości! W, jednym z najpięk-

niejszych

dyć jak krzemień jest idoiąd.
miał umierlakow się bać?

I tak sobie

pod ten owiesek...

Janiczku,
Chodziłeś
Dziś już
Na tobie

ziąb po

dzierżysto, rozejrzał się po izbie stary Gąsiennica Danjeli widząc, że przy

przenosił

tiuchli czterech

dziwny jakiś

Zakwili nam zbėjnicklezo
Na swych węśliczkach miedzianych» ®)

Siklawy i stawy,

W

Ale mu

Jest i Sabała

Na piargi-$ strzaskiwał
Kamieniste ławy,
Dowoli-š

rowej.

krzyżach przeleciał. Skądże by jemu?
Cóż to nie znacie starego Danjela? A

Ba, w swoim Świecie zakopiańsko-poronińskim jest przecie Kasprowicz jak u siebie w domu.
Czego

nie wie, kogo nie zna! A gdy, bywa,
przejdzie się od Giewontu do Szaflar

balladowym jak Or-Ot po

warszawskiem

Starem

kolorycie, wśród dawno
pomarłych Mieście, wówczas skoczy mu z pod
najznamienitszych przewodników za- pióra raz, drugi i trzeci «pani Pawło-

kopiańskich siedzi stary
siennica, ostatni z

Danjel Gą-

nich... Sen—mara

—czy co? Że się tu pozbierali wszys-

*) Śpiżowy Sabała siedzi, jak wiadomo,

u posium:ntu

pomnika

Zakopanem z <gęśliczkami>

Chałubińskiego

w ręku.

w

осс

ECHA

w

©

Г

8;

Nr

®s

13 (1623)

Ło

GOSPODARCZY

JE! ZIEM
W sprawie obecnej sytuacji

obecnej
zależy

rzędzie

pierwszym

w

większe! ien znaków obi: gowych sby

od zrów-

wpływ pożyczki
na zwiększenie się
kursu złotego był całkowicie niwelowany wzmożoną działalnością kredytową Banku Polskiego.
W tym celu
należałoby nawet zmienić statut Banmu
dania
ku Polskiego w kierunku
większej swobody działania, albo na*

sytuacji

noważenia budżetu państwowego. To
zrównoważenie nie może być opierane wyłącznie na oszczędności, lecz
także na oszczędzaniu
podatnika
i
go*
życia
intensywności
podnoszeniu
spodarczego, t. j. na zwiększaniu do-

chodów państwowych bez naciskania
śruby podatkowej. Oszczędzanie po_datnika

powinno

się

rozpocząć

nań

ciężarów so-

rewizji nałożonych
cjalnych

i podatków

„Np. majątek
'

|. na

państwowego
wy

'

podatku

właściciela

wydatki

komunalnych,

Pomorzu

| 4.200 zł. rocznie,

towanej
a

inwalidzkie
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handiowy,

lombard

papierów
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stytucja mogłaby oddać nam

ogrom-

|

tositie
si do
stosuje się
zaś dlatego

To samo pra- będzeny

być dobrym

wszelkie warunki

gospodar:

życia

| mależytego rozwoju

jaki mamy,

Ostatni przykład,

_ <zego.

Dewizy

aa

PWAANCJE

„łest to sytuacja obecna.

W

drugiej

rozszerzmy

podstawy

KiEPolckiEGO

ae

działania

złocie podług

Ogromna

zachowana

ostrożność
sprawie

>

Jak wspominałem część tej sumy
musiałaby pójść na zakup akcyj Ban-

towarów

większą

Część nas.ych środków

obrotowych.

loto widzimy,

Bank Poiski

że gdy

musi

dopuszczenia

towej pożyczki państwowej

nie możemy

projektować

takie

lub goszła do

inne zmiany w statucie Banku
Polskiego, nawet odjęcie mu
monopolu

mamy

J doskonałe warunki.
Życie gospodarcze

znałazł tych kapitalistów na

eksport

Odradza się więc
przez (wzmożony

_ Eksport, a zmniejszony import.

|.

To odradzanie
cznym

dochodzi
tykańska
dolarów.
złotego

Znacznie,
Polsce
Znowu

nie prze-

przez

Wyobraźmy,

politykę

może być szkodliwy dia
Narodu

Banku

Państwa

skutku,

bynajmniej

w poprzednim

nawet

być Spo-

sztucznie

i zanhamujemy

się

życia

premję imnaturalne

trzeba

! odrazu

Polskiego.

madzenia

stworzyć

się tego kruszcu.

A

;

Jtzekać

Ode

bynajmniej,

aby

się pożyczki

zagranicznej.

Ė

d

kowi. Stuta Skarbu Państwa z tego.

O

ile nie będzie

0 pożyczka lichwiarska, i o ile pofafimy nią należycie gospodarzyć.

|.

Webec tego, iż zachodzi

tbyt

szybkiego
ego w razie

obawa

ać

ady

103—

zu

zakupić

należałoby

Związku

w styczniu

z

postanowiło
kompetentnemi

czynnikami rządowemi

w celu wyzna-

czenia
zawczasu przedstawicielstwa
niemieckiego na konferencję.

29.55

29.62

kolejowa

121

115

_ 18,75
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Wieczorny» w
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OoDurze<

artykule wstępnym

tež obecności

zatytułowany jest «Carska

metodas, — ale

przyznać musimy, że nawet przedwojenna
Rosja nie postępowała wobec swoich okrain
„ tak cynicznie.

„,„pAm$ oetyko okaze, le I prawo aa

pytać pp. posłów wileńscich co zrobili w tej

:

T

Saus

Miga

w piwnicach

1

sadżcje.: ba

Swej akcj! w tej sprawie.

Zach. sł, a g. 3 m. 52.

|2 T. po 3K.
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Pozatem program działania odno:
śnych panów ministrów na wypadek

URZĘDOWA
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—

(x)

Zawieszenie

wszeiką

swej

w

:

cenę

niepodie-

Kownie.

demonstracje

stron

gmach

bezrobotnych.

ministerstwa

spraw

przez policję rozproszeni,

kłajpedzki.

Dyrektorjat

działal-

rządowy,

radca

Rajnis,

zostani

Kłajpedzianie przeciw ugodowcom.
żywe

KŁAJPEDA, 16—1. Pat. Na obszarze Kłajpedzkim zauważyć się
niezadowolenie włościan z działalności wybranych
do sejmiku

słów niemieckiego Einheintsfrontu. W szeregu

miejscowości

odbyły

daje
ро-

się

zebrania
włościan,
na
których
krytykowano
ostro
działalność
wspomnianych posłów. Na jednem z takich zebrań w Kłajpedzie usunięto

z sali jednego z posłów do sejmiku, który chciał zabrać
jaśnienia

zasad

polityki

Z obawy

głos w celu wy-

litewsxiej.

iprzed karą

uciekł

z wojska

litew-

skiego.
Dnia 13 bm, w miejscowości Ponizie
ska litewskiego Mickiewicza Antoniego.

W

czasie

zarskiego

badania, wymieniony

z Kowna.

majiisa z Kowna
bez

nocy

śladu.

Dnia

ł!

stycznia

do Koszedar.

Przerażony

tem

policja

zeznał,

zatrzymała

dzzertara

że jest żołnierzem

otrzymał

rozkaz

Żemajtisw drodze,

Mickiew cz z obawy

z pociązu

prżed

karą

Echa

spraw

z w»

z 1 pułku hu-

odstaw enia

więźnia

wyskoczył

przedostał

przez granicę na naszą stronę gdzie woadt w ręce policji.
Jako dezerter może korzysiać z prawa azylu. —(a.b.)

i znikł
się

w

Rysia.

Ekspozytura zamiejska wykryła część łupów pochodzących z rabunków
dokonanych przez bandę schwytanego w da. 12 bm. A. Rysia.
Sank: należące do nacz. wydziału Pracy i Opiekt Społecznej przy Delegaturze Rządu p. K. Jocza ukradzione w gminie Rukojniańskiej, gdzie p, jocz ma
swój majątek, zostały zwrócone właścicielowi.
Ten sam los spotkał i jęczmień skradziony w majątku hr. Tyszki ewicza—
Niemieżu.

Obie kradzieże dokonane zostały w grudniu, przyczen
p

|Jocza, a u sąsiadów

jego

zaopa'rzyli się w

konia

złodzieje

ukradli

i uprząż.

— Święta żołnierzy wyznania
grecko katolickiego. M. Ś. Wojsk.
rozkazem swoim z dnia 30 grudnia

odbudowie kościoła
obecnie intensywnie.

Wsch. sł, o g. 7 m.39

ов

utratą

miejsce

KRONIKA

.

za

Stumber — dyrektor szkoły w Kłajpedzie, Baliszus, poseł
do Sejmiku i
Schaifetter, kupiec kłajpedzki. Dyrektorjat w tym składzie
przedstawi się
sejmikowi kłajpedzkiemu.

sanie

|<EDZIELA
17

to bowiem

rękach. Pismo zaznacza od siebie,

т

wszystkich

Nowy

nich, aby p. Wiskowskii wszyscy inni, któnas,

jako-

chrześc jańską de-

bezrobotnych

Zostali jednak

Iewskiego do inkrutowin na ziemiach wschod
2

notuje pogłoskę,

przez

przepłacić

16 |. Pat. Miały tu

wewnętrznych.

sprawie. Co zrobili, aby niedopuścić p. Wrėb"zy zostali za karę zesłani

wyko:

:

wództwa Poleskiego. Artykuł <Przegl.Wiecz.»

inicjatywy
niemal
wcale
złota nie Banku Narodowego wielkiego zapasu
kupował i był to główny błąd jego kruszcu.
Bez
tego finansowanie
polityki. Gdyby
zamiast
gromadze- wojny jest możliwe tylko na bardzo
nia dewiz od początku gromadził on krótki okres czasu.
о

podniesienia kursu złoto, nie roztrwon.libyśmy jako naród
uzyskania pożyczki, prawie wszysikich naszych środków

krok ten

woje-

do

za-

KŁAJPEDA. 16 |. Pat. Utworzył się tu Dyrektorjat, na czele którego

Dzisiaj

nasze

„Lietuvos Zinios“

stronnictwo

Demonstranci otoczyli ze

czyn-

Kresy.

Sypniewskiego

afery

oszukańczej

żołnierza, nie tylko sprzętu
wojenzłota. nego, odnośnych fabryk 1 + @, ае

wymaga

niepodległości.

stanął Simonajiis, a członkami wybrani

piętnuje zachowanie się naszych władz, któ.

odra=

największą ilość
dotychczas z własnej

Bliski koniec

mogłaby

KOWNO.

19.25

został

budzi

górskiej.

na Litwie,

dyktatura,

121

в

—

Mercier

Dyktatura
16 I. Pat

N

29,48

80

kardyńała

W okolicy Miyanoshita o 5 mil od Tokio

Demonstracje

102.50

między obywatelami państwa.
akcyjnego Banku.
posłowie nasi dla tej sprawy zechcą przer«
Uważam, iż na wypadek uzyska=
Gromadzeniem kruszcu przez Bank wać swoją śpiączkę i przez swoje dzienniki
nia większej pożyczki zagranicznej, a Polski powinien
zainteresować
się polntormują publiczność wileńską
o skutkach

Polski, mianowicie

16 I PAT.

:

re jeszcze przed p. Wrėblewskim przeniosły
niejakiego p, Wiskowskiego wplątanego da

więc

Baukowi Polnależy. połecić
Jeżeli jest możność
uzyskania znowu
skiemu nabywać dewizy na rachunek
większej
pożyczki
zagranicznej,
to Skarbu Państwa, za dewizy to aabyuważam, iż dopuszczenie
kapitałów wać złoto. Złoto sprzedawałby Skarb

Ogóle pożyczka dla nas może być Bank Polski
dzo pożyteczna,

O.

102.75

«Przegląd

więc i dopływu dewiz, należy przede- między innemi Pan Minister Spraw
wszysikiem uchronić się od błędu któ- Wojskowych. Obrona kraju wymaga
faktu ry stale był powtarzany przez Bank nie tylko posiadania
wyszkolonego

należało

wejść

na kolejce

chce utrzymać rządy w swoich

nie z powodu tak cynicznego stosunku władz
centralnych do naszej dzielnicy. Mianowicie

groь

mokrację

3541

mamy do zanotowania pocieszający objaw,

gospodarczego

Przez czynny bilans handlowy.
|. Stwierdzenie
powyższego
e oznącza

21.65

że piasa warszawska rozumie

1 м tym wypadku
zachodzi
nieczność tworzenia zapasów kruszcu
w Banku Polskim. Naturalnie będzie
niemniej
się to
odbywało
powoli,
warunki

ip

zę

nościach..;ł przeniesiony na

ko-

TOKIO

21.70 — 2160

policji łódzkiej zawieszony

kojniejsi, że nie tak łatwo zbłądzimy.

iż zagranicznych

okre-

Prezydjum

by na Litwie mała być zaprowadzona

We wczorajszym entrefilecie poruszaliśmy sprawę p. Wróblewskiego, komendanta
policji m, Łodzi, który wobec nadużyć w

nie

do Banku
Polskiego
do skutku pożyczka ame- jest niepotrzebne. Kapitał Banku naž
:
w wysokości 100 miljonów leżałoby podnieść być może o pro- tytułu
zapisywana byłaby jako
DEZ*
Pod wpływem tego kurs jektowane 80 milijonów, albo jeszcze procentowa pożyczka Banku Polskiemoże się podnieść bardzo więcej. Podpisać nowe akcje mógłby go. Zanim ta pożyczka nie wzrośnie
jednocześnie ceny towarów w całości Skarb Państwa, a następ- z 50 do 100 miljonów, niema potrze:
tak prędko nie spadną. I nie stopniowo rozsprzedałby je po- by myśleć o podniesieniu kapitału

Sie stworzymy
Tadzanie

być w

zakłócone

władz.

więc jak

Portową

się może

stopniu

terwencję

>

Ziemskie przedw.

jeszcze powodów do rozpaczy.

Przeciwnie, możemy

dopuszczedo
tego
nego kursu złotego, życie gospodar- niu kapitalistów obcych
cze zareagowało na nasz kryzys w Banku, za każdym razem będziemy
| sposób bardzo prosty i bardzo celo- musieli pytać, ile oni za taką zmianę
wy. Złoty spadł,
import przestał się każą sobie zapłacić. Pozatem wpływ

natomiast

r

ny Banku Polskiego podnieść do tej $ b Poi wgte

| Stracił możność utrzymywania sztyw= emisji banknotów, to po

opłacać,

zowYa

s

т

import

ye

3559

ku Polskiego. Należałoby kapitał akcyj- 5 pr. pożycz. konw.

być wysokości, by łączna suma bezprocen:

„_

KOWNO.

128

Papiery wartościowe.
Pożyczka dolarowa 63.75 (w złotych 459.—)

į połowie roku 1924 i w pierwszej po- kapitałów zagranicznych do Banku wyższyła kapitału akcyjnego Banku.
Gdyby pożyczka zagraniczna nie
łowie roku 1925 roztrwoniliśmy przez Polskiego. O ile dzisiaj swobodwzmożony

6

gh

3

Kupno.

7,32

Lansas

nie stracił i Eau

s

Ё

w

gospodarcza.-

leił się wagon kolejki górskiej i stoczył się w przepaść 200 stóp wysokości. 18 osób zostało zabitych,a 20 odniosły ciężkie rany.

r.

Tranz. _ Sprz.

Bija

mial-

1926

7,30

swój bilans, Skarb Praga

Państwa również nicby

Ban-

<Ч 0389:

1926

18 osób zabitych i 20 rannych.

i waluty:

życia
gospodar“ rządu
i pełaomocnictwa
całkowitego miałby do dyspozycji całkowitą
SU- Wiedeń
ycia
gosp
dla tego
rządu
n. p. na lat trzy. mę podług kursu bieżącego dolara.
Włochy

może

/ przykładem, że ma

w

W ten sposób Bank Polski

, Szego. Na przykładzie Polski mamy
Bez tego Oo instytucji pomocniczej
ożność sprawdzania tej rzeczy. Polemisyjnej lepiej nie mówmy, a tylko

(Ska

swoje dolary

że by zrównoważony

: "іг:в;::;?::‹;]с\:т ›;т;еіу \‹а‹аи?:тась ne usługi pod warunkiem jednak,
Szybko się odtwarza.

dałby

wartościowych i t. p. Tak pojęta in- parytetu.

PURE

stycznia

konferencja

Katastrofa

WARSZAWSKA.

16 stycznia

dla Skarbu

naturalne. 185 Się łatwo likwidować, t. j. wek- tych, przyczem Skarb Państwa SprZė- pzy

PO:

Bo Wo

GIEŁDA

zło186 miljonów
Aż

Państwa do sumy

daprzedmioty
<

tylko
„yk

wyłącznie
sytu- być
£

po-

bezprocentową

Żżyczkę Banku Polskiego

mogą

uważam, iż podkładem emisji

skie-

17

16—1. Pat. Stan zdrowia

Z. Ludkiewicz.

że

byłaby ta,

droga

takim ciężkim.

Uważam,

później

błogim,

takim

Otóż deficyt Si najpierw

pokryć.

się

podniosłoby

Wreszcie

rozrostu.

należytego jego

otwarte

dostatecznej
.
BRUKSELA,
i kartofle.
niepokojenie.

Stojąc na tem stanowisku możemy być pewni, że z sytuacji ciężkiej
wyjdziemy, środki:
obrotowe odtwoKi
TZYmy, pozostanie zaś nam doświad

dajmy nato
zależnie od

złotych.

Bank Polski do chwili iż najprostsza

uzupełniająca

oraz

Powstaje więc deficyt czenie, jako zysk na Šahi, jakich

jakoś

wielka i ten należy

nie zbyt

więc stosunkowo

państwowych,

ście mamy
jednak w
ilości kaszę jęczmienną

na dobro ra"

Jej musiałby Bank zapisać

waluty.

jakiejś nowej

niej

handlu,

Wszechświatowa

w sumie 414
zaś
pasywach

złoto to figurowałoby
W
mijonów złotych.

to być tylko instytucja pomocnicza, a 136 miljonów

najważ-

akcji

śe M isiio

ASUZOTOWIENIU SIĘ >

ań

dla

i

reform rolnych m:ją dbać o rozwój
życia gospodarczego, korzystając Z
dobrej konjunktury eksportowej. Zaś

Baaku Polskiego

W aktywach

rów.

czej instytucji emisyjnej, nie uważam
wymyślać
i potrzebie
za możliwe

zrównoważe-

zakresie

› ] drówieni

pomocni-

kursu dolara.

do wyjścia z obecnej

acji =

w zasadzie

Poza tem musi

, miem budżetu państwowego,
w

zwolennikiem

przemysłu

i dóbr

SANATORJUM im. DŁUSKICH
ZAKOPANE

Panowię

Kardynał Mercier chory.

będąc

Chorych z górą środkiem płatniczym.

4.000 zł, zaś

pojętem

niejszą rzeczą

iż

Państwa
chunku Skarbu
559 miljonów złotych —

10.000 zł.
tak

wspomnę,

rolnictwa

równowagę

que coute.

Skarb Państwa

Świadectwa popełaoprawnym

dochodo-

10.000 zł, t. zw. znaczki
Poza

emisyjną.
Nawiasem

coute

EOZRKOPECYCNIEZACE KYCZORATANEZRZZECI |

obywatele państwa
polskiego po ©:
kresie nadmiernej konsumcji,
muszą
za uzyskaną pożyczkę
nabędzie za
Naród,
spożycie.
swoje
ograniczać
80 miljonów dolarów złota i przeka*
swoją
BERLIN 161 PAT. Prezydjum
kióry cały rok dużo ponad
że to złoto Bankowi Polskiemu, о4musi uznać związku przemysłowców niemieckich
konsumował,
możność
razu Bźnk
ten stanie się instytucją
obradowało
wczoraj nad
sprawą
ię przykrą prawdę, że dzisiaj dia niewszechświatowej
konferencji
gospo:
poważnych rozmiarów i odpowiednią
go bułka pszenna jest luksusem, mu- darczej.
Odnosząc się z uznaniem
będzie
gospodarczem
rolę w życiu
si więc pszenicę swoją sprzedać, jeść do idei zwołania
takiej konierencji
mógł odegrywać. Wynika jednek truryż jest
zaś chieb żytni. Tak samo
w jaki sposób
dność buchalteryjna,
na Szczędzisiaj dla nas luksusem,
zbilansować owe 80 miljonów doia-

instytucję

pomocniczą

założyć

nego importu.
Jeżeli dajmy nato

ini
Pan minister
FZEĘSEEU

ma utrzymywać

budżetu

ministrowie

banknoty, względnie
być
byłyby
winny

podatek

Kasę

opłaca

gruntowego

wynosi

na

od

wet

trudny.

bardzo

skarbu

dając każdemu obce dewizy lub obce banknoty,
które następnie odpływały zagranicę na pokrycie nadmier-

obie-

gowych, należy dopływ pożyczki zagranicznej związać w tak silnem po-

gospodarczej.

Opanowanie

i znaków

©

może

WSCHODRICH

środków obrotowych

W

prowadzone

są 25 r. podaje do wiadomości i zastosowanie się, że do czasu ujednostaj-

SAMORZĄDOWA. nienia ze Św. Stolicą Apostolską
— (x) Remuneracja dla związ- świąt grecko-katol. według kalendamyśl o- rza Juljańskiego z kalendarzem GreW
ków komunalnych.
obowiązywać będą
statniego okólnika Ministerstwa Spraw gorjańskim —

Wewnętrznych remuneracja w instytucjach samorządowych nie powinna

następujące

święta grecko katol. żoł-

nierzy tegoż wyznania: na

styczeń i

Rz drugiej strony, wobec tego, że obrotowych. Przecież Bank Polski nieuzyskania pożyczki zagranicznej, ności szkół przodowników. W być przyznawana zbiorowo, lecz indy- luty: 7, 8i 9 stycznia — Boże Naro„Mysigpuje u nas gwałtowny głód współdziałał w temtrwonieniu, sprze- jest jasny i prosty, chociaż nieraz związku z uszczupieniem kredytów widualnie poszczególnym osobom w dzenie; 14 stycznia — Nowy Rok, 19
na wyszkolenie policyjne w budżecie charakterze:
a) wynagrodzenia
za stycznia — Jordan, 12 luty--Św, Bana

A» Jub nawinie się pod

pióro

taki go ciągną Dunajczanie taką gromadą

P. <Ajzensztok», co to

na mszę

Poroniniec

Lat może dziesięć przesiedział
Na nowotarskim szłabanie
1 czekał, zbierając myto
" Na Pańskie zmiłowanie.

do poronińskiego

kościoła?

1926 r. zawieszoną

20-

Stała działalność szkół przodownigdzieś na uboczu leżał Grzegorz Ku- ków w Nowogródku i jednej komp.
bańczyk—ieży—a śmierć
niechce, choć
Bea
do oczu. |

oczu
wciąż

niektóry zabrał im Dunaj- zamknąć

czankę i przed ołlarz ją wiedzie. Na
ślub tedy przyszii Dunajczanie... lecz
nie będą oni drużbowali Poronińco-

1 kwartał

dy się ów wiersz czyta

mu
mu

O

przodowników w
Wilnie, z dniem
1-ро stycznia r. b. na czas
narazie
nieokreślony. Obecna
szkoła
przo-

ja- downików

w

Wilnie

jest

czynną,

Bob) wy* zyli, Jan Chrystozom, Grzegorzi
nadiiczbowe godziny pracy
gusław.
15
luty
—
Ofiarowanie
Chryspecjalnej
nagrodzenia za. wykonane
pracy, która nie należy do normal- stusa Pana,
Wyżej wymienione święta, żołniedanej osoby i
obowiązków
nych
rze
która przynosi szczególną korzyść dia przy obrządku Grecko-Katol. świętują
zastosowaniu zasady wzajemnezwiązku komunalnego, c) zapomogi
go
zastępstwa
przez żołnierzy innych
z tytułu nieszczęśliwych wypadków,

wypadków
nadzwyczaj: wyznań. (a. b.)
wi,
oj,
nie
będą!
Niedoczekanie
jego!
prostoty,
chciałoby
się
rzec:
«To
najbędzie
kształcić
przodowników
Okręnych
niezależnych
od
woli
danej
_. Widział kto kiedy znakomitszy ryPomsty przyszii szukać Dunajczanie piękniejszy z całego zoioru»! Trudno gu Wileńskiego i Nowogródzkiego.
osoby. Członkowie
zarządu
komu
Unek rodzajowy w dwa ołówki?
tam znowu
na jakiejś jakby «Nasza to jest dziewczyna!» Tak czy zaiste O przepyszniejszy artyzm. A i — — [p] Nowe towarzystwo. Do nalnego mogą otrzymywać remune-

ną zcział; gdzieindziej w lesie praśmolarze; tam znowuż
druciar-

i wyruszają na zarobek;

a

Baraby idą, baraby

€ tchu juź brakuje im w
ajsroższy ekonom:

Nędza.

Na głowie mają, na głowie mają
okie kapelusze,
Palloty skręcone na plecach,
€ wnętrzu zmęczone

Gdy

ich mroźną

stalą,

|

1.“ znajdą dia siebie już pieca,
© i świat cały podpalą.

aiz

do

poronińskiego

nasza jest dziewczyna»

na mszę poranią, w samą za-

do tego doszło,

„łezki*

W/iino wpłynęły

głęboka

podania

a zatwier-

racje na mocy uchwały organu uchwalającego związku komunalnego. Starostowie, jako przewodniczący wydziałów
powiatowych
nie mogą

melancholja... «Tyteres Bachurym» — (ozdoba mlo- otrzymywać z

odziedziczonego

zbójnickich,

bajeczna

po

szat i szarzyzna ubogiego

co już tylko

ojcach

—

(b)

е

Skasowanie

Warszawa-Suwalki.

pociągu

W związku z

ukazaniem się w prasie miejscowej
wiadomości o zredukowaniu szeregu
pociągów, dowiadujemy
się ze źródeł miarodajnych, że zostaje skaso-

kolorowošė

życia, tro-

chę tylko pejzażu, bo kioby to tam
na to zwažall.. to dia ceprów.. wiara
powsinogów

i świątkarzy.., hart ciałi

religijnym.

wym.

wyższona

przeiewa przez brzegi. Dość się Kas- administracyjny

precz

Regjonalizm?

koza,

zezwoleniem

narodowy.

w

Naturalnie.

Aż się

— [o]

*

W

sprawie

odbudowy

kościoła garnizonowego.

Wydział

władzy

WOJSKOWA
— ZKomendy Obozu Warownego. Gen. Pożerski powrócił i ob-

przy urzędzie p. De- jąt urzędowanie.

związku

z wziastającem

obecnie

w Polsce bezrobociem Wileńska Dyrekcja Kolejowa, w myśl rozporządzenia Ministerstwa Kolei Żelaznych,
postanowiła wstrzymać wszelkie redukcje personalne,
natomiast skierować
całą uwagę
na wydatki
rze-

W celach służbowych wyjechał czowe.
Jednocześnie z tem odbędzie się
Dąbna kiika dni do Grodna gen.
rewizja uposażeń zwłaszcza pracowintensywną. Skupił się cały w siebie; przy zbieraniu składek i ofiar na rzecz Biernacki d-ca 1 Dyw. p. Leg.
z

rzeszedł

nanurzał

na

w

uniwersalizmie,

poetycką

wbił pióro głęboko

gospodarkę—

w jeden

I stworzył arcydzieło.

Dunajczanie,

może,

samowystarczalność...

Wszystko jest w tej księdze poety.

Pracklęti całe wesele.

tymczasem

za

dusz obcujących z najtwardszą przy. / Obydwa
te towarzystwa mają nadzorczej do 5 proc.
rodą.. typy z końca świata.. głębo- charakter wybitnie konserwatywnoobyczajowa

komunal-

wydatków osobowych
zku komunalnego. W

=

Kobzlarz Mróz wydął policzki,
pękła

funduszów

danego zwią- uruchomione zostaną pociągi Grodno
< Drugie <Tojres Emes»—prawdzipowiatowych Suwałki z uwzględnieniem wygodneWilnozwiązkach
komunalnych
i miastach go połączenia z. pociągami
wa nauka, jest to towarzystwo prawdziwej opieki i wychowania sierot w nie wydzielonych z powiatu norma Warszawa i Warszawa-Wilno.
— [b] Wstrzymanie redukcji.
duchu żydowskim
religijno-narodo- ta może być w drodze wyjątku podcie

ka

Uciekii

A

tkania

Dunajczan z Poronińcami:
Butelki latają w powietrzu,
Podłoga krwią się plami.
e aż mu

kościoła

"A niedzielę, —Dunajczanie, Cze-

mentu

Lat siedemdziesiąt nie widział
By mogła być taka groza.
"Basista potrzaskał basy, _
Skrzypeczki dwaj skrzypiciele:

bs
idą baraby
kią baraby, „idą
Ponoć od olkony Krakowa...

aš

ka» jest tylko

Wszczęła się wielka bitwą

Chłód im dokucza, chłód im dokucza,
„Siecze

spartań- Urzędu Pana Komisarza Rządu na m,

KOLEJOWA.

Meiancholja—! humor, głębokie dzieńca), jest to towarzystwo zmie- nych żadnych remuneracyj Wysodrgnięcie altruizmu i odruch Żywio- rzające do podniesienia intelektualne- kość funduszu remuneracyjnego nie wany jedynie z dniem ł lutego r. b.
łowego a nawpół dzikiego tempera- gg i moralnego młodzieży na grun- powinna przekraczać z reguły 1 proc. pociąg Warszawa-Suwałki, natomiast

mogło się stać?

dusze.

szkolnej i względnie

ny. W «Śmierci Grzegorza Kubańczy- żydowskich. Pierwsze z nich to two

Wara wam, Dunajczanie,
Od panny młodej wara!
Wara wami od jej drużek,..

piersiąch

rezerwy

Podeszli do Kuby Chowań:
Bulcykowego syna:
i
To

Harapem ich swoim popędza,

kompanja

To cóż nam złego się stanie»?

A Poronińcy nawzajem:

onoć od strony Krakowa

lapidarnej jako

pod uśmiech ironiczny lub sardonicz- czenie statutów dwóch stowarzyszeń

<Odstąp nam tanecznicę,

tam

linjach

ski. Niema ani śladu

sChoć my iu nieproszeni,

1 gt tego Śliczniej i misterniej nie o-

helieūskich

sentyment taki jakiś męski,

skorzeźbie a la |Buonarroti, Stary nie?
Wtargnęli na weselisko
óral boryka się z Panem Bogiem,
Zuch wali Dunajczanie,
ik

„V. najrodowitszej pieśni ludowej

kichś

chacie

rr

legata

bie

Rządu

zarządził

organom,

by

zagon. Komitetu odbudowy

Cz. I.

Kościoła pod
cego.
Zaznaczyč

podległym

te

Garnizonowego

wezwaniem

należy,

s0-

współdziałały

św. lgna-

że roboty

przy

Szef K. O. War.

rza

służbowo

go kpt. 5.
sław. (a,b.).

p.pułk.

Powie- ników linjowych,

zastępuje
G. Grzymiński Żodzinieobecny;

którycn

wynagro-

dzenie t. z. godzinowe
jak i premie
za jazdę będą zredukowane.

ew

5

:

dowemi.
zostaną przeniesione oddziały
popo- „Jasełka*.
Dwaj
zdyskwalifikowani
gracze
łudniowe przy szkole Nr. 9 które się
— Pogadanka. W niedzielę dn.w Pogoni
lwowskiej, Gerlitz i Słonecki
6 wiecz.
mieścły dotąd przy ul. Krakowskiej 17 stycznia rb. o godz.

do nowego gmechu przy ceikwi pra- lokalu Domu

wosławnej ul. Kalwaryjska 73.
— (x) Likwidacja

4:ch

szkól skiego przy ul. Nowa Aleja 2, odbę-

+

—

Radjo-koncert.

uczęszczające aoiąd do
tych
bęcą umieszczone w innych szkołach

staraniem
W

— 2 letnie
Ekon.-Handil.
Polsk.
T-wa
Krzewienia
diowej i Ekonomicznej wWiedzy
WilnieHan-

Wilnie

MIEJSKA.

1925,

rzędu

w

106

ustaleniei pedstawowego

Ogółem

Urząd

miał

rozpatrzenia

do

zostałemi

Rozjemczy

tej :

wych. To
większego

o

knego

po-

przy

637, odbędą

—

66

spraw

ozostały

71 skarg

o

odwoławczych

eksmisję,

3 sprawy

z roku

©

1924

eksmisję

nielada

Р
y
Paw
X.
pairzono razem 68 spraw,
zaš jedną
sprawę przeniesiono na rok 1926.
ZEBRANIA

—

Powszechne

wersyteck e. W

stycznia 1926

wykłady

uni-

roku

0

13)

godzinie 7-ej

wieczorem w Sali Śniadeckich Uniwersytetu Prof. Bronisław Rydzew-

skoczni

Wilnie. W
dniu
19 stycznia
rb.
(wtoiek) o godzinie ;7 i pół po południu odbędzie się odczyt Profesora

Kazimierza

Petrusewicza

na

temat

dla Wilna,

pozbawio:

na, pozDawiorodzaju emocji

tego

Zebranie

się

Wg”,

ustalenie

—

„Czarna

tolickiego

kawa”.

Związku

Zarząd

Polek

Ka-

zaprasza

znajomych na „Czarną Kawę*" z tańcami, którą organizuje
w niedzielę

17-g0 b. m. o godz. 7 w sałach Klu:
bu Szlacheckiego Mickiewicza 19.
Bilety do nabycia u wejścia,

ROŻNE.

— Jasełka:
stycznia

wego

r.b. w

W

niedzielę

lokalu

Polskiej Macierzy

W

dn. 17

Domu

Ludo-

im, ks. bisk.

„Lutni“.

Rewje i Poranki —Koncert Gruszczyń:
skiego.
Nie rachując się wcale

niem wielkiego odłamu

wileńskiej, aby niezależnie

dramatycznego mieć także

z

życze-

publi-zności

teatru

od

dobrze

i

orzeczenia

sji, które badały

walne

liński.

«W

W

efektownych

H. Łaszkiewiczowa

Maszynowe

tańców

letowym.

ba-

!

— Przedstawienie popołudniowe w
Teatrze t'oiskim.
Dziś o godz. 4 jej pp.
ukaże się po cenach zniżonych doskonała
rewja «Pod sukienką» z udziałem Matka
Windheima, oraz całego zespołu cpereikowego,

i przy

orów

y

myśliwskch

w angiel-kich gilzach Eleya

R ttwel

z

hariśrutem.

RZEEZ, EAZA.

Kresowego
Zawaina

Związku
I;

bocznicy

teief.

1 —

kolejowej

4

—

producenci
Wydajemy

A. Mickiewisza.

Zapisy codziennie od 6 — 8 wiecz. w
Sekretarjacie. W..Pohuianka 14,
lokal Szkoły Powszechnej 34. E

Ogłoszenie.

ogłasza,

iż w dn. 25-1-1926r,

w

9 godzinie 10-ej rano

przy ul.

Wilnie

zastaw

na:

1)

Ulgi

Obecnie komisje badać będą stan na sumę złotych 1,400 — na

krakowskich.
i

na

klubach

warszawskich

Przyjdzie

i pretensji

powoli kolej

T-wa

N. Zondowicz

Wilno.

Ki

Są pogłoski, że zdyskwalificowani

dia

i S-ka
ik

o

Handlu

i

zaspokojenie
Przemysłu

i innych.
Sąd:

WAS;

oba

AG

tylko

nie

ustępuje

poprzedzającym

jakością nowych produkcyj, które się
znacznie uzupełniają jeszcze uprzejmie wykonywanemi — na gorące żą-

+

Zwykłe,

przez

H. ścini zakończonej

częściowo

z icm1 połączony

kolejowe

świątecznym,

dowolenie sluchaczėw, 0 czem
minam tylko
ze słów
osób
godnych,
albowiem
z biaku
> wasiak
wci

tańcami,

:

siałych bywalców, uprogramy
wokalnemi

produkcjami,
ralną.

lub też muzyką

Na jednym z poranków

kame-

šwiatecz-

nych, urządzonym
w dzień Nowego
Roku, pewną nowością było wykonanie pieśni M. Karłowicza, artystycz-

przez

J. Kružankę,

w połączeniu z ilustracją
mimicznochoreograficzną,
w której talent mitechnika

—

taneczna

szczególnie

i elastycz-

piękne i

wymowne poruszenia rąk—H.Łaszkie-

wiczowej

wywołały szczery zachwyt.
głosem
i w dobrem vjęciu
odśpiewał z powodzeniem A. Sutkiewicz pieśni
Moniuszki
i M. Kaiłowicza.
Program
poranku
niedzielnego,
poświęconego muzyce niemieckiej dał

a często Ładnym

cel „dobroczynay*

jeszcze mniej upoważniał

wspowiaroczasu,
te opu-

grono swych
rozmaicejąc

ność ruchów

do rozwa-

żań krytycznych,
Przytrzymując się kolejności wy»
darzeń, na pierwszem
miejscu wymienić należy
koncerty
muzyki kameralnej zespołu, zorganizowanego i
prowadzonego
przez
_wybornego
skrzypka A. Kontorowicza. W ciągu
dalszym zapoznaje ten zespół naszą

kt:

yt

ak

ci

Ed

i

ja,

iado-

i k

as a

m.

Tariai

reg

1

3

3

Ф

Nr 44

zawodowy
z wyższą szkołą ieśną
i kilkulelnią wzorową
prakiyką wiasach pańsiwowych
pod zaborem pruskim, przyjmie

|

oter-

Z GÓR

w 8 jęz. —

HARCU

Dr v. Leyden,

najsłynniejsze

powaci

Dr Hochiloetter,

Dr Mar-

Berlińskiego

skich

ka

Uniwersy-

najwyższemi

odznaczeniami

UWAGA:

i składach

od

g.

4 PP.

kartę

mob,

wyd. przez P.K.U.
——Wilno
na im,
Fiszia
Frankiensztejna, zam,

waryjskiej

i iedniu,
Tysiące

przy

ul. Kai-

73,

m. 10,

unieważnia

się.

Dama

dyplomem

z

«lostitutede Beaute»
w Paryżu oiwozyław
Wilnie, przy ul. Mie

podziękowań
otrzymał Ur Lauer od osób
wyleczonych, Cena pół pudełka zł. 1.50,
podwo,ue
pudełko zł. 250. Spizedaż
w
aptekach

30

gu0+

K złotemi

medalami w Berlinie,
Londynie,
Paryżu 1 wielu
innych
miastach.

niemiecki

francuski,
angielski į
włoski,
tłumaczenia
kerespond. handł,
D.
Rabinowicz
ul, Wiel-

LAUERA
przez

BIURO

Tłumaczeń

ckiewicza

tel. 65

aptecznych.

37,

piękności

Każde oryginatne
u elko za0pairzona
> 4.6) w Min.

m.

1

instytut

w

któ-

rym stosuą się wsz.
Zdr. Publ,
ost. nowości parysk.
W.Z.P, w Wilnie Nr 56 z 6-XI1-25 r, w tej dziedzinie.
Masaż twarzy. Usuwanie
izmarszczec
wągrówa.
Masque Fate.

w

TTT

w.Z.P, 58..

</Ibumblati» Rysz. Wagnera, napisa- wał harmonję zgodną
2 instrumentas
ny w oryginale na fortepjan,a nastę- mi smyczkowemi.
przez
pnie aranżowany na skrzypce
*
skrzyp»
A. Wilhelmi'ego, genjalnego
ka — wirtuoza i propagatora muzyki
Z koncertem
własnym
wystąpił
wagnerowskiej tak gorliwego, że się we wtorek znakomity tenorzysta bonie wahał, będąc już wtedy sławnym, haterski opery warszawskiej Štanistaw |
objąć bezinteresownie stanowisko kon- Giuszczyński.
Wykonując sam — z
cerimistrza orkiestry w ciągu całego wyboinym akompanjameniem
kapelpierwszego
cyklu
inauguracyjnego misirza R. Rubinsztejna — cały proprzedstawień w Bayreucie 1876 roku. gram olbrzymi, ułożony z najwięcej
Do śpiewu i skreypiec z prawdziwym popisowych aryj swego repertuaru
Wł. Szcze- operowego i dając uprzejmie obiitą
artyzmem akompanjował

pański,
wiązankę naddatków, wprawiał
artyTrzeci poranek kameralny «Kwar- sta w zdumienie siłą i wytrzymałotetu im. Stan'sława Moniuszki», gry- ścią swego
niepospolicie
pięknie
wającego przeważnie utwory z okre- brzmiącego głosui zachwycał
słusu „klasyków wiedeńskich*, lub ich chaczów pełaem wyrazu wykonaniem.
przyniósł Słuchając go teraz i mając żywo w
bezpośrednich następców,
nam nigdy się nie starzejący kwartet pamięci świetne jego występy w
opoczu- perze (np. nieprześcignięty Canio w
Mozarta (G-dur) z wielkiem
ciem stylu i wycyzelowaniem delikat- „Pajaczch*), szczerze trzeba było żanej ornamentyki tej niezwykle pięknej łować, że musimy się zadowolić wy*
muzyk! odtworzony.
stępem
koncertowym,
nie dającym
Stała partnerka tortepianowa tego sposobności do zaprezentowania środe
|
zespołu H. Szyrmo Kulicka, oraz wy- ków wykonawczych artysty w odpo- ,
śmienity kontrabasista St. Piotrowicz, wiedniejszych jego talentowi warunwraz z trojgiem uczestników kwarte- kach. Miniaturowość śpiewu estrado- į

rzadko się na tu połączyli się dla wykonania prze- wego nie jest właściwą
indywidual-“ P
ślicznego kwartetu Fr. Schuberta, zna- ności Gruszczyńskiego, urodzonego* |
Wyleżyńskiej, obdarzonej niezbyt sil- nego pod nazwą „Forellen— Quinteit* artysty operowego, potrzebującego dla
nym, ładnie bizmiącym i wykształco- z powodu części, stanowiący warjację ukazania się w pełnym b'asku — przenym głosem,
kiėra inteligentnem u- na temat identyczny z melodją słyn- strzeni i całego aparatu sceny operowej,
publiczność z działami, przeważnie jęciem
i muzykalnem
wykonaniem nej pieśni „Die Forelle* tegoż genial- inaczej otrzymuje się częściowe iniedo=
mało jej znanemi z bogatej literatury pieśni Rob. Schumanna, Scunberta i nego twórcy. Niepospolicie melodyj- kładne wrażenie, podobne do efektu,
muzyki kamerąlnej od Bacha aż do Hugo Wolffa zdobyła jak zwykle na, niezmiernie bogata
w
subtelną jaki sprawia duży
cbraz,
oglądany
czasów najnowszych,
w wykonaniu
prawie zawsze rzetelnie przygotowanem, a często
nawet
siojącem
na
wysokim poziomie rzeczywistego artyzmu;
na rozmailość
reperiuaru

w Mysikiszkach», odegrana na za- wskazują—między innemi: kwariety—
Griega, Czajkowskiego,
Ant. Rubinkonczenie,
Niezawodnie zgromadzi niedzielne sztejna, sonata skrzypcowo-foriepia-

sposobność usłyszenia

estradzie

ukazującej

Z, Bortkiewicz-

szczery poklask, Nie mniej zaslužonem powodzeniem mógł się pochlubić bardzo dobry tenorzysta estradowy W. Derwies za wykonanie pieśni
Mendelssohna,
d'Albert'a, Branmsa

i in.
Na początku bardzo

Redaktor w/z Czesiaw Karwowski.

—

rytmikę i przejrzysta kompozycja odegrana była z wielką precyzją i ładnem

nazbyt blisko, bez należytego
oddaienia, umożliwiającego
odnalezienie

Chwi-

wycieniowaniem dynamicznem.

właściwej perspektywy

lami chciałoby się tylko większego
rozmachu i wewnętrznego ożywienia,
tak właściwego twórczości romanty-

i ujęcie

syn-

ieiyczne całości bez nadmiernego

u*

wadatnienie oddzielnych szczegółów.
Wszakże

wszyscy,

którzyśmy słucha-

ode- ków, których Schubert był jednym z li artystę, z niekłamaną wdzięcznograna była sonata na skrzypce i for- najwybitniejszych przedstawicieli. Nie- ścią przyjęliśmy te piękne chwile, któtepjan Rob. Schumanna przez A. Kon- mało ież szkodziło całości wrażenia, remi nas hojne obdarzył, nie bacząc
ładnie

przedstawienie tej rewji wszystkich, a nowa Karola Szymanowskiego,
kon:
tak licznych
wielbicieli
artystów, cert fortepianowy
z towarzyszeniem torowicza i A Rozenkrancową. Opiócz
wzbudzając szczery żal, jaki zwykle kwintetu J. S. Bacha i t.d, które bu- tego A. Koniorowicz wykonał znakotowarzyszy rozstaniu z osobami, z dziły większe zainteresowanie, lub za- micie Romans (F-dur) Beethovenai

N

je

Zioła
z Gór
Harcu d-ra Lauerą
zostały nagroczone' na
wystawac
lekar-

na Łotwie.

Niedzielne poranki
w
„Teatrze
Polskim* gromadzą w ciągu dalszym

miczny,

Bock:

we,
cierpienia wątroby,
cierpienia
nerek,
kamienie żółciowe, ;hemorojdy,
artretyzm i

taryfowe przyznane

O warunkach dowiedzieć się można
Biurze Spółdzielni Zawalna 1.

nie odśpiewanych

sie

tn i wielu innych wybitnych lekarzy, radykalnie usuwają wszelkie cierpienia żołądko-

/nn'ki uwydatniają rolę Wilna
w której zbiegają się wszystkie

„Ścić.

4

w okresie

tetu

Ria

i
cipny „conferencier*
obdarzony któremi się już zżyło i tak się nieładnym głosem, muzykalny
piosen- chętnie żegna. Niech nam wolno bękarz.
dzie wznieść okrzyk za odj-żdżającyOstatnia rewja karnawałowa
nie mi — „do rychłego powrotul*...

Lasa

U w

lekarskie jak prof.

przy eksporcie zboża przez Minis'erstwo Kolei na łamane
listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw
Wschodnich
ze względów
gieograficznych ku poriowi w
taryly
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SA

reumatyzm.
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M2wynajęcia
do

dziel
Edd
К ойЕ 12 —
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koń
ża
a
a
eśniczy
ogodne
ы
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są

Dra

zagranicę.

Zwracamy

steno-

graiji

ZIOŁA

pod zastaw

linje kolejowe, łączące arogą najkrótsząi najtańszą Ziemie
Wschodnie z Bałtykiem.

OSZącowanego

ekcji

Zalecane

go

autobusów,

SETCE:

4,1

—-

SŁYNNE w CAŁY w ŚWIECIE
pszeni-

teryjnych.

siedmiu

11 m.12

a11 —
zauł.

Spec.

zboża.

zaliczek

- piracy.sy»
Beria E

kuje

waier,
i in. wygod.
Zakretowa
5a,
m,6
od 12 — 3.

za zboże (żyto, owies,

wy .awanie

ralistka poszu»

Mieszkanie

Posiadając składy zbożowe,
doczyszczające ziarno, a
zarazem będąc w stałym kontakcie z firmami zagran'czne

wysyłamy

e. 9—10

12,

Rudki
Poczta Piaski
wojew. Lubelskie.

wiące p'zez to towar eksportowy.

Rydze, rozpoczęliśmy

13 m,

aszynistka - biu-

rolni!!

pod

CENĘ

od

rano
i od 00,
2—3 Rieczi
m. 30
WE (Z

bezdymnym

ska

z 5-ciu pokoj, pokój
dia służącej, łazienką,.

Wszystkie powyżs
jako bramy eksporiowej

z

formacje

In-

62.

aż z licytacji publicznej majątku ruchome80 firmy <Autopol» Sp. z 0. o., składającesię

Nr 10

NA

kuchnia,z wszelwygodami.

a akiai 2

Ly uprasza
Skierowywać do Zarządu lasów

do 50 proc, waitošci. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu

nie przy ul. Św. Micnalskiej Nr 8, zgodniez

kiemi

i

wynajęcia

p-sadę: Łaskawe

cę, jęcznień
i siemię iniane)
producent osiągnąć może
dostarczając ziarno jecnołile,
dobize
oczyszczone stano-

mi w

Komornik przy Sądzie Okręgowym w.
Wilnie, Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilart, 1030 U.P,C.
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mieszkainy
nie
mniej 5 pokoi, wszystkie
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w

Ziemian
47

Wilna

immieszkani
koci
e

Ordynuje od 5 — 7.
3-g0 maja 15.
W.Z.P. Nr 43,
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koło 100 ha, wymagane
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MESS

folwarie

826262
dolinjiu fiacie,
SR 1, usiew

A. Mańkowski
5

Mie

o.

prochem

!
!

oferty.

PE

16120 po 7!. 32, 7a — 100 s»tnk.

pPaczność

wiecz.
miesięcznie

miasta Pol-

au.ieIniprmasjės
e

baleryn

5, m. 25
gowskiego
6ta ternatonal"
Pionkowska _79. Łódź, pożąd
ano rychł

godzina

ŚGSKU

o 20%,

z

na

a RAE BA pot
przyjmuje biuro „In-

poprawieniu
ao,
żodńejsi

zdyskwalifikowany, jakoby za odmowę pokazania komisj: ksiąg buchalw

tygodniu

Wileńska

: dzięki
R

KURSY JĘZYKÓW ais
od 6—9
Każdy kurs 5 zł.

szczegółowo księgi

2
е NY?

A: у

naboje

M
ul.

że

Kal. 12 po zł. 36. — za 100 sziuk Ka

poiski,
francuski,

komi-

w

ÓKU

Rydze; 3)

rzeczy

w

Kal. 12 po zł 32, — za 100 sziuk — Kal. 16 po zł. 28, — za 100 sztuk,
Maszynowe naboje w gilzach firmowych i czerwonych
Rottwell
Szonem Gevelot z prochem bezcymnym Rotiweil i hartśrutem.z kapi-

biorą

z zespołem

:
WILNiE

В

amatorskie

rewji

Sp

Zawiadamia
Pp. Myś'wych,
—
тдішу‘::'Ьп-›;
| :

fulurystyczne»,

wykonaniu

Шзнп

Szeptyckiego pod Nr 5, odbędzie się sprze-

Stanisiaw mackiewicz. —
`

ODDZIAŁ

świątyni Buddy»,

Shimmy

Interpietaiorką

będzie

zawsze
pełna
amantów, których polskie sceny ope- z tańcami, wykonali:
i nie- werwy Z. Kosńska, niepospolicie omają
reikowe tak niewielu
i niemniej
zwłocznie rozchwytują. Dotkliwe bra- żywiony L. Sempoliński
który oprócz
ki te nie mogły nie zaważyć fatalnie świetny M. Windheim,
na reperiuarze i wykonaniu, zniechę- tego ładnie odśpiewał znany «Prolog»
cając do siebie naszą często nawet z op. «Pajace» z bardzo zabawnym
nadmiernie wymagającą publiczność. tekstem okolicznościowym.
Wielkiem powodzeniem
cieszyła
energji i
Niepospolitym wysiłkiem
<QGramofon»,
niezwykle
nadzwyczaj ciężką pracą, walcząc z się scenka
i zabawnie
wykonana
całkiem od nich niezaieżnemi trudno- pomysłowo
ściami i przeszkodami, o czem dało» przez ]. Kozłowską i L. Sempolińruby się niemało powiedzieć, dotrwałą skiego, doskonale naśladujących
pozosta chy lalek, Oraz kilku dam z chóru i
aż dotąd garsika artystów,
łych po wcześniejszej ucieczce innych baletu.
Śmiech
homeryczny
wzbudzała
kolegów, broniąc swe stanowiska od
:
parodja «Przedstawienie
amatorskie
zagłady ostatecznej.

Wydawca

ЩП!ЗіЁ

Program

udział wybiiniejsze siły zespołu: M, Windheim, J. Kozłowska, Z. Kosinska, L. Sempo-

poszczególnych klubów, zdyskwalitikowano dożywotnio
szeieg graczy
zauprawianiezawodowstwa. Lwowskie
kiuby
ucierpiały narazie najwięcej,
Pogoń, mistrz Polski na rok ubiegły,
straciła pięciu graczy i kilku
członków zarządu. Hasmonea Iwowska aż dziewięciu. E. K. S. (łódzki
klub
sportowy)
został
całkowicie

wej prymadonny operetkowej,a szcze- i zwinnością odtańczone
gólnie z niemożliwością zdobycia zu- Łaszkiewiczową.
Cały szereg piosenek,
pełnie odpowiedniego aitysty na role

do
upodobaniu
powszechnionemu
widowisk z piogramem mieszanym,
daje nasz zespół t. zw. „rewje*, pozyskawszy do współudziału tak w
owym rodzaju wybitną siłę, jak MaSympatycznie - dowiek Winaheim,

trzy razy

a
komunikacja

z

obecnie w Warsza-

aż do Trzech Króli, życie towarzyi skie, upływające w tempie wzmożozorganizowany teatr opereikowy, przez danie publiczności — piosenkami
systematyczne odmawianie koncesji, tańcami z programów uprzednich, nem, nie mało w tym roku wariko:
reflektan- lecz się wyróżnia świeżością pomy- ści zwyczajnej, tak mało sprzyjającej
poważnym
nawet bardzo
ruchowi muzycznemu. Tem się tłutom, aż do chwili, kiedy już prawie słów inscenizacyjnych.
Początek wieczoru stanowi duża maczy dość znaczną ilość wszelkiego
wszyscy wypbitniejsi artyści operetkoin- scena baletowa „W świątyni Buddy*, rodzaju
do
występów
koncertowych,
wi zostaną zakontraktowani
nych miast, poderwano
egzystencję bardzo ładnie aranżowana i efektow przewyższająca normę zwykłą w tym
na- momencie sezonu.
Nie uwzględnia
takiego teatru już u podstaw.
Dzi- ną grą świateł różnokolorowych
Zespół my na tem
miejscu
wieczorów
a
wić się niepodobna, że zespół, zor: der estetycznie urozmaicona.
wraz z programie mieszanym, gdzie też i
ganizowany po tak spóźnionem otrzy- uczenic H. Łaszkiewiczowej
maniu urzędowego zezwolenia, mają: samą ich mistrzynią — jako solistką— produkcje muzyczne miały swe miejhuczne sce, lecz głównem zadaniem których
cy w swem gronie siły pierwszorzęd- ładnem wykonaniem zdobył
<Shimmy było dostarczenie uczestnikom przyne, zmuszony był wciąż
walczyć
z brawa. Furorę też zrobiło
wielką trudnością znalezienia prawdzi- futurystyczne», z niezwykłą lekkośt ; iemnej rozrywki towarzyskiej, najczę-

ldąc na spotkanie tak obecnie roz-

CZYN.

:
:
zostaje uruchomiona
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sprzedaje

«Przedstawienie

skaeschu

Oraz

programu

tych

baletowych:

Ww Myskiszkach».

się i do naszego sportu,
wydelegował do szeregu
związków
okręgowych specjalne komisje
dla stwierdzenia na miejscu stanu tej sprawy,
do

wo-prasowym

godzina 7 ma wieczór.
ieis
Tai
:
1
Nr.
a
Miejsce
odjazdu4 z Wiina
ulica
Aisenaiska
Nr. 2 przy placu
Katedralnym.

:
ы дЁЪЁЁ'„ЁЁ

powodzeniem.

«Na maskaradzie>,

zaprzykładem sąsiednich państw wkradł

Stosownie

КОюваттет

aukcji

Wileńskiego
Okręgowego
Lekko-Atletycznego.

Warszawy,

wszysikie

NIEMEN

Rozkład jazdy nasiępujący: | kurs — wyjazd z Wilna

składa się z akiualnych piosenek: „Ona ma
coś*, «Aczkolwiek, czemu
_nie...», «Hailo!
Radio?», «Pod sukienką», «Giamofon» _ рго»

cie. Poiski
Związek
Piłki
Nożnej
zwalczając ukryty profesjonalizm, jaki

ZABAWY.

Kai

Sukienką*, wysiawionej

Związku

doroczne

iLNO

|

Igrzyska
Olimpijskie.

K“

a

у

Mieczysław

4

rzuconych

4,6, 8, 19 м.
A
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ciele
działów
wydawniczo - reklamo=

3

Tano, wyjazd z Niemenczyna do Wiina godzina 7 ma rano. Il kurs—wyjazd z W lna godzina 6-ta wieczór, wyjazd z Niemenczyna
do Wilna

Teair Polski. zespołii
Dziš ostainie
najne— przedstawienie:
pe požeg-

Ze względu na wagę spraw prze-

„Proceaura cywilna
berneńska*
w
gabinecie p. Prezesa Sądu
Apelacyjnego, gmach Sądów na Łukiszkach.
Goście mile widziani.

dzisaj

posiadających zniżki 251 50 gr.)

groszy;
działalności na rok bieżący i t. d.)
— Posiedzenie Sekcji Sanitar- pożądaną jest jak najliczniejsza ©nej TWW. W dniu 22 bm. 'o godz. becność przedstawicieli
klubów i
19-ej odbędzie się posiedzenie Sekcji tow. sportowych,
Sanit. TWW.w Szpitalu Wojsk.O.W.
— (b) Profesjonalizm w spor(oddział chorób wewnętrznych).
— Z Towarzystwa Prawniczego im- ignacego Danłowicza w

mówił

k

oszukiwani
przedstawi

1—3 ej.
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Począwszy od wtorku
autobusowa medzy
Wilnem i Nu menczynem
mianowicie: we wtorki, czwartki i piątki.

które 1l.ej Bilety w cenie 50 gr.i'1 zł. (dla osób

ski wygłosi odczyt p,t. „Tatry i Karwidzianych
w
роггаоКи
dziennym
paly z obrazami Świetlnemi*.;
Wstęp 50 gr; dia młodzieży 20 (wybór delegatów na zjazd P.Z.L.A.

Porządek dnia: pokazy chorych.

godz.

i Seija iicieu

— O „Weselu*
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od
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roz-

Zw.

Zjazdu

się w Wilnie

i poważna

warunki

sporto-

narciarskiego

z liczby
rozpaizono 453 sprawy lutego
br.
i odroczono 87 spiaw. Oprócz tego przez wszystkie
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okazji
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„Dom otwarty* M. Bałuckiego,
raz pierwszy „Wesele*

narciar- w niedziele,
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dniu 31
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Film ten nie potrzebuje już iekliamy!
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