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Warszawa

w

czwartek.

W

dniu
tym odbędzie się posiedzenie
klubu sejmowego
PPS., który
ma
rozważyć
ponadto
jeszcze
sprawę
ściągania zaległego podatku majątko-

w:go.

O tych dwóch

sprawach mó-

wi się głośno. Nieco ciszej zaś opowiadane
Są wersje, iż na
zebraniu
klubu będą poruszone i sprawy inne
jak kwestja powrotu
marszałka Piłsudskiego do armji oraz dalszy stosunek PP3. w sprawach polityki gospodarczej.
Do czwartku więc sprawa

min.

zgłosił rezygnacje

czył iż postanowienie

|

Przez zwycięską

Japorija

stała

wojnę

się

z

Rosją

pierwszorzędnym rze wywołany

czynnikiem polityki międzynarodowej.
Konsekwencją bowiem porażki Rosji

i oświad-

przez wzgląd

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Piac Baiorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

STOŁPCE

LIDA

WILEJKA POWIATO WA—ul. Mickiewicza 24

na

sji, porażka koalicji byłaby nieuniknio-

armji do 100.000, wytworzyły olbrzy-

ła nominalnie

wojnę

z

państwami

Zdały

więc

egza-

zmilitaryzo-

zdolności

wania się, oprócz

ŚWIR

tego

zarobiwszy

dużo na wojnie światowej,
ją obecnie pierwszorzędną

OGŁOSEN:

Wiersz

10 groszy.

—

milimeirowy

Kronika

bawarskich

posiada»
pozycję

gojji. W maju 1915 r. otrzymała Japonia
gd Chin wyłączneprawo górnicze we
wschodniej Mongolji oraz w Szantungu. Są projekty sztucznego zroszenia pustyń Mongolji dla kultury
ryżu. Lecz przed wykonaniem tych

rynki, jednak jej obrow:zcikie
pogłoski
o warunkach flty handlowe są obecnie w dwójnamansowych pożyczki i dzierżawy monopolu tytoniowego są zupełnie b:z- sób większe od przedwojennych, gdy
podstawne i nie odpowiadają rzeczy- obroty handlowe państw europejskich
wistości. Najlepszym tego dowodem nie dochodzą do
noim przedwojenjest fakt, że ani w St. Zjednocżo- nych.
nych, ani doliąd
w Warszawie
nie
skarbu że byte wówczas

prowadzono jeszcze żadnych i1ozmów
na temat

warunków tranz ikcji,

czyni ol-

japoński

rząd

jest jednym projektów,

Liczba mieszkańców

zrzekać

się portfelu

spraw

chociaż nie jedynym czynnikiem siły. brzymie wysiłki w sprawie koloniza-

Trustu zzjętą Czterdziesto-miljonowa

Bankers

jest tecnnicznem badaniem monopolu
jako przeas'ębiorstwa, a Bankers Tiust

nych innych zapewnień
jak tylko to
j dno, że Polska
z nikim innym w

sprawie cz :iżawy monopolu tytonio-

wego 00 dnia 8 marca b. r. pertraktować nie będzie.
Należy iównież przypomnieć,
że
tranzakcja
oparta
na dzierżawie ja-

kiegobącź

monopolu

musi

przedmiotem

być

ustawodawczych;

państwowego

w razie

uchwał

ctał

zawarcia

tej tranzakcji
na zasadzie dzierżawy
monopolu tytoniowego bętą musiały

być uwzględnione dotychczasowe zobowiązania państwa,
Wyjaśnienie
ministerstwa
w

dalszym

ciągu

stwierdza,

skarbu
że pizy:

się ująć cyfrowo, były
Rosji: budżet ogólny i budżet wojen- śnie przeniesienia

wewnętrznych.

omawiając wynależy uważać

BUDAPESZT,

19.1. Pat.

Na dzi

prof. Kemmerera

wa opcji udzielonej Bankers Trustowi w imieniu rządu polskiego przez
p. Młynarskiego, vice prezesa Banku
Polskiego, nie wydaje się być jasną.
List p. Mtynarskiego
w tej sprawie
do

„Roboinika*

kióry

ukazał się one-

gdaj arażiwą sprawę warunków po"
życzki pomija.
A mają być one rze:
czywiście nader ciężkie, czy nawet

premjer

inne

warunki

za-

wierać. Niewątpliwie dzień, dwa je:
szcze, a sprawa pożyczki i warunków
na jakich

możemy

ją otrzymać

zo-

stanie wyjaśniona całkowicie. Sprawdzą się

wienczas

0 ile i jak dalece

ponja

mieszkańców. jego dochodzi

milj.

liczy 22

Ludność państwa japońskiego WYRO- ność Hakkaido

Lud-

37.000 mil kw.

tamują

terytorjalną

też

są

nji, które

ekspansję

Japo"

handlowym

szym współzawodnikiem

Japonii.

Obszar właściwej Japonji

wynosi

kw. czyli niemal

równa

klm.

4 miesiące)

najniebezpieczniej- zajmującej

wynosiła w 1877 —

i górzystej

O prerogatywy

już

BUDAPESZT,

powierzchni

o górach

22,510 mil kw.

posiada

lasem,

lub porosłych

nagich

_ jednak Hakkaido 4—5 szerokich rów-

się obszarowi Polski. Polska posiada

komisji

19 I. PAT.

parlamentarnej,

Akcja pojednawcza

nin, mogących wyżywić 5 -- 6 miijoludności.

nów

użyźnie-

przed

Zrazu

niem i wykarczowaniem znaczniejszej

UZYS*

klm. kw, kolonje i terytorja

bez którego

ryż,

Aibowiem=

bardzo powoli.

szła

na go
"
1921 r. wynosiła 70ŻA mieszkańców
1

obejść

Japończyk

i twardy.
kane przez Japonię liczą przecięinie sie nie fnoże, był tu rzadki i włożył
japońsk
rząd
gdy
e,
Opecni
Przykw.
kim.
1
73 mieszkańców na
dla podniesienia

750 milj. yen

rost naturalny ludności między 1894- z,ż

naradzić

„mi. Podróż
będzie drugą

się

z przedsiębiorca”

min. Zdziechowskiego
z kolei
w ciągu nie-

345 mieszkańców na 1 kim kw., Tokai — 323, , gdy Tohoku 87, Тоза!—
117, Yesso — 20. Te znaczne różnice
poszczególw gęstości zaludnienia

Fabryka

fałszywych

BIAŁOGRÓD,
karza

Noraholda

19-1. PAT.

wraz

min.

Z pojsżdżką

Zdziechowskiego

do Łodzi związane są nadzieje przemysłowców..... mówić O nich zawcześnie, oby się spełniły.

Zjednoczonych i
rzadkiego

Na zakończenie kilka słów o pro- chodu
Osoba

oskarżone-

z czterech

procesów,

cesie Pańczyszyna.

go znana jest

Stanów

wstała obawa,

Że

Stanów

Meksyku.

Wobec

Dalekiego

stanie się żółty i

Zjednoczonych
początek

BUKARESZT,
naložoną
reszcie.

przed

głośnem echem

o zamachy

na Cytadelę

z jego

Niemczech

11-stu

emigracji

chińskiej i

19-1. PAT.

kilku dniąmi

Rzekome

W

aresztowano pewnego

towarzyszami

dniu

na prasę

przyczyny

Oraz w konieczności

Szwajcarska rada związkowa

zniesiono cenzurę
wojskowe w Buka

w

łonie rządu

Europy

bolszewickich

w celu uzyskania kre-

na czasie.
0 pretensjach

sowieckich.

BERN, 19 I. PAT. Na odbytem
dziś nadzwyczajnem
posiedzeniu,
rada związkowa
które trwało przeszło 2 i pół godziny,
zajmowała
się
została podponownie sprawą stosunków szwajcarsko-rosyjskich, która
przygoniesione w związku ze sprawą udziaiu Rosji w pracach komisji

pia n towawczej do konferencji rozbrojeniowej.

olbrzymi

fałszerstwa

Ostatecznych

postanowień w

Za-

płaconą

w ciągu 20 lat

tys.

600

sienie i osadzenie

licżących przeciętnie po5

PO“ milj. yen ma być

przenie-

na

zużyto

osób.

na

kolonizacyjnych,

antiemi- każda rodzina otrzyma

z

carskie

przypomnienia,

do

rodzin, Uczynienia za obrabowanie

japońskiej.

Po

prawi

i wykarczuje

że rząd sowiecki

nie udzielił żadnego

szwajcarskiego

poselstwa

zadość-

Petersburgu i

w

200 wielu tysięcy obywateli szwajcarskich. Jeśiiby jakie pretensje
miały być
zgłaszane, to chyba tylko ze strony szwajcarskiej. Wysunięty więc pretekst,
zakup mający na celu uchylenie się Rosji od udziału w pracach przygotowawczego czych do konterencji rozbrojeniowej wydaje się bardzo błahym.

bezpłatnie 25

909999 09

Jeżeli w RRKT

swą działkę, sta-

Jeszcze przed

T

0,

zarządzeniami kolo-

UTI

TI

„sl spolgowany pre pažino g

w okresie powojennym

Japonja prze-

i prochownię we Lwowie Pańczyszyn wojnie rosyjsko-japońskiej w 1907 nje się ona jej własnością. Pozatem nizacyjnemi ostatniej doby rząd ja- żywała ciężki kryzys, tracąc częściowyszecł obronną ręką. Na wczóraj- r, następuje konflikt dyplomatyczny otrzymuje każda rodzina osadników poński forsował kolonizację Korei, wo rynki zdobyte podczas wojny;
szej O
Pańczyszyn oskarżony między Stanami Zjednoczonemiz po- 50 yen na zakup narzędzi, co jest Formozyi Sachalinu. Rezultaty niemał wówczas
emigracja z Japonji była

is

dee

Bagińskiego

EE

wada

i Wieczorkiewicza.

Po

wodu ograniczeń Czynionych emigra- sumą wprawdzie nieznaczną,

Cji japońskiej w Stanach

Zjednoczo-

dwuch

latach pobytu

lecz po wszędzie były bardzo

osadnik pragną:

dność

Korei

u obrony i mowie pro: nych. Emigracja japońska szła pewien cy pozostać w Hakkaido, otrzymuje 1910 r. do
przemówieni
kuratora
Sąd skazał Pańczyszyna na czas do Meksyku, lecz tam napoikała jeszcze 300 yen na budowę domu,
mil.
m.

21/, roku więzienia. b

m

+

na przeciwdziałanie ze strony

rządu _ Podobne uigi i subwencje

do

dzięki

1918 r.

znaczne.

kolonizacji

Lu- znaczną, iak naprzykład

naczelnych

warunkiem

Posiedzenie

wią-

pozostania

zarządu

«Piasta»,

WARSZAWA. 19 I. (żel, wł. Słowa)
Na dzień 29 m.o. zwołane zosta
ło posiedzenie zarządu Piasta. Posie
dzenie to budzi duże
zainteręsowa
nie w kołach politycznych.

Zakończenie

prac

nad

bud-

żetem.
WARSZAWA

dla

19II. (żel.wł. Słowa.)

robotników

komu-

od

nia do 1 października

1920 r. wyemi-

wzrosła z 12,9 growało z Japonji 581.687 osób. Tek

16,9 mil. czyli o 33 proc.;

znaczna

emigracja

musiałaby się przy-

udzie- ludność Sachalinu od 1906 r. do 1908 czynić do zatłamowania

przyrostu Sił

е
gęsto za- Formozy z 2,1—3,4 „mił.
Bagińskiego miał poparcie Stanów Zjednoczonych. siedlić się z miejscowości
Proces kolonizacji japońskiej
Udział Stanów Zjednoczonych w ludnionych do miejscowości o zalu-

zo-

wyjście w kolonizacji wewnętrznej.
Wład, Studnicki,

Ministrów na któ-

ien upoważniono międży innemi na
wniosek min. Skarbu Najwyższą Izbę
Konuoli do przepiowadzenia rewizji
w państwowym Banku Roinym i Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprócz
tego omówiony został projekt ustawy
o kompetencjach
sądów
dia przestępstw w dziedzinie prawa czekowego oraz zatwierdzono unowę między
Polską a Rzeszą Niemiecką o wykonaniu umów waloryzacyjnych.

Niedomagania
Sejmowa

w wojsku.

Komisja

Budżetowa

obrado-

wała
wczoraj
nad
sprawozdaniem N. |,
K. P. o wykonaniu budżetu M, S$. Wojsk, za
rok
1924. Sprawozdawca
pos.
Michalski

(Cn. N.) wyjaśnił na wstępie, że
spraw związanych z wojskowością
kowana
ubliżać

nym

obowiązkiem

kažiem

Na

kiytyką
prakty=

we wszystkich państwach nie może
honorowi armji i jest konstytucyj»

ciał usiawodawczych

w

państwie.

poustawie

swoich

badań

sprawo-

zdawca stwierdza, i szczegółowo uzasadnia
cylrami,
że biurokiacja w pułsach i kome
panjach jest niesłychanie rozwinięta,
wskue
tek czego liczba Żołnierzy
ćwiczących się 1
czas wyszkolenia wojennego są niepropor

cjonalnie niskie
Co do stosunków gospodarki wojskowej
to jest ustosunkowania włądz wojskowych
organów kontroli cywiinej i wojskowej do

stwierdzonych niep'awidłowości i nadużyć,
to na podsiawie sprawozdania korpusu kon=
trołerów 1 N. 1. K. reteient omówił w s
sób szczegółowy
kiika taktów,
jak: zakup
zboża pizez intendenturę O. K, IV od firmy
Leon Kohn, umowę zawartą przez okręgową
komisję zakupów
nr. 2 w Lubejskiem
ze
Zrzeszeniem pra: y, szereg umów na'dostawę
mąki zawariych przez Szefosiwo
iniendentury O. K. IX, sprawę fabryk Plage i Laśkiewicz, Pocisk, Arma,
dostawę konserw

mięsnych

przez firmę

<Produki>,

umowę z

firmą Borkowski
na dostawę zboża
oraz
sprawę
gospodarki w 4 pułku ułan w Pod-

brodziu. Spiawozdawca zakończył przytocze-

niem szeregu wypadków
naruszenia pizez
władze
niższe rozkazów ministra
spraw
wojskowych, niewykonywanią ściśle budżetu, zakupywanie na połowie obszaru Rzeczypospolit:j artykułów żywnościowych u po”
średników, a nie u wytwórców,
w reszcie
zapasów artykułów żywnościowych niezawsze świeżych i zdrowych,

W żywej dyskusji, która się wywiązała

przy omawianiu każdej z tych spiaw zabierało głos wielu posłów oraz przedstawiciele

Najwyższej izby Kontroli i korpusu kontro»
lerów, k'órzy udzielali wyjaśnień, W wynika

tej rozprawy wybrano specjalną podkomisję

z udziałem przeostawicieji korpusu kontros
lerėw, kiūra otrzymata mandat stormulowania wniosków
we
wszysikich
powyższych

sprawach 1 przedłożenia
towej

ich komisji * budże”

a następnie Sejmowi,

od 1 stycz-

po kaów, kióre mniej lub więcej by- meksykańskiego, który w tej zkcji lone będą rodzinom, pragnącym prze- r. wzrosła z 1,2—2,7 mil, ludność liczebnych japonii, więc znaleziono
ły związane z osobami
i Wieczorkiewicza.

o

predyzenta

do armji oraz

gen. Żeligowskiego w gabinecie. Stanowisko to w związku ze stanowi-skiem min.
Moraczewskiego komen*
towane jest w sferach
politycznych
jako mogące pociągnąć daleko idące
konsekwencje.

dru-

w Bukareszcie.

dla przywódców

wobec

bar-

łówstwo, 45 milj. na przemysł leśny,
30 na uprawę ryżu i t. d. Japońskie
ministeijum spraw wewnętrznych wy-

sprawie

przez władze

zmian

T. b., okazania się bardziej umiarkowanymi

Z tego przypada 95 milj. na rybo-

w

wczorajszym

pomimo, żeuprawa jej nie jest jeszcze dytów zagranicznych.
dostateczną, wynosiły w roku 1924Przypomnienie
co jest sumą

Niemczech.

PARYŻ, 10-I. PAT.
Prasa uważa naogół, że zmiany w łonie rządu
sowieckiego mają swe źródło w nacisku elementów włościańskich i dro-

z dn. 28 czerwca

tym 590 miij. yen,
gzo znaczną.

w

Sowietów.

jak donosi dziennik ja: bnomieszczańskich

Hooki

odbiły się W orącyjnego ruchu w Stenach Zjedno- akrów na okres 5-cio letni.
warszawską

ustawy

kategorycznym

w

chś czonych Bi skjewany piciwko cągu leo okres, Čan godai i dneniurzadsrem.
Sabaw zamaa Piezydeł,
które

prezy-

królewskim.

denarów
W

1000-denarowych.

poński

Ameryki terenów

Zachód

przez

obecnie
tej sprawie nie powzięto.
kolonizacji Hakkaido. Preliminuje się
Pretensje, zgłaszane przez Rosję wobec Szwajcarji po zamordowaniu
dużą sumę 700 mij. yen, mająca być wy- Worowskiego przez szwajcarskiego Rosjanina, zmuszają dzienniki Szwaj-

do

zaludnienia

banknotów

gy z wysvy,

nych prowincyj dają podstawęGo ko- pracowuje

spełna miesiąca wizytacją przedstawi. lonizacji.
ciela rządu ośrodków przemysłowych.
Ludność japonji posiadała
dążność do emigracji

podjęta

tarnej w prerogatywy, przysługujące jedynie sądom

Polsce W nizącja prowadzona tu od roku 1870-

ina gęstość zaludnienia w

interesowanie tą spiawą. Niesłusznie
A;
dawnej
powszechnie sądzą, że pożyczka nas i kolonij, lecz na leryt oijum
.
uratuje
Mniemanie
to
lub
zbawi
japonii zachodzi olbrzymia różnica
ugruntówuje się coraz silniej wobec w gęstości zaludnieniaw poszczególspowodo- nych prowincjach. Np. Kwanto liczy
wzrastającego bezrobocia

wego,

Piłsudskiego

posiedzenie Rady

fałszerzom banknotowym niejszych szczegółów.
est ze stanowiska suwerenności na-

kli- denta Zgromadzenia Narodowego w celu doprowadzenia do porozumienia
między skiajną lewicą a prezesem rady ministtów nie dała żadnego wytrwa(zimy
niż reszta państwa
niku, mimo, iż odpowiednie rokowania trwały do rara. Bethien
uważa
leżą 3— „ bowiem 2а rzecz niedopuszczalną wyposażenie żądanej komisji parlamenŚniegi
blisko półroku,
:
:

drugiego potężnego antagonisię, A matu
które ja tu
mianowicie Stany Zjednoczone,
=

Sprawa pożyczki jest u wszystNietylko zachodzi olbrzymia TÓŻkich na ustach, stąd zrozumiałe za* nicaw gęstości zaludnienia Japonji

parę dni w piątek
wyjeżdża do Łodzi min. Zdziechowski, aby zbadać
stan kryzysu przemysłona miejscu

rozporządzenia

dzach wojskowych. Pomyślny
wynik
załatwienia tej sprawy jest podobno

zni- nego

lub

chińską 1894 r, i rosyjską 1904r. Ja- ku północnym ku Kamczatce, obszar przeciwko

gleby i założenia potrzebrokiem chwieje się od 1l,l dO wydzjności
obecnie ©° 1922
bawy. słuszne wysuwane
były
13,2 na tysiąc.
nych dróg komunikacyjnych,
1yCh, dochoCoco"

wanego kryzysem przemysłowym. Za

rozmów
powołanie

Zagranicz- Prace nad redukcją budżetu państwo-

obieg

w

ści puszczonych

Bethlen

386.000 kim. kw., lecz gdy przecię- jjości gruntów kolonizacyjnych, kolo- Zniesienie cenzury wojskowej

lub

drodze

Tematem
sprawy:

nalnych,
szczonych banknotów frankowych, mapewnego kontyn- zgłasza się do głosu, na skrajnej le- szyn
i innych środków, któremi poWARSZAWA, 19-1. (Żel. wł. Słowa).
ny Rosji przewyższały ośmiokiotnie gentu mieszkańców z okolic przelud- wicy wybucha burza protestów oraz sługiwałi się fałszerze. Co do innych Min. Raczkiewicz oabył konierencję z
o zaludnie- okrzyków żądających dymisji premje- spraw rząd węgierski musiałoy się
budżety Japonji. Lecz czynniki pSsy- nionych do miejscowości
min. Ziemięckim w sprawie wypłaceStronnictwa rządowe reagując na wycofać ze współpracy z braku ustania
robotnikom miejskim dodatku drochiczne, siatystycznie niezmierzalne, niu rzadkiem, naprzykład do Myaza- ra.
względu
ze
to, urządzają
premjerowi
burzliwą wowego upoważnienia
na
Aoinori
i
Imaić
południu,
żyźnianego.
Rezultat konferencji wyna
kj
Japo*
stronie
impodersbilia, byty po
suwerenowację. Następnie
premjer
zabiera na ewentualne naruszenie
pierwsze
pasi,
pomyślnie
dla roboiników miejzajmuje
Hakkaido
północy.
Japonji
głos. Od czasu do czasu głosu j.go ności. Co się tyczy iła politycznego
nje Od tego czasu ludność
SKICH.
archiwśród
obszaru
do
co
zupełnie niesłychać na skuick
wciąż tej afery to wmieszani w nią są zai jej bogactwa wzrosły w znacznym miejsce
31 800 ponawiaaych hałasów na lewicy.
on
Wynosi
o.
iówno ludzi bogaci, zajmujący wyso- Posiedzenie
japońskieg
pelagu
Rady Ministrów.
Japonii
właściwej
Ludność
stopniu.
wysp
pasmem
z
Premjer
hr.
Berihlen
OŚwiadcza;
zaś
kie stanowiska, jako też i biedni,
łącznie
kw.,
wzrosła z 40do 60 milj.; pozatem na mil
WARSZAWA, 19.1, (żel. wł. Słowa).
i robotnicy.
Kwestja współpracy z policją fran- najwyżsi urzędnicy, jak
zdobytych terytorjach przez wojnę Kurylskich, ciągnących się w kierun- cuską w przeprowadzeniu śledztwa Rząd wyjaśni tę sprawę do najdroo- Dziś o 5-ej popołudniu oubyło się
następnie

ministerstwa skarbu
nikogo nie zadowolniło, ponieważ jasną jest rzeczą
że skoro podpisano opcję to powintakie

Moraczewskim.
ministrów były

nych na terytorjum węgierskiem iich wego na rok 1926 zostały już ukońdziałalność powinna
dotyczyć
tylko czone i będzie przedstawiony Radzie
Ministrów we czwartek.
tych
fragmentów
śledztwa,
któremi
nego narodu węgierskiego jaknajtychiejszego zlikwidowania afery fał- sąd państwowy naprawdę się intereWypłata dodatku
drožyzniaszerstwa w drodze przewidzianej przez suje, a więc w danym wypadku ilo-

385521

ona

spraw wojskowych konferencję z min.

węgierskiem.

Obecność emisarjuszy

wprost nie do przyjęcia. Wyjaśnienie

na

cją gen.
Żeligowski
pizyjęty
został
przez prezydenta
Wojciechowskiego,
wczoraj zaś odbył w
ministerstwie

sprawa

rodu rzeczą pierwszorzędnej
wagi.
Rząd jest gotów do tej współpracy,
o ile tylko jest ona
zastrzeżona
w
umowach
międzynarodowych
i w
ustawach węgierskich.
:

siejsze posiedzenie zgromadzenia narodowego zjawili się niemal wszyscy
posłowie. Galerje byłv
przepełnione.
Przewodniczący
zgromadzenia
Ścitowszky otwierając
posiedzenie zaznacza, że Zgromadzenie winno
dać
wyraz jednomyślnej
woli
suweren-

i Rząd.

WARSZAWA 19.1. (żel. wł. Słowa)
Onegdaj w związku z obecną Sytua-

w

kompromisowego.

narodowem

i 3-ej 30 g

czewski.

marszałka

szerskiej.

Gdy

1924
w
nie miał nie si więc około 80 milj. mieszkańców. 191,172,
natomiast
wspólnego z akcją Bankers Trustu,
już niebez- 2500,000.
Mimo jednakowoż uspakajających Dziś Rosja nie stanowi
Pomimo znacznie surowszego
wyjaśnień Ministerstwa Skarbu spra- pieczeństwa dla Japonji, lecz macha

jazd

Sejm

2-ej

n-ch šwiątecznys

Gen. Żeligowski i min. Mora-

się narady
BERLIN. 19 I. Pat. Dzisjaj przed południem
odbywały
międzypartyjne w stprawie uiworzenia gabinetu. Agencja Wolffa donosio
lanach porozumienia opariego na kompromisie, według
kiórego demokrata Koch objąłby stanowisko minisira finansów a jeden z innych przy-

zgromadzeniu

W

o 22 proc. drożej

uważa ją za skończoną.

Plany porozumienia

Japonja w cji wewnętrznej. Przedewszystkiem
1904 r.pobiła 130 miij. Rosję. Wów- chodzi o kolonizację wielkiej wyspy
wszystkie czynniki siły, dające Jesso, znanej dzisiaj pod nazwą Fak- prawo. (Ogólne oklaski).
nie otrzymał od rządu polskiego żad- czas
po Stronie kajdo oraz zorganizowania jednoczeDelegacja

na stronie

lub nadesłane 40 gr.

oraz z prowincji

BERLIN. 19 I. Pat. Dzisiejsza prasa demokratyczna,
padki nocy ubiegłej, zaznacza, że misję kanclerza Luthera
za skończoną,

W

ministerstwa

— ul. Rynek 28

jednoszpaliowy

reklamowa

odwoł.ine, pozostaje
wódców pariji demokiatycznej objąłby tekę spraw
wewnętrznych. RozTymczasem
zaś główną uwzgę opiW okiesie wojny Światowej
|Ja- gniędzynarodową.
Dawna obawa, że mowy te zostały pizerwane o goczinie 2-ej.
nji puolicznej zajmuje : iemniej paląca
Wyznaczone na jutro posiedzienie Reichstagu, na którem nowy gastała
się
pierwszorzędnym Japonja anektuje Filpiny, leżące dwuspiawa pożyczki
pod zastaw mono- ponja
binet miał złożyć deklarację rządową nie zostało odwołane, jakkolwiek
polu tytuniowego. Na ten temat krą- czynnikiem gospodarczym; opanowy- krotnie bliżej od Japonji niż od Sta- pisma wieczorne wyrażają słabą nadzieję na utworzenie gabinetu do dnia
' ży moc najfantastyczn ejszych pogło- wała rynki Wielkiego „Oceanu i jak- nów Zjednoczonych,
musiała prze- jutrz jszego,
sek, wersyj, z kiórych każda o innych kolwiek obecnie jej współzawodnicy: minąć. Japonja musi skupić wysiłek
waruikach pożyczki mówi. W związi poczę* ną już zdobytem terytorjum, posuwazku z ią powodzią wiadomości mini- Stany Zjednoczone, Angija
sterjalny
«Kurjer
Polski»
przynosi ści Niemcy odbierają częściowo zdo- jąc się tylko powoli w Chinach i Mon- Qśwjądczenie premjera hr. Bethiena
w sprawie afery fał-

wyjaśnienie

19.

ul. 3-go Maja 5

zzjęła nieprzejednane stanowisko w sprawie
ewentualnego
powierzenia
teki spraw wewnętrznych demokratom, natomiast
frakcja
demokratyczna
Reichstagu uchwaliła o północy rezolucję, głoszącą, że frakcja nie zamierza bynajmniej z powodu zarzuiów podniesionych przez partykularzystów

ną. Japonja wolała wyzyskać sytuację mią armję dzięki swemu udziałowi w

jego jest nie- centralnemi, bogaciła się dostawami
w zawieszeniu. dla Rosji i dla państw koalicji,

|

CENA

ul. Rynsk

ul. Piłsudskiego 9

ST. ŚWiĘCIANY

Mackiewicza 63

za tekstem

—

—

nowego ga"
BERLIN, 19 I. Pat. Rokowania w sprawie utworzenia
Ja- pinetu pizeciąznęły się wczoraj do późnej nocy. Bawarska parija ludowa

którą Japonja nie ośmieli się podjąć
walki. Stany Zjednoczone, które przed
wojną nie mogły
doprowadzić
swej

wojnie światowej.

POSTAWY

mie:

Europie, co doprowadziło do wcjny
Światowej. Gdyby ]aponja
podczas
wojny światowej stanęła przeciwko Ro-

min ze swej

ul. Majora

Prasa demokratyczna

politycznego w

układu

—

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

MISJA LUTHERA NIE DAŁA WYNIKÓW.

ponję. Wybitniejsi politycy
Stanów
Zjednoczonych uważali, >e udział w
wojnie uczyni ze Stanów potęgę, z

była zmiana

— ul. Mickiewicza 20

NOWO

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocziowa niszczona ryczałtem

wojnie światowej był w pewnej

inny
sposób;
wojny światowej w
prowadzikoalicji,
stronie
po
stanęła
który jak

Moiaczewskiego,

wiadomo

m

W

— ul. Ratuszowa 1

NOWOGRÓDEK

228, drukarni 262

Ludność i kolonizacja Japonii.

19-go. stycznia,

zdecydowana

redakcji 243, administracji

z odnoszeniem do doran lub z przesyłką pocztową 4 zł.
Nr.
Konto czekowe w P, K.0.

Sprawa pozostawania nadal w ga*
binecie
min. Moraczewskiego zosta-

nie

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

NIEŚWIEŻ

ul. 3-go Maja 64

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1

Wilno, Sroda 20-go stycznia 1926 r.
Redakcja

—

— ul. Szosowa 172

Dolar i złoty.
WARSZAWA

Bank

Polski

pokrył

181

(tel.

dziś Ge:

Si

Z
poirzebowanie
dolarów w. wysokości
300 :ysięcy. Kurs dolara kszta
ł'ował się
w

obrotach

prywatnych

w

iu na
732,a na czarnej giełdzie żądan
7.50
Bark
Polski płacił za doiara 7,22,
Złoty na
giełdzie w Zurychu 7 Ł.

2

рт

ECHA

KRAJOWE

P.P. S. po rosyjsku.
Łunińcu

— Korespondencja Słowa. —
Dla dobra ogólnej sytuacji państwa należy
unikać o ile możności
niepotrzebnego rozgoryczenia ludności;
aż nadto mamy
przykrych
spraw i
tarć nieuniknionych, żeby
pozwolić
_ sobie jeszcze na nadprogramowe i

zbyteczne,
dzieńnym

A

jednak

na

porządku

napotykamy podobne

O jednym z nich,

fakta.

aktualnym

bodaj

że wzdłuż całej granicy, a w każdym
razie w naszym powiecie chcę wspom-

nieć.
Idzie o budowę strażnice granicz=
nych dla K. O. P. i o krzywdę, jaką
przy tej sposobności
poniosła
lud-

ność miejscowa.

Historja budowy pokrótce tak się
przedstawiała: rząd zawarł umowę z
poszczególnemi prywataemi
firmami
budowlanemi, które na pewnych warunkach i za pewną cenę zobowiązały
się w oznaczonym terminie przekazać
K. O. P. już gotowe budynki
straž-

nic. Na odcinku
roboty

podjęła

na była

na

pow.

Nieświeskiego

się wykonać firma „Inż.

S. Rudnicki*. Cała robota prowadzowyłączną

odpowiedzial-

ność firmy i wszelkie rachunki miała
ona

załatwić przed

K. O. P. W umowie

zdaniem

stražnic

były

widać ro-

zmaite braki, obie strony uważały się
za pokrzywdzone; w rezultacie De-

legatura

Min.

Rob.

Publ.

zerwała

umowę
z inż.
Rudnickim, przekazując dokończenie
strażnic firmie
inż, Lenckiego. Po przeprowa dzeniu
ostatecznego rozrachunku rządu z inż.

Lenckim mają być załatwione rachunki rządu z inż. Rudnickim.
Sprawami temi dziśbyśmy s.ę nie
zajmowali gdyby nie to, że
tek nieporozumień u szczytów

wskuucier-

swych

Nieswież, 18-go stycznia,
zobowiązań. Jeżeliby tak było

rzeczywiście,

to należałoby

dokładnie

zbadać, kto jaką część odpowiedzialności ponosi i odpowiednio
przykre
skutki muszą być rozdzielone.
Poruszamy tę sprawę w nadziei,

że

odpowiednie

czynniki

rządowe

zechcą się zająć
poważnie
sprawą,
jeszcze raz powtarzamy,
niepozbawioną ogólnego znaczenia.
Na
po-

Zakończenie

pierwszego

się

numeru

w

pisma

Rob.

mniejszości narodo-

państw bałty ckich.

Donoszą z Rygi: Zakończyła się tu koaferencja mniejszości narodo-

państw bałtyckich. Powzięto następującą rezolucję:
i Litwy. po
Konferencja mniejszości narodowych Łotwy, Estonji
wysłuchaniu
poszczególnych
referaiów
w
sprawie
ogólnej
sytuacji
mniejtetu pariji polskiej socjalistycznej w języku rosyjskim. Uwaga opinji publicz- szości w wymienionych państwach konstatuje najzupełaiejszą jednomyślnej zaprzątnięta sprawami kryzysu go- ność w poruszonych na konferencji
zagadnieniach,
zwłaszcza
zaś
w
sp :darczego tak doikiiwie dającego się sprawach:
odczuwać przeszła nad tą wiadomo1) Usunięcia walki narodowościowej w dziedzinie gcspodarczej.
ścią do porządku dziennego. Jednakp. t. „Czerwony
Znamia) organu

że

sprawa

s tandar“ (Krasnoje
powiatowego komi-

agitacji

socjalistycznej

dla państwa

skutki,

że

wych

2) Domagania

po

rosyjsku na Polesiu, tuż przy granicy
sowieckiej może przybrać tak groźne

musimy do

się narodowościowej autonomii.

3) Domagania się praw obywatelstwa.
Konferencja uważa za konieczną dalszą ścisłą współpracę
poszczególnych mniejszości w państwach bałtyckich, w celu obrony
wspólnych

niej powrócić i poświęcić temu smuAZT
г
drywanie
autorytetu
państwa
po- tnemu zjawisku partyjnictwa więcej. interesów
Na konferencji zawiaiomiono,
že polska,
niemiecka i żydowska
zwolić sobie nie mamy prawa! Z. D. miejsca. Właśnie przed kilku dniami
GRODNO. jeden z naszych czytelników nadesłał mniejszości, w nowopowstałych państwach, zjednoczyły się pod wspólnym
— Gra wojenna. W
dniach od nam broszurę agitacyjną wydaną przez sztandarem narodowościowym.
12—15 b. m. rozegrane
zostały w Polski okręgowy komitet P.P.S. BroRosyjska frakcja będzie dążyła jedynie do współpracy z rodakami,
Grodnie większe ćwiczenia na mapie. szurka nosi tytuł „Borba za ziemłu* zamieszkującymi sąsiednie państwa bałtyckie.-]
ы
się ой — Jako założenie przyjęto pierwszą (Walka o ziemię), i zaczyna
Jednocześnie
dr.
Schiman,
prezas
konferencji
mniejszości,
przedstafazę
wojny t. zw.
odsłonę i walki sakramentalnego zwrotu: «Towarzy„Sieosłonowe na pograniczu —mające na sze włościanie», a poświęcona jest wiciel frakcji nienieckisjw sejmie łotewskim, nadesłał do gazety
są
jak
łatwo
domyśleć
się
można
sprawodnia“
list
otwarty,
w
którym
oświadcza
co
następuje:
celu umożliwienie
przeprowadzenia
ze
mobilizacji i koncentracji
większych wie reformy rolnej.
„We wczorajszym sprawozdaniu „Siewo inia* , myln2 opublikowano
Czego tam niema! Zacytujemy dla moją mowę, w której rzekono miałem oświadczyć, że sytuacja maiejszowłasnych
jednostek
poza
pasem
oslonowym. — Przyjęto, że w akcji ilustracji parę wyjątków:
— «Przy przymusowej
parcelacji ści na Łotwie, Estonji i Litwie nie przedstawia się tax katastrofalne., Spro:
wzięła udział cała dywizja piechoty.
taką stować muszę, że słowa te nie odnosiły się do Litwy.
Grę
prowadził
D-ca
29
Dyw. obszarnik otrzymuje za ziemię
cenę
jaką
sam
określił
przy
obliczaJednocześnie w sprawozdaniu tem nie wymieniono, że mniejszości |
piech. p. gen. Załęski i Szef Szt. 29
D. S. ppulk.
S. G. Chtusiewicz. Z niu podatku majątkowego, z tego 50 narodowe z Litwy, odmówiły udziału w dyskusji na temat zbliżenia
gopośród gości wzięli
udział
Komen- proc. t. j. połowę otrzyma papierami spodarczego państw baltyckich, ponieważ nie wchódzą w
skład komisji
dant O. W. Wilno gen. Požerski, — procentowemi (renta ziemska). ObszarD-ca 1 Dyw. Leg. gen. Dąb Bierna- nicy chcieli płacić jaknajmniej podat- poszczególnych sejmu kowieńskiego*.
cki,
— D:ca 1 Dyw. Kaw. gen. Róm- ków (w rzeczywistości nic nie płacili)
mel,—D-ca 3 Sam. Bryg. Kaw. gen. i ciatego ocenili tanio swoje posiadKubin
— pozatem D-ca piech. dyw. i łości, a teraz los ich pokarał i muszą
Sowiety przypisują go monarchistom.
D. P. Leg. pułk.
Popowicz i 19 D. oddać ziemię za tą cenę, jaką sami
określili...»
Według wiadomości otrzymanych z Moskwy, nieznani złoczyńcy do
P. pułk, Czuma, oraz pułk. Rumsza
— „..Towarzysze Włościanie
je- konali napadu na bank państwowy w Charkowie. Pisma sowieckie twieri w. in,
W dn, 15 b. r. na omówienie szcze czas organizować wioskowe (siel- dzą, że napad dokonany był w celach politycznych.
Napadający rzekomo
całej akcji (ćwiczenia)
przybył rów- skije), gminne i powiatowe komitety, usiłowali porwać większą ilość gotówki dia ceiów propagandy monarchiskupizjcie się pod czerwonemi chłop- cznej w Rosji. Podczas napadu dwuch rabusiów zostało raanych i jeden
nież D-ca O. K, III, gen. Berbecki.
— Napad bandycki.
W nocy skiemi sztandarami P, P. S i zwarte- zabity. Napad odparto i pieniąłze w banku zostały nieruszone.

Napad

mi

szeregami idźcie zdobywać lepsze
z dn. 18 na 19-ty dokonano napadu
jutro. Szermierzami własnego szczę:
bandyckiego
we
wsi
Crandzicze
na
piały masy pokrzywdzonych ludzi.
ścia, bądźcie wy sami.
mieszkańców
tej że wsi
Krzywdy wynikły z tego,
że
firma zagrodę
— „„ Ziemia i woła (ziemla i woinż. Rudnickiego nie wypłacała nale- Gutmanów. Bandyci dokonali mordu la) oto nasze hasło napisane ognižnošci za robociznę. Ostatnia wypła- na osobie 60-io letniej « Gutmanowej, stemi zgłoskam: na przepojonym krwią
syna Józefa oraz chłopów
ta dokonaną została w marcu 1925r., jej 25:10 letniego
i roboiników
czerwonym
ciężko
zranili
19-0
letnią
Anielę
potem zaś roboty prowadzone
byty
sztandarze...
*
do 1-g0 czarwca przy dawaniu jedy- Gutmanównę, którą w stanie beznaSą w tej broszurze ustępy i pod
nie drobnych zaliczek. Niewypłacal- dziejnym przewięziono do szpitala adresem konkurentów «Wyzwolenia».
ność firmy iłumaczoną była tem, że miejskiego w Grodnie. Po dokona— „Wyzwolenie dużo krzyczy, wiele
niu mordu przestępcy zbiegli.

Deiegatura Ministerstwa

konierencji

wy ch

Przed trzema tygodniami zamieści-

_,

liśmy wiadomość O ukazaniu

Wypłata za strażnice K. O. P.

Nr 15 (1025

Publ.

nie dawała pieniędzy. W ten sposób
uzbierała się poważna suma około 75
tysięcy złotych należnych robotnikom,
przeważnie pochodzącym
z miejscowej ludności; zaległości wynoszą czę-

robi
w Sejmie i po za Sejwyjechał za- mem, wrzasku
dowodząc z pianą
na ustach,
stępca komendanta Policji
Powiatoże
tylko
oni,
Wyzwoleńcy,
zrozumieli
wej
podk.
Makarewicz w
asyście
Na miejsce

napadu

wywiadowców

i

oddziału

policj

konnej.

potrzeby chłopa:nędzarza i tylko oni
jedni są obrońcami
jego interesów.

na

wonej

Sowdepji

Państwowy,

surowo

karzą

za nieposłuszeństwo,

Pisma ryskie donoszą z Pskowa, że rozstrzelano
tam
armji, w tej liczbie b. pułkowaika armji carskiej

czelnika

sztabu

Borysowai

tego loż dowódców
więzienia.

a

16 ofi cerów czerwonych.

Rozstrzelanie
W

Bank

komendanta

pułków

czerwonej

oddziału

armji

73

16 o'icerów czerKortinsk:-g0,

karnego

|jackowa.

skizano na karę

Prócz

dożywotnego

Niezwykle surowy wyrok zapadł na skutek odmowy oskarzonych wykonania wyroków śmierci na włościanach pow. Bobrujskiego, którzy powstali przeciwko władzy sowieckiej we wrześniu r. 1924.

Ostry zatarg na kolei wschodnio-chińskiej,
Konsul

sowiecki

w Charbinie

zerwał

stosunki z władzami

chińskiemi.

Kiedy zaś trzeba czynem wykazać
swe przekonania «Wyzwoleńcy» gło-

POSTAWY.
400 zł. na jedną osobę.
PEKIN, 19 I. PAT. Według doni esień z Mandżurji, nieporozumienia
Wytworzyła się sytuacja bardzo
— (ch) Szkoła rolnicza w Łu- sują razem z obszarnikami, szowini- między władzami sowieckiemi
a chiń skiemi w związku z przewozem
przykra i mająca konsekwencje poli- czaju. W pierwszych dniach lutego siami, księżmi i wszystkimi innymi
Generalny
wojsk
chińskich
koleją
wschodnią
stają się coraz
ostrzejsze.
tyczne. Poszkodowani robotnicy nie- ma być uroczyście otwartą w Łucza- wrogami
pracującego
chłopstwa, konsul sowiecki w Charbinie
stosunki
z
władzami
chińskiemi,
zerwał
bardzo się orjentują w systemach ju o 17 km. od Postaw niższa szkoła Wstyd. Precz ze zdrajcami...»
które rozpoczęły polltykę interwencji zbrojnej, w następstwie
czego ruch
sto do

rządowych prowadzenia robót;
wie
dzą tylko, że pracowali,
wiedzą, że
im się należy zapłata, widzą, że strażnice zajęte są przez wojsko, a więc
przez organa państwowe,
i w konsekwencji
wyciągają
wniosek,
że
skrzywdziło ich państwo.
Sprawą od dawna zajęły się wła-

rolniczo-ogrodnicza. Łuczaj posiada
wyborne warunki na szkołę rolniczą.
Jest to lośrodek
ongiś
magnackiej
fortuny Mostowskich,
położony malowniczo nad
jeziorem Łuczjskiem.
Łuczaj po konfiskacie przez rząd rosyjski przechodził z rąk do rąk, czas
jakiś należał do
słynnego generała
dze administracyjne, które starały się Klejgelsa, ostatnio
zaś przed wojną
wpłynąć na odpowiednie rozwiązanie do gubernatora Tchorżewskiego. Szkozawilego problemu, jednakże
pomy- ła rolnicza mieścić się będzie w paślnych rezultatów
dotąd. nie widać. łacu, który ocalał podczas
zawieruInspektor pracy 66 obwodu w Lidzie, chy wojennej, aczkolwiek został dość
do którego się zwracano,
odpowie- znacznie zniszczony.
Pałac otoczony
dział, że poszkodowani
powinni się jest parkiem
i olbrzymim sadem ozwiócić
na drogę
sądową i w ten wocowym. Nowomianowany dyrektor
sposób uzyskiwać swe należności od szkoły rolniczej p. Imiela energicznie
firmy inż. Rudnickiego.
przeprowadza ostateczne
przygotoZałatwienie sprawy rzeczywiście wania do rozpoczęcia lekcji. Niestety
trudne jest bardzo i trzebaby poznać dotychczas jeszcze niezbyt wielu zana uczniów,
ją dokładnie, żeby wydawać
katego- pisało się kandydatów
ryczne sądy; w każdym
razie jedno prawdopodobnie z tej racji, że szerjest pewnem, że rozwiązana być mu- szy ogół nie był poinformowany o
Kandysi bez krzywdy robotników. Koniecz- otwarciu szkoły w Łuczaju.
winni się zgłaność ta wypływa nietylko z pobudek daci lub ich rodzice

zwykłej

sprawiedliwości,

ale

i

ze

względów politycznych, żeby, jak już
zaznaczyliśmy, nie wywoływać wśród
ludności rozgoryczenia
do państwa.

° ©О

ile

wiemy, ze strony

rządu

nie

były dotrzymane różne punkta
umowy, co znowu uniemożliwiło
firmie
spełnienie
kontraktu,
w _ rezultacie
czego rząd pobrał duże kary; dlatego

firma nie

ma pieniędzy

Dlaczego
— Wywiad

na

wypłatę

tak się stato?

z red. Cz. Jankowskim—

Sam zawołany

i zawodowy

dzien-

malowniczych

gór,

z basztą

zamko*

wą i trójkrzyżem Wiwulskiego i dalej z fantastycznym obrywem Bekieszówki!
— Siadaj pan — rzekł — tu przy
mojem biurku. | pisz. Oto papier i
pióro. Wiem o co chodzi. Postaram
się mówić tak wolno, abyś pan mógł
nadążyć...
— Pan redaktor — przerwałem —
był tak uprzejmy udzielić kilka miesięcy

temu

mojemu koledze

wywiadu

dawnictwach

guście:
‚ — „Niech

ściański

wypisane
żyje

hasła w tym

kolejowy

Tydzień

Roboiniczo-Wło-

rząd i t. p...*

nieodzowne

„przeczytaj, nie niszcz i daj przeczy+
tać towarzyszowi, sąsiadowi*,

„Po

przeczytaniu

chociażby tych

wyjątków
mamy
wrażenie, że jesieśmy nie w Polsce, a w Sowdepji
jedynie nadpis na karcie tytułowej:
wydawnictwo polskiej partji
socjalistycznej

pozwala

zorjentować

się, że

mamy do czynienia
z działalnością
stronnictwa w Polsce, wszystko inne

duch,

treść jest jakby

żywcem

te z agitacyjnej
bibuły
tak obiicie za kordonem
wanej potajemnie u nas.

Zamierzają
WARSZAWA

Władze

rosyjskie

zamierzają

również

nade-

urządzić

komuniści

w Lublinie:

Z Lublina donoszą:
Władze
że miejscowi komun ści organizują

agitacyjne jak również

2.000

miała

być

obficie

rozrzucana

odpowiednie

zarz ądze-

Komitetu

złotych nagrody

Gustaw

cy z Bolszewją zapominają w gorącz-

Dyskrecja

musiały ustać przedstawienia zrzesze- słychanie bogata
niowego zespołu w Teatrze Polskim? melodyczna lecz
Nieprawdaż?

wyjął.
żałuje
zaraz
zdaje.
mówić

zączął;

—

Przedewszystkiem

harmoniczna,.

w dobrej

inwencja

nietylko ma.
nym
tego
Operetka może nem,

i rytmiczna
oraz
Wszystko to może być

operetce.

Mol enda

istnienie

może

sobie

w Wilnie,

pozwolić

zdaje mi się, telna instrumentacja,

choćby

stutysięczna

operetki

ludność polska Wilna; dla drugiej zaś nami
połowy ludności naszego miasta, bez
mała też do stu tysięcy dochodzącej,

powinna polska operetka stanowić—
atrakcję.
Na
opereikę

nie należy

patrzeć

przez ramię, Prawda, nie braknie nie-

swoje

płaskiej

dziś modnej

coraz: suciej

farsy
revue

lub tak

czyli

znamio-

bardzo

i systematycznie

mordowali

wy«

mi

należących

do jej rodziny,

noskóra żona

została

mężczyzn,

tak, żeby czerwo*

jedyną

czynią renty z koncesyj

spaukobier-

naitowyci.

i

Terytorjum ladjan Osage położone jest
na odiegłem płaskowzgórzu sianu Okłahoma. Po
wymordowaniu
zamożnych Indjan, władze

reszcie przedsięwzięły

całego
szeregu
związkowe
na-

energiczne

są już na uopie całej
bandy
Policja zaaresztowała
narazie

K.

Hale,

Osage»

przezwanego

środkił

morderców.
farmera W.

<królem

oraz jego siostrzeńca

wzgórz

Ernesta

harda, męża młodej Indjanki,

Burg-

która

weszła

w posiadanie renty rocznej w sumie 100 000
dolarów, gdy wszyscy męscy członkowie jej

rodziny zostali wymordowani. Hale i Burghart byli właściwymi inicjatorami szaiańskiego planu, zamierzającego
bogatych Indjan Osage.

pr

do wytępienia
3

Rząd St. Zjednoczonych

ciągu

ogłosił,

ostatniego roku budżetowego

tym Indjanom

że w

wypłacił

podatki („royalties*)

za nattę

i gaz 29.423.000 dol.

Z Całej

Polski.

— Wybuch
na forcie Legjonów w Warszawie.
W poniedziałek o godz. 11 z rana, w budynku
firmy „Oranat*,
znajaującej się przy
warsztatach amunicyjnych
na forcie

Legjonów,

nastąpił wybuch zapalni-

ków
do granatów.
Stało się to w
chwili nakładania kapsli na zapalniki

przez robotnicę Helenę Matysiak.

Prócz Matystakówny ranne są robotnice: Marja Brodziłowska, Eugenja

Grabowska,

Piotrowska Helena i Na-

talja Kapuścińska.
Najciężej ranna jest Helena Matysiak, która odniosła 3 bardzo ciężkie

rany.

Przybyłe

®

Pogotowie

Ratunkowe

opatrzyło na miejscu ranne robotnice.
Na miejsce
wypadku
przybyłaz
ramienia departamentu Ill (artyleijii
komisja,
M. S. Wojsk.
uzbrojenia)

złożona z oficerów i pyrotechników.
Według opinji komisji powodem była nieuwaga jednej z robotnic.

Piatek
zh Ada
S
Kier. internatu „Przyszłość*.

przypomina rodzicom
wymienionych uczni:
Kowalskiego

i

opiekunom
niżej
Kowalskiego Józefa,

Stanisława,

Urbanowicza
wicza Władysława,

Urbano:
StaniJuściń-

Franciszka,

Augustynowicza

sława,

Obryckiego Karola

Wacława
Giebienia

internacie

i Syn

interes nie rozwinie

tychże

z końcem

ucznę

tego

uregulowania
razie sprawa

tej sprawy.
ta zostanie

skierowana na drogę sądową.

Zarzeczna 5,

miesiąca celem
W przeciwnym
m. 12 (Internat).

EGZ AZET CHPANURIE WRACA ZDEPECCZOOE

poleskiego polskiej partji socjalistycznej w powiecie Baranowickun Stoi p.

Machaj

b. urzędnik

Owoce

PKU.

nicza-

maniiestować

Stanu rzeczy
dowoienie z obecnego
i nieuznawać urzędu gminnego, S€jbyć umiku, twierdząc, iż powinny

zapewniona

żaden

w

się.

Zrze-

tworzone sielskie

takie ja“

komitety

|

kie są nieopodal za granicą.

Kto z tego czerpie zyski nietrudDziałacze zaś z
no się domyśleć.
Komitetu Poleskiego
Okręgowego
uini w poparcie „towarzyszy* ministrów kontynuują ze zdwojoną intensywnością nadal swą pracę rusyfikacyjno-bolszewizującą masy włościań*
skie

w

mniemaniu,

że budują

trwałe podstawy niezależnego

imprezy.

Chcę

mówić

o:

Polsce

bytu.
K.S

porzucaniu

dał Pan Bóg różne teatry dla: szenie nie mogło płacić z góry i to Wilna przez artystów, — zawiedzioaby smakowały... w
przystoj- słono za prawo wystawienia jakiejś nych. Pierwszy wrócił do Warszawy
mądrem a kolejnem ich po so- sensacyjnej nowości operetkowej (np. p. Redo nie przywykły do zarabiania

„rewji“

—

Śpiewa obecnie w war„Oiłowa*, który nawet warszawskim „groszy".
Nowościom ciężkie dał straty); zrze- szawskich Nowościach, które też po
szenie nie mogło gwarantować tyle ciężkich stratach doznanych przez dyto a tyle od występu żadnej wielkiej rekcję
Niewiarowska - Szczawiński,
prymadonnie sprowadzonej do Wilna przeszły na zrzeszenie iecz bądź co
że... do końca , sezonu jeszcze daleko na występy gościnne; nie mogło dać bądź mające za grunt Warszawę nie
i, że chwilowa cisza w Lutni nie nawet grubszej zaliczki np. tenoro- Wilno. P. Kramerówna, przywykła do
oznacza bynajmniej tego, że — że wi angażowanemu na występy dajmy hołdów
i owacyj
krakowskich, do
istnienie stałej w Wilnie operetki poi- na to z Warszawy, Krakowa, Toru- portretów po ilustracjach i kwiatów
skiej jest w dzisiejszych czasach wy- nia; źrzeszenie nie mogło łożyć na de- co najmniej co niedziela, w dodatku

kluczone.
koracje, na wystawę. Bo zrzeszenie<zaziębiwszy się fatalnie pierwszego
— A jednak — wtrąciłem — zrze- żadnego funduszu nie miało.
dnia w Wilnie, (zmiana klimatu!), też
szeniowa operetka, którą od paździerGdybyż jeszcze sypały się jak z — nie wytrzymała. Wróciła do Kra-

lecz nie upoważnia to bynajmniej do nika mieliśmy w Lutni ;nie mogła upoczytywania operetki wogóle za... trzymać się!
obrazę Boską!
— Prawda, -— odparł red. JanPrawie dwiestotysięczne Wilno ma kowski — lecz złożyły się na to
prawo posiadać operetkę — nietylko okoliczności wręcz wyjątkowe.
żydowską.
Primo przystąpiono „do interesu*
Stały teatr dramatyczny to wiel- bez grosza przy duszy. Tak niemoż-

jednej operetce błazeńskich przymieszek i nieznośnego szabłonu,
ale.....
o! niech pan
uprzejmie sięgnie po ka rzecz. Znamię to i czynnik zara*
ostatni, na oknie obok pana leżący zem wysokiej
kultury.
Tak
zwany

roku

obfitości

komplety,

komplety! Gdybyż w kasie
pieniędzy! Można byłoby

komplety, kowa,

skąd na usilne prośby, zdecy-

było huk dowała się wystąpić niedawno kilkaodgarnąć krotnie w Lutni aby umożliwić wzno-

na... wienie „Dziewczyny z Montmartre".
nikt Poczem znowu odjechała. Podobnież
pojęcia niema jakie nieraz działy po p. Bańkowska—bardziej, rzecz prosta,
niedziałkowe przypadały na pojedyń- upodobała sobie Warszawę, zaangana! Zrzeszenie piękna
rzecz, Spra- czych artystów, na orkiestrę, na chór... żowana
do teatru Niewiarowskiej
wiedliwa rzecz, rzecz bardzo modern Pożal się Boże! Wszyscy, aż do ma- (była „Komedja* przy ul. Jasnej). Poi bardzo
modna.
Lecz
zrzeszenie, szynistów i woźnych
pracowali za rzucił też Wilno bardzo, bardzo „przedczyli działówka, dzieląca się co po- nieprawdopodobnie — w dzisiejszych wcześnie" p. Horski, niezaprzeczenie
niedziałek tem, co na czysto Pan Bóg czasach — nikłe wynadgrodzenie, Ot, jeden z filarów operetki w Lutni, nadał w ciągu tygodnia (po wyrówna- byle choć coś mieć. Byle choć para der sprężysty i tęgi reżyser. Porwała
niu deficytów np. poniedziałkowych, złotych na dzień zarobić.
go nam p. Niewiarowska dla swego
wtorkowych, środowych) — nie moZ tego stanu rzeczy wynikły kon- teatru, Teatr jej robi „kokosy*, p. Horski
że żadnych, ale to literalnie żadnych sekwencje, które ujmę jako secundo zarabia «kokosy» — no, i wszystko

dla „Słowa*, mniej więcej w począt- zeszyt
arcypowaźżnego miesięcznika zaś „wielki repertuar” teatru dramakach października roku ubiegłego. „Muzyka“. Ma pan? No to znajdzie tycznego to już niemal szczyt tego
Zatytułowany był ów wywiad
„Jak pan tam со o operetce „od Straussa na co zdobyć się i na co pozwolić
się to stalo?“
do Falla* pisze Szarlitt. Twórca „Zem- sobie może miasto. To
patent, to
— Že otrzymalem koncesję na sty nietoperza" genjusz muzyczny, indygenat, to tytuł honoris causa!
operę i operetkę w „Lutni*? A jakże, którego utwory sceniczne podziwiali, Lecz—nieprzerwanem napięciem ducha
pamiętam. Teraz zaś chodzi o wiado- tak, podziwiali, współcześni mu Wag- nie można żyć. Nawet samego Szeksmość „z najlepszego źródła* dlaczego ner, Brahms, Bruckner, Mahler... Nie- pira nikt dzień po dniu nie wytrzy- robić wkładów.
=

ceizm

moidowania bogatych Indjan, szczepu Osa«
ge, posiadających na swoich terenach obfite
źródła nafty. Z potężnego niegdyś
e
pozostało obecnie pizy życiu jeszcze ty ko
dwustu ludz', a z tych niestórzy, jako głowy
rodzin, będąc koncesjonarjuszami owych
źródeł, pobierają do 210.000 dolarów renty
rocznej, To bogactwo nielicznego szczepu
oddawna już kusiło bandę białych awanturników i postanowili przywłiszczyć sobie
dochody Indjan. Białe kobiety dopomagały
im w tem, poślubiając starych Osage'ów, a
po ich śmierci, nie zawsze naturalnej dziedziczyły ich majątek. Z drugiej strony biali
ženili się z młodemi dziewczętami indyjskie-

czyna jaskrawo

ul. "Wielka 36.

mnogolud-

uknutego

być sui generis arcydziełem.
Nie ja bie zażywaniu.
to mówię, mówi Szarlitt. Przeczytaj
Dlatego też, podobnie jak byłem
pan też co mówi o Falla «Księżnicz- zawsze zasadniczo — dla wielu wzglę*
ce dolarowej> a szczególniej o „Pani dów —.za istnieniem w Wilnie staPompadour*. Niezwykły smak, sub- łej polskiej operetki, tak też sądzę,

etc. etc. Oczynie wiście, że współzawodnicy Millóckepierwszorzędnej, jak warszawska, lecz ra i Genće, Lehara i Oskara Strausdobrej operetki polskiej jest pożąda- sa, Kalmana i Nedbala jęli w braku
ne. Godziwa to rozrywka, na którą talentu i muzycznej wiedzy zaprawiać
że

Dlatego też miastom

podają szczegóły

spisku,

agitacji już są widoczne mimo, że jenie wyszcze elemeniy boiszewickie
Rozwidownię.
na
jawnie
stępują
pizężenie idzie w tym kierunku, że
spokojna z usposobienia ludność za-

temu kto zakomunikuje jakąbądź miaro dajną wiadomość, za pomocą które
uda się odnaleźć s<radzione dn. 17 om. sukao
z fabrycznego składu

poleskiego
PPS, prowadząc agitację
w języku rosyjskiem tuż obok grani-

awantur-

Dzienniki nowojorskie
niezwykłego

za utrzymanie

19 I (tel. wł. Słowa).

bibułą komunistyczna, Władze po!icyjae poczyniły
nia by wczas przeszkodzić demonstracjom.

wzię-

ników.

albo by się zgłosili najdalej

tydzień Lenina i Libkaechta dla celów prooaganiy komunistycznej.
Wedtug opracowanego programu w ciągu tego tygodnia
miały
się odbyć

odczyty, zebrania

białych

przez

skiego Marjana, Szainagia Zygmunta, Wachowskiego Olega, by wpłacili zaległości

„Lenina i Libknechta“.

bezpieczeństwa otrzymały wiadomość

wydawanej
i kolporto:

Panowie z Okręgowego

został wstrzymany.

słać wojska dla ochrony sieci kolejowej.

ce partyjnej, że przygotowują grunt
Zwracać się tamże: Wiejka 36.
szać listownie lub osobiście do dy- dla komunistów z zakordonu. Chłop
rektora szkoły rolniczej
w Łuczaju, nasz nieuświadomiony, ciemny, nie- tyczne z legalnie uprawianą agitacją którzy katowali jej najlepszych bojopoczta Łuczaj, powiatu Postawskiego. orjentujący się w stosunkach
poli- przez filje partyjne PPS.
wników.
W kilkanaście
lat zapom— (ch) Trzydniowe kursy rol- tycznych ze zdumieniem patrzy na
Wprost nie chce się wierzyć (gdy- nieć o swych cierpieniach i stać się
nicze. W najbliższym czasie mają bezkarną agitację i snadnie wierzy by nie dowody materjalne) aby pol- kresów Polski rysyfikatorem—cóż za
być urządzone w Łuczaju oraz w Po- wszelkim
plotkom
o sile pieniądza ska partja polityczna mająca tak pię- kolosalna zmiana poięć. |
stawach trzydniowe
kursy
rolnicze. komunistycznego, który działa tak, że” kne karty walki o polskość mogła w
Któż prowadzi tę robotę i jakie
Będzie to cyki odczytów i pogadanek echa propagady komunistycznej do- lat siedem po odzyskaniu niepodle- zatacza ona kręgi? Odpowiada na to
z dziedziny hodowli, żywienia zwie- chodzące z za pobiiskiej
granicy w głości, dla ciasnych celów partyjnych pytanie szczegółowo
nasz czytelnik
rząt domowych i mieczarstwa.
myśl hasła „Ziemia i wola” są iden-- prowadzić agitację
w języku tych, w swym liście. Oto na czele oddziału

— Z ust mi pan redaktor
Delegowany przez redakcję „Sło— No, to niech pan nie
wa“ do p. redaktora Cz. Jankowskie- papieru i atramentu! Powiem
go „na wywiad* — zadanie miałem wszystko co wiem i co mi się
nie trudne.
I tak mój szan. informator
nikarz, nie dał mi red. Jankowski nawet rzucić okiem na roztaczający się
£ jego okien chyba najpiękniejszy w
Wilnie widok po przez plac Katedralny i samą katedrę na pasmo jakże

Dodać należy że, na zakończenie
mamy jak zwykłe w tego rodzaju wy-

Wymordowanie Indjan

A bez

wkładów —

jaką sumkę na żelazny kapital,
inwestycje, na gwarancje..
Ale

przyczyn rozbicia

się

zrzeszeniowej dzieje się jaknajlepiej na

najlepszym

Nr

15 (1025)

*ееФ
Ч

PTE SZ,

' KURJERZIEMGOSPODARCZY
WSCHODNICH
utrzymanie produkcji
zboża.

е

0
|

Szereg posłów wniosło do Sejmu
wniosek nagły w sprawie środków
“dia zapobieżenia grożącenu
zmniej_szeniu zastosowania nawozów sztucznych w rolnictwie. Jakie znaczenie po-

siada

stosowanie

nawozów

szarze około 175,07 ha gruntów

Delegacja

Bankers

jest badaniem

Trustu

monopolu

w

dzenia. Z „Dziennika Ustaw Rx. P.

zajętą

kierunku

chleba.

Pamiętać

wywóz

zboża

bowiem

utrzymuje w kraju ceny

Światowe minus koszty

przewozu

handlowe, przy przywozie zaś, mieli-

byśmy ceny

Światowe

plus

Polską a Łotwą, podpisana w Rydze

państwowego mu-

państwowego

GIEŁDA WARSZAWSKA.
18 stycznia 1926 r.
Dewizy i waiuty:

monopolu tyluniowego

uwzględnione dozobowiązania państwa. Dolary

tychczasowe

Następnie

koszty

Ministerstwo

7,30

berzja

Skarbu

wistości
podawane
pisma informacje o

cych

„waniu nawozów sztucznych z zagia*
_ nicy, przeciążenie rolnictwa zobowią-

szech.

ZARA GK:

E
niskich cenach, spowodowanych
drożyziią
zakazami wywozu zboża,
kredytu, ryzyko walutowe przy naby-

kredytowemi

"zaniami

w

dia Polski

sprawie

we

2752

102.75

103—

lnemi

nietylko dia rolnictwa

ogółu ludności.
Jako środki,

fa-

ale i dla

к tolnikom stosowanie nawozów sztuczzagwanych, interpelanci wskazują:

tantowanie
bodnego
gniętego

rolnikom

wywozu

Swo-

całej nadwyżki zbioru osiąnazastosowaniu
dzięki

19

ог

pom

WE:

PO:

wych,

2948

wsi

tych

122

gm.

do

Dok-

Dziśnieńskiego;
138,16 h 30) na й
1
grun
a
7
1. około
naiežących

do

Dziśnieńskiego,

pow.

gruuiów

ha

141,17

do

należących

nadziato-

gospodarzy

powia-

i

tejże gminy

Berezowo,

2.

SĘ

z

maj. Doroszkowicze,

SW

wa,

łącznie

gruntów,

й

:

nabywanych
z
Berezowo

gminyi

tejże

Kopyło-

na obszarze około 1046,09

około

ha; 31. na obszarze

A

4. około

wsie

Adryjana

własność

powiatu,

NT
г

pomienione

przez

152,94

sianowiących

‚

gospodarzy

gm.

należących

wsi

ha

własność

Uzdziewszczyzna,

ciańskiego, własność Marji Słotwiń- gm. Porpliskiej, pow. Dziśnieńskieskiej, na rzecz m-ka Kiemieliszki, tej: go; 32, na obszarze: 1. okcło 383,92
że gminy i powiatu, 13) obciążające- ha gruntów nadziałowych i kupnych,

НешукаКао
— ze ał. 0 g. 2.6i 52.
Jutro

go

majątek

Pomerecz-Słociszki,

Polańskiej, pow. Oszmiańskiego, własność Franciszka: Ksawerego .Bronisława Tartylło, „na rzecz wsi Słociszki
tejże gminy i powiaiu. yt: Sprawy

URZĘDOWA

— (b)

Puzyry,

ha gruntów
758,62
przez wsie Frołowo i

ZROBIC Y:

Wsch. sł, o g. 7 m. 39.

Fabq. i Seb.
EOS

należących

nadziatowych,

około

10215

wartościowe

się 5 pr. pożycz. konw.

ŠRODA

;
mogą ułatwić

które

wsi

folw.

z

powstałych

76 ha gruntów

ajewskiejj

14080

2962
116

KRONI

ze

Święokoło

tejże gminy i
roczyska Michałkino
powiatu, łącznie na obszarze około
64,50 ha; 29) na obszarze około 266,

tów

0
Tw

Skutkami, które już wskazaliśmy,

| g%.
_

sztucznych,

nawozów

Stosowania

ryszki, gm. Daugielskiej, pow.
cjańskiego, oraz na obszarze

gospodarzy wsi Frołowo, gm. Miko-

2156

14150

43.50
—

nie opinji publicznej przez ogłaszanie
_ wozów sziucznych na kredyt.
|
Z tych powodów w roku bieżąi
- €ym grozi ogromne zmniejszenie SIĘ

".

Szaka-

leżących do gospodarzy wsi

Szyckiej, ' pow.

2742

2166

kolejowa

na- zmuszonem podkreślić, że alarmowa* 4 pr. py

otrzymanie

na-

ło 54 ha gruntów nadziałowych,

Pożyczka dolarowa 64.50 (w złotych 470.—) tu, 3. około 8,14 ha gruntów — пабу-

Wło-

czuje

Ś więciańskie-

j powiatu, łącznie na obszarze około
95 ha gruniów; 28) na obszarze oko-

obszarze

7.28

14115

Papiery

pow.

go, oraz na obszarze około
25 ha
gminy
tejże
gruntów zaśc. Wysiołki,

gospodarzy

CH
35.41

27,59

2161

Daugieliśkiej,

Puzyry i Czerewnicy,

33.12

35.59
132

730

2955

s

Skarbu

7,28

2.28

20
35.25

przez
niekiėre Wiedeń
rzekomo
toczą- Włocny

pertraktacjaca

pożyczki

Ministerstwo

uniemożliwia-

jące wielu rolnikom

się

nowej

1,32

33.20

stwierdza, że przyjazd i pobyt prof. Londyn
i przewozu i koszty handlowe.
sa
й
Diaczego spada stosowanie nawo- Kemmerera nie miał nic wspóluego Nowy-York
z opcją Bankers Trustu i przyjazdem Paryż
zów sztucznych przez rolników?
Praga |
jego
delegatów.
|. Składa się na to wiele przyczyn,
Również nie odpowiadają rzeczy- PAPA
"ak: nieopłacainość produkcji przy bar-

Kupmo:

Sprz.

Tranz.

i będą musiały być

gm.

10,50 ha gruntów państwowych z u-

dn, 3 I 1924 r. (poz. 26).

si być
przedmiotem
uchwał
Ciał
ustawodawczych;w
razie zawarcia
tej tranzakcji na zasadzie
dzierżawy

trzeba, że

ha;

31

38,

około

na obszarze

R-nie M-ra Skarbu, Przemysłu i 27) pa obszarze około 70 ha grunHandlu
i Rolnictwa
i D.P.wyznaczez dn. gospodarzy
tęy nadziałowych,
należących do
12 1 1926
r. w sprawie
wsi
Ławrynczukiszki,

interpelantów.
rządu polskiego żadnych
innych za- nia koniyngentów cukru za czas od
W. roku zeszłym zużycie nawozów pewnień, jak tylko to jedno, że Pol- 1 X 1925 do 30 IX 1926 r. (poz. 24).
|
sztucznych
wyniosło
530 tys. ton. ska z nikim innym w sprawie dzierR-nie M-ra Skarbu z dnia 14 |
Przyrost w plonach dzięki nawczom żawy monopolu
tytuniowego
do
Pico,
dla uproszczenia, do sa- dnia 8 marca r. b. pertrakiować nie 1926 r. o wypuszczeniu serji IX biletów skarbowych (poz. 25).
' mego żyta, daje 781 tys. tonn
czyli będzie.
Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr.5
więcej niż cała tegoroczna nadwyżka
Należy również
przypomnieć, że z dn. 16 I 1926 r.
Ž
zbóż chlebowych. Zaniechanie stosoKonwencja Konsularna pomiędzy
tranzakcja oparta na dzerżawie jakie:
ania nawozów
sztucznych
spowo-

gobądź monopolu

Niwje

. cznie

r.

I 1926

15

Nr. 4 EWA:

Instrukcja

w sprawie
wozów sztucznych, obniżenie stopy
Wydział
od widowisk.
koncesyj
i przedłużenie termi- bezpieczeństwa przy Delegaturze Rzą"procentowej

wdrożenia

przymusowej

do

gospodarzy

wsi

Mar-

tyszki, gm.
Żodziskiej, pow.
Wilejskiego, 2. około 481 ha gruntów
z
uroczyska Andraszów, wchodzących
w skład państwonego majątku
Du-

likwidacji batowka tejże gminy i powiatu,

łą-

wspólnego pastwiska: 14) należącego cznie na obszarze około 388,73
ha;
Nu płatności zobowiązań
za nawozy du rozesłał do Starostw zarządzenie
do wsi Słociszki, gm. Polańskiej, po- 33, na obszarze
około
229,40 ha
sztuczne,
udzielenie zobowiązaniom Min. Spraw Wewnętrznych, Кбге оwiatu Oszmiańskiego i do majątku Po- gruntów nadziałowych należących do
takim pierwszeństwa przed innemi. . piewa, że wydanie koncesji na prawo merecz-Słociszki, tejże gminy i powiatu gospodarzy wsi Szyrki, gm. Mańkoutrzymanie produkcji urządzenia wędrownych przedstawień e 3 Franciszka Ksawerego-Broni- wickiej, pow. Posiawskiego.
Ponieważ
rolnictwa na jaknajwyższym poziomie widowiskowych uwarunkowane być sława
Tartyłły; 15) należącego do wsi
leży w interesie całego Życia gospo” musi od tego, by koncesje te nie Podiędiikce y Rachaliszki, "gm. MejWOJSKOWA.
darczego, ciała parlamentarne, jak i były odstępowane osobom innym, a szagolskiej pow. Wileńskiego,
za—
(b)
W
sprawie
odroczeń
potraktują sprawę to w celu posiadania
rząd niewątpliwie
gwarancji,
że šciank6w Podgaj i Podworance tejże służby wojskowej. Przypominamy
|
tę z największą życzliwością,
widowiska te będą na poziomie arty: gmuny i powiatu, i do majątku Kier- naszym czytelnikom, że od 15 lutego
że najbar- stycznym. Webec tego,
tu musimy,
Dodać
że korzysta- nówek tejże gminy i powiatu,
wła- rp, zaczyna się okres składania
podziej poszkodowaną pod rozważanym nie z odpisów koncesji prowadzi czę- sność Feliksa Zawadzkiego: VI Spra- gań w sprawie odroczeń służby wojktóra
kraju,
względem jest ta połać
sto do nacużyć, w„dział bezpieczeń- wy wdrożenia postępowania scalenio- skowej dla uczących się i dla jedynych
nosi nazwę „Kresów*—a to dlatego, siwa zwrąca uwagę władz miarodaj-

że taryfa kolejowa jest w ten sposób nych, że
Skonstruowana, by uniemożliwić tym na żądanie
Kresom jakikolwiek bądź rozwój ekonomiczny, czyniąc z nich źródło re- koncesji.
— [x]
ompensacji wydatków łożonych roz- Komisji
rzutnie na gospodarkę
ogólnopań-

wego:

16) na obszarze około

126 ha żywicieli.

Ostatni

termin

składania

gruntów nadziałowych należących do podań upływa
w dniu
rozpoczęcia
gospodarzy wsi Ojrany Polskie. gmi- się poboru ogólnego t. j. mniej wię„_
ny Mejszagoiskiej;
17) na obszarze cej koło 1 maja r. b.
Posiedzenie Okręgowej około 230 ha gruntów , nadziałowych
— (b) Komisje poborowe. Pan
Е
х
Ziemskiej
w
Wilnie. należących do gospodźrzy wsi Grzy|
18) na Komisarz Rządu zamiadonuł Starostę
Prócz spraw
podinych
w numerze bańce, gm. Niemenczyńskiej;
Stwową.
wczorajszym na posiedzeniu Okręgo- obszarze ok«ło 62 ha gruntów
na- powiatu Wil. Trockiego, że w dniach
wej
Komisji Ziemskiej
w dniu
21 Gziatowych należących do gospodarzy 22 b. m. 5 i 19 lutego, 5 i 19 marca
O zakaz wywozu owsa.
gm. Niemenczyńskie; oraz 2 i 16 kwietnia r. b. funkcjonostycznia r. b. będą rozpatrywane na- zaść. Bieliszki,
W związku z wnioskiem, który siępujące sprawy: IV Sprawy zatwier- 19) na obszarze około 64 ha gruntów wać będą dodatkowe Komisje pobownosi do dzenia układu dobrowolnego o likwi- nadziałowych, należących do gospo: rowe. Posiedzenia komisji odbywać
min. spraw wojskowych
komitetu ekonomicznego ministrów dacji serwitutu pastwiskowego: 9) darzy wsi Matejki li, gm. Podbrze- się będą przy ul. Ostrobramskiej 5, a
"w Sprawie zakazu wywozu OWSą, obciążającego tereny leśne majątku skiej; „ 20) na obszarze około 264 ha przewodniczyć będą 22 I, 5 li, 5 III,
zaś
podajemy tu dane cyfrowe dotyczące Antonowo,
gm.
Kucewickiej,
pow. gruntów nadziałowych, należących do i 2 IV przedstawiciel Stąrostwa,
tej sprawy. Ogólny zbiór owsa w bie- Oszmiańskiego, własność Aleksandry gospodarzy wsi Borejszuny, gminy 19 ii, 19 Illi 16 IV przedstawiciel Ko-

'

"

wynosi

gospodarczym

roku

żącym

33.144.000 kwintali, konsumcja

wew-

nętrzna obliczona została na 29.677.000

kwintali,

W sprawie

pożyczki lamerykaiskiej.

į
1

rych

Wobec zjawienia się
rgariach

prasy

charakterzei stanie

w

m

Niny Aleksandrowej,

Bysirzyckiej, pow. Wileńskiego; 21) na
obszarze:
1) około 144 ha gruntów,

Marji i Wiery Kowryginowych
na
rzecz wsi Trasieczenięty vel Trzesieczenięty, tejże gminy i powiatu, oraz
10) obciążającego tereny leśne tegoż
majątku na rzecz. wsi Dębina
tejże
gminy i powiatu,
11) obciążającego

naieżących do gospodarzy wsi Dwor-

rządu

niowego, Ministerstwo Skarbu wyjaś-

mia raz jeszcze, że wszelkie

© warunkach finansowych
monopolu

3) około 5 ha gruntów, stanowiących
dzie, tejże gminy

pogłoski

pożyczki

tytuniowego

Szarkowskiej, pow. Dziśnieńskiego, własność Józeta Fiedorowicza na

rzecz

m.ka

Nowo-Szarkowszczyzna

końca

T

TTT

— pierwszy dziś w

Т
т
!

— Z działalności związku oficerów rezerwy. Okręgowy związek

Wileńszczyzny. O powyższem šwiad-

p. Sempoliński,

Polsce wodewilista, drugi

Zastąpił go

raz

łącznie kółw poszczególnych miejscowościach.

i w Białymstoku,

działowych,

należących

do

gospo-

do

gospo-

24) na ob-

dziwnej giętkości i elastyczności, w partnerem nie wystąpi.
doskonałym zawsze smaku, w finezji
— Mieliśmy, nawet tu w Wilnie,
interpretacji, w humorze niewyczerpa- p. Marjańskiego. Lecz p. Marjański
nym, w tańcu... moje uszanowanie! jest urzędnikiem państwowym. Niema
Dotrzymała nam też wiernie placu zakazu w żadnej ustawie lecz... nie
p. Kozłowska, też wodewilistka pier- wypada urzędnikom śpiewać w ope-

byle ciągłość przedstawień utrzymać.
byle Teatr Polski trwał. Nawet wieczory te wesołe cieszyły się znacz-

nem powodzeniem,

Rzecz

dniu

zaś

POTRZEB

NAUKI.

Otrzymujemy następujące pismo:
W całej Polsce, jak długa i szeroka, rozbrzmiewa 'dziś hasło oszczęd:
ności. Hasłu temu, rzuconemu przez przedstawicieli Rządu z mównicy Izb
poselskich, przywiórzyło bicie serca miljonów
Polaków.
Społeczeństwo
polskie ufa, że państwo wyjdzie z oczekującej go operacji znacznie wzmocenione: akcja oszczędnościowa uprości, a tem samem usprawni działalność
machiny państwowej, która się rozrosła ponad
rzeczywiste
potrzeby
i

wskutek tego krępuje, nieraz ze szkodą dla samej rzeczy, inicjatywę jedna-

stek i społeczeństwa. My, przedstawiciele nauki
polskiej podzielamy
w
pełni wszystkie te nadzieje i cieszymy
się z akcji, podjętej
przez
Rząd,

albowiem mamy

także to przeświadczenie,

że pod nakazem

konieczności

instytucje rządowe w zakresie oględnego i oszczędnego użytkowania majatku Pe
będą coraz doskonalszym wzorem dia gospodarki prywatnej.

Rzeczą powołanych czynników będzie jednak
przeprowadzić
oszczędnościową, tak aby na niej nie ucierpiały
pewne
funkcje,

państwo

akcję
które

już sprawuje, a których nie jest w możności przelać na jakąś inną

organizację. Do takich funkcyj należy bez wątpienia opieka nad twórczością naukową. Chodzi tu o rzecz pierwszorzędnej wagi.
Przecież o roli i
pozycji naiodów i państw w Świecie stanowi nietylko potęga armji
pod
bronią, lecz także wartość wytwarzanych dóbr, które, podlegają wymianie,
a które czynią państwa,
które umiały wytworzyć dla tej twórczości
pomyślne warunki, niezbędnemi ogniwami w wielkim łańcuchu
organizacyj
państw. Wobec tego musimy dążyć
nietylko do tego, aby utrzymać,
a
nawet wzmóc naszą siłę, lecz także, aby dookoła
nas obudzić
šwiadomość, że jesteśmy potrzebni jako czynnnik niezmożonej pracy na pożytek
iudzkości. Nie potrzeba się zbytnio zagłębiać w dzieje, aby spostrzec, jak
niepowetowanym
brakiem w naszych aktywach był dotychczas brak pozycji, któraby odpowiadała w sposób należyty zdolnościom i talentom naszego narodu w zakresie pracy w szerokiem znaczeniu tego wyrazu, której to pracy ukoronowaniem jest twórczość naukowa,
Zaniedbanie nasze
pochodzi stąd, że przez długie wieki naród nasz
cały pochłonięty
był
walką, która należała do obowiązków naszego kraju, jako antemurale christianitatis; a następnie — w okresie niewoli — stąd, że troska
o przy-

wrócenie niepodległości w czynnej walce z wrogiem przytłumiła wszystkie

inne troski miodzieży w byłych zaborach pruskim i rosyjskim.
Zaniedbanie to, jako wywołane czynnikami,
które przestały już odgrywać rolę dominującą, da się więc odrobić. Organizatorzy naszego
państwa
zdawali
sobie sprawę z wartości rzeczy, które tu wchodzą w grę, i zaraz na wstępie naukę, gotującą się do szerszych lotów, otoczyli serdeczną
troskliwo*

ścią. Organ, którego pieczy

zlecono

twórczość

naukową,

to

Wydział

Nauki, Tylko wiajemniczeni wiedzą, jak daleko sięgającą i jak dobroczynuą w skutkach była działalność tego Wydziału; miała ona na celu: pomoc
uczonym, finansowanie wydawnictw naukowych, dopomaganie instytucjom
w rodzaju Kasy im. Mianowskiego, a wreszcie
ożywianie
stosunków,
między uczonymi polskimi a światem naukowym zagranicznym. Słowem,

Wydział Nauki obejmował swą opieką

wszystko, literalnie

wszystko,

co

tylko mogło sprzyjać rozwojowi nauki teraz i w przyszłości.
Najważniejszem jednak z tych, podjętych z takim rozmachem 'zadań było bez
wątpienia finansowanie wydawnictw naukowych. Dość powiedzieć, że z zasiłkiem, a najcięściej całkowicie z funduszów Wydziału Nauki w ciągu lat
1919 —1924 wydano 756 prac, w któią to liczbę wchodzi 243 wydawnictw
pooa
Szczególnie tu, na Wileńszczyźnie,
potrafimy ocenić opieuńcze ramię

Wydziału

Nauki:

wszystkie

wydawnictwa

naukowe,

prawie

bez wyjątku, mogły być podjęte tylko dzięki jego finansowej
pomocy.
Tymczasem fundusze, któremi rozporządzał dotychczas
Wydział
Nauki,
jakkolwiek jego działalność rozciągała się na całe państwo, nie odgrywają
prawie żadnej roli w budżecie
ogólnopaństwowym,
wynoszą
zaledwie
dziesiątą część jednego procentu (Ściśle 0,104
proc.)
Otóż,
dochodzą
wieści, że nawet temu, tak mizernemu budżetowi grozi poważna redukcja.
Wobec tego uważamy za swój obowiązek zwrócić
uwagę
powołanych
czynników i wogóle społeczeństwa, że jakakolwiek redukcja budżetu Wy-

działu Nauki wystawia twórczość

naukową polską na niebszpieczeństwo,

że będzie pozostawiona na łasce losu. A to w czasach, gdy
społeczeństwo, które na wielkiej części obszaru Polski nigdy zresztą zamożnem
nie

było, ulega we wszystkich
bardziej

zatraca zdolność

Wydziałem

warstwach

coraz większej

sprostania

zadaniom,

pauperyzacji i coraz

które spełniało

wspólnie z

Nauki.

Niechętnie zabieramy głos w obronie własnych
warsztatów* pracy,
czynimy to jednak, aby nie być kiedykolwiek pod brzemieniem poczucia,
że zaniedbaliśmy czegokolwiek, coby uratować mogło od zaguby wzbijający się ku słońcu kwiat nauki polskiej.
W Wilnie, 15. Xil. 1925 r.

(—) Prof. Kazim. Kolbuszewski, prof. Ludwik Sokołowski, prof. Ferdynand Ruszczyc, prof. Wacław Dziewulski, prof. Eugenjusz Waśkowski,
prof Marjan Żdziechowski, prof. Władystaw Dziewulski, prof. Kazimierz
Sławiński, prof. Witold Kraszewski Jan Priiffer, prof. Kuzimierz RogoySki, prof Stefan Bazarewski, prof Józef Trzebiński, prof. Stefan Kempisty, prof. Józer Łukaszewicz, prof. Edward Bekier, prof. Józef Patkowski,
prof. Jan Otrębski, prof. Jan Oko, prof.
Bolesław
Wilanowski,
prof.
Zenon Orłowski, prof. Jan
Weyssenhojf, prof. Bronisław
Rydzewski,
prof. Piotr Wiśniewski, Kazimierz Jantzen, prof. Miecz. Gutkowski, prof.
Stefan Glaser, prof Jan Marszałkowicz, prof. Al. Januszkiewicz,
proj.

Wiktor Staniewicz, prof. Juljusz Rudnicki, prof. Bronisław
Wróblewski,
prof. Kazimierz Chodynicki, prof. Teofil Modeiski, prof. Tadeusz Czežowski, prof. Stan. Kościałkowski, prof. Wincenty Lutostawski, prof. Stani-

prof. Juljusz Retinger, prof, Juljan Szymański, prof. Jan
Stanisław Władyczko.
>
a

nizacyjnem jest też koło

w

Wilejce

i

Wilczyński, prof.
i

°

ze sprawozdania posiedzenia

Powiatowej.

powia-

towej
komisji
sanitarnej
sejmiku
Swięciańskiego w sprawie uprzystę-

SAMORZĄDOWA.

pnienia ubogiej

23 bm.

— (b) Zniżki w aptekach
dla
odbędzie się zjazd organizacyjny Z. ubogiej iudnośi, Wyd ział zdrowia
O. R. w Głębokiem, poczem w naj- publicznego województwa Wileńskiebiższym czasie takiż zjazd odbędzie go rozesłał do wszystkich starostw
się w Wołkowysku.W siadjum orga- Wil. okręgu administracyjnego wyciąg

atoli

retki polskiej w Lutni siały po
ście jakby lekki terror. Można

spodziewać się, że na szpaltach

miebyło

jed-

nego z dzienników ukaże się „czarna
lista” tych, którzy chodzą do Lutni—

a nie rezerwują przeznaczone na

szenia Izba Skarbowa

lekarstw

ludności

na recepty

nabywania

przepisane

przez

lekarzy rejonowych na rok 1926.
Komisja ta po uprzedniem porozumieniu się z właścicielami aptek w
tej sprawie uchwaliła:

zagroziła „ mu

nakazem
wykupienia... patentu
prowadzenie „przedsigbiorstwa“!

wej opery. Myślę jednak,

że obecna,

na zubożała publiczność
wileńska, poTo czuwająca się słusznie do obowiązku

byt ostatni kwiatek rzucony pod nogi podtrzymywania Reduty, nie byłaby
rozježdžającym się artystom i rozpra- w stanie zapewnić jeszcze i operze

te- szającym się:

atr pieniądze — dla Reduty.
Meskija- nerje te głęboko prowincjonalne nie

technicznemu

orkiestrze, chórowi
personelowi...

i godziwej egzystencji.

Red. jankowski zamilkł.

— A jak się rzecz miała
sna, że zmieniać charakteru teatru wydały atoli na gruncie wileńskiego
nikomu w głowie nie postało. Że nie partykularza spodziewanych owoców. rą? — spytałem.

z

ope-

Gdy

zaś te nie przychodziły, a tu wań

wciąż £o tenora
donny,..

brakło,

to

prima-

— A Kaweckiej nie można
było
sprowadzić z Torunia?” — wirąciłem.

i kombinacyj,

trzeba było

było tyko

i wyłącznie

upra-

łatać dnej broń

Boże, rekiamy!

Abstynen-

— O operze... marżyliśmy

wileńskiego

To

po nad siły

społeczeństwa. Nie chcę,

broń Boże, zrażać śmiałków,
lecz
ostrzeżenie może im się przyda...
— .. przyda — powtórzyłem
gło-

wciąż! śno, zapisując ostatni wyraz.
Pan
redaktor nic mi już więcej nie ma do
na siebie opinji człowieka o_ pozio- niach wobec twardej rzeczywistości. powiedzenia?
mych gustach— lecz szedł. Owszem, Opera! Gdzie siły, gdzie środki! Dać...
— Choćbym i miał, to nie pobiorąc na względzie ogromne mater- parodję? Kompromitacja, prawie skan- wiem — zaśmiał się red. Jankowski.
wszorzędna; dotrwał przy pulpicie retce. Władze nie pozwoliły. Była już wogóle w Teatrze Polskim zawieszo- jalne wyczerpanie wileńskiego społe- dal. W każdym razie ja nie odważy- Niech pan tylko popatrzy ile to, Coś
kapelmistrza, niepospolicie utalento- raz heca o to. Pp. Pławski i towa- no. Na jak długo? Tego nikt narazie czeństwa, tudzież . brak zupełnie w łem się...
pan zanotował,
da wierszy
druku.
wany, wytrawny muzyk, pracowity rzysze interpelowali w sejmie: diacze- przewidzieć nie może.
— | wcale nie da się opery zer- Wprawdzie „Słowo* nielada płachta,
Teatrze Polskim repertuarowych atrado upadłego p. Szczepański z Kra- go to p. Marjański śpiewa w operet«
— Może jest i quarto? — zapy- kcyj, trzeba przyznać z całą szczerością ganizować?
ale... co bym miał do powiedzenia
kowa. Orkiestra — bez zarzutu; chór ce — latem, w Bernardynce. P. Popo- talem.
— Stałej?
że publiczność ze swej strony dała
dopowiem przy innej sposobności.
— mały lecz dobrze wyćwiczony, ani wicz, prezes naszej
— Choćby dawanej parę razy, w Znajdzie się niewątpliwie. Nie wydyrekcji poczto— Może być i quarło. Wileńska Teatrowi Polskiemu, przez uplyniozaszemrały kiedykolwiek! To (samo wej miał stąd nieprzyjemności. Amó- prasa polska, obawiając się aby przy- nych miesięcy prawie cztery. sporo tygodniu.
obrażam sobie aby Lutnia, w takim
cały personel techniczny. Istna włoska wią jeszcze, że nasi wileńscy posło- padkiem teatr śpiewny w Lutni
nie dowodów rzeczywistej i wiernej sym— To się tak lekko mówi!
Sple- punkcie miasta, takiemi zawsze symarmja Bonapartego! W bagnach lom- wie za mało są czujni i czynni!
nawet połowy cione z sobą na jednej scenie opera paijami publiczności darzona, miała
robił.. konkurencji
zapowiedzianym ра!!. Cóż — kiedy
bardzkich po kolana, dziury na grzbie— Tertio?.. zagadnątem unosząc przedstawieniem
Reduty w gmachu preliminowanego, najskromniejszego i operetka, to skomplikowana fechni- długo pustką stać!
cie, chleb Suchy w tornistrze — a pióro nad papierem.
na Pohulauce, uważała za wskazane budżetu nie osiągano! Poranki muzy- cznie i nader kosztowna kombinacja.
Pożeznałem się.
choćby który drgnął, choćby który
'— A jesti żertio. Wobec rozsy- pisać o polskiej operetce w
Lutni czne i wokalne, nadspodziewaną ilość jestem pewny (po
doświadczeniu
W kieszeni miałem gotowy wybuikną! Pchało się naprzód impre.ę pywania się opereikowego zespołu tyle tylko ile nakazywała najskrupu- ściągały słuchaczy, lecz dochód z czteromiesięcznem), że nie kalkulowa- wiad. Bodaj to*mieć do czynienia z
— czekając lepszych czasów.
tudzież rwania się wszelkich angażo- latniej wymierzona przyzwoitość, Ża- nich szedł wyłącznie na rzecz wy- łoby się... Bez mocnego subsydjum. zawodowym dzienuikarzem!
można

wiać — rewje kabaretowe. Trzeba
było urwać. I gdy skończyła się аkurat w niedzielę, 17-go staggione p.
Marka Windheima,
przedstawienia

Nikt, oczywiście nie chwalił
się, że
idzie na operetkę, aby nie ściągnąć

Lecz też i skończyło

stępujących artystów.

Albo jakiegoś pomocniczego kapitału...

Poranki

były

się

na

marze-

repertuar... t. zw. „rewjami*. Oto ca- cja ta spotęgowała się oczywiście z po za zrzeszeniem imprezy teatralnej. spadłego jak z nieba. Zresztą —
Znikąd żadne subsydjum niewspo- pole otwarte do wszeikich planów i
ły sekret pojawienia się na scenie chwilą uruchomienia Reduty. DocinLutni sketch'ówi piosenekz „Quipro

guo“

i „Perskiego Oka”, «numerów»

ki i naśmieszki

usiżujące

wywołać

wśród społeczeństwa niechęć dla ope-

mogło Teatru Polskiego. Przeciwnie
w przedostatnim dniu istnienia zrze:

|

sław Pigoń, ks. Paweł Nowicki, ks. Stanisław Domińczak, prof. Władysław Zawadzki, prof. Jan Szmurło, prof. Kazimierz
Karaffa-Korbutt,
prof. Wład. Karaffa-Korbutt, prof. Sergjusz Schiling-Siengalewicz,
prof.
Kornel Michejda, prof. Jerzy Alexandrowicz, prof. Władysław Jakowicki,
prof. Wacław Jasiński, prof. Jan Muszyński, prof. Kazim.
Opoczyński,

związku oficerów rezerwyw Grodnie
W

OBRONIE

og

i drugi, trzeci, ...ratowano się rewją —

nieoceniony,
niewyczerpany
któremu karjeca uśmiecha się przecie p. Śempoliński, śpiewał potem p. Wize wszystkich scen operetkowych — towski.. ale, pan rozumie, taka diva
Choćby zagranicą! jak Kawecka, jak Gisted,..
i kabaretowych.
prze, Nikt mu dziś nie dorówna w
— Oczywiście, oczywiście! Zbyle

to nowych

darzy wsi Trypucki,
gm. Rymszańskiejj
pow. Brasławskiego;
23) na
obszarze około 39,33 ha gruntów na-

należących

Świrany, gm. Kiemieliskiej, pow. Świę: darzy zašc. Czewerykini;

mieliśmy tenora.

coraz

W związku z tem
w dniu
16 bm.
odbyło
się zebranie
organizacyjne

nadziałowych

tejże gminy i powiatu
i cerkwi prawosławnej
w temże miasteczku.
VW
sprawy wdrożenia postępowania przymusowego likwidacji pastwiskowego
serwitutu:
12)
obciążającego maj.

i powiatu,

4 "ze światów. Tylko operetka w Wilnie
— Z kim-że by miała śpiewać? — tanecznych i — samego p. Marka
topniala, topniata, topniata...
żachnął się red. Jankowski.
Po wy- Windheima w roli conterencier'a, móTrwał mężnie
i niewzruszenie
i jeździe p. Józefa Redo faktycznie nie wiąc
nawiasem, wybornego. Raz,

do

Rządu.

na obszarze około 189,26 ha; 22) na
obszarze
około 145,23 На gruntów

z

dotrwał

misarjatu

cy, gminy Szumskiej,
pow. Wileń- oficerów rezerwy w
Wilnie rozwija
skiego,
2) około
40,26 gruntów z w ostatnim czasie jaknajszerzej
swą
państwowego uroczyska
Sierokiszki, działalność organizacyjną
na terenie

informacyj o ny

rokowań

kers Trust w sprawie
pożyczki, opartej na dzierżawie monopolu tytu-

| 4 dzierżawy

Kowiyginowej,

nisktó- folwark Nowo-Szarkowszczyzna, gmi- własność Macieja Widota ze wsi Gu- czy powstawanie

polskiego z amerykańską grupą Ban-

Т

koncesjonarjusz
powinien
wykazać
się oryginałem

W

na-

działowych, należących do gospodarzy wsi Zybaki; 25) na obszarze około
196,65 ha gruntów nadziałowych. należących do gospodarzy wsi Jałoniańй
я
й
:
ce, tejże gmny
i powiatu;
26) na
wiadomości
o Za- Dy.zarze około
3231
ha gruntów
są zupełnie bezpodstawne i nie od- nieprawdziwych
powiadają rzeczywistości. Najlepszym mierzeniach rządu w zakresie kredy- nadziałowych
naieżących
do , gozamierzenia
te spodarzy
ac
Niwje,
gm.
Świrtego dowodem jest. fakt, że ani w tu zagranicznego,
St
Zjednoczonych, ani
dotąd
w utrudnia i može
szkodzić
ich reali- skiej,
pow.
więciańskiego,
ога
Warszawie nie prowadzono jeszcze ze:
Ž
na
obszarze
około
6 ha
giunżadnych rozmów na temat warunków
— Nowe ustawy i FOzpofZĄ: tgw
państwowych
z
uroczyska
tranzakcji.
i powiatu łątejże gminy

sztucz- technicznym jako przedsiębiorstwa,
| nych stwierdzają cyfry, podane przez a Bankers
Trust nie otrzymał od

wałoby
ogromne
obniżenie pro_ dukcji rolnictwa,
konieczność przywozu z zagranicy i podniesienie ceny

©

kombinacyj. Może kto wymyśli sposób na istnienie w Wilnie
miejsco-

Quidam.

SŁO

ludności

proc. od

w wysokości:

lekarstw—recept

ed sprzedaży odręcznej.
2) ustalić trzy grupy

20

i 5 proc.

bez

mówił

stanowczo

i nieszczęśliwa

udała

ras

Sprawą

zgonu

zajęły się

:

Wydział

zdrowia

ma

„

na myśli

wprowadzenie wskazanych powyżej

warunków

na całym

terenie

wództwa Wileńskiego,
—(x)Posiedzenie

Bilety do przedednia każdego przedstawienia sprzedaje biuro «Orbis» Mickiewicza
1l od 9—4.30 w dnie powszednie i od
10—12.30 w niedzielę, oraz Kasa Teatru od
11--2ej i od 5—8ej
w dniu
przedstawienia.

władze

przyczem 66 proc. płaci pacjent, gadowo śledcze i w konkluzji

33 proc. wydział powiatowy i lll tych, osadzono Woronowiczową
którym lekarstwa opłaca wydział po* oskarżonych.

wiiowy.

od-

się do

ulgi, li, wytrzymała i zmarła.

tych którzy korzystają Zz 20 proc.

batu,

Borysewicz

oskarżonej. Operacja udała się, ale
I. chora, słaba i wątła kobieta nie

chorych:

tych którzy kupują leki

D-r

woje-

na ławie

sprawy

sześć miesięcy, sąd jednakże

nie zaliczył tego aresztu

nego

i skazał

ją

prewencyj-

jeszcze

na

Dziedziula. Złodzieje

telegreficznych

pospoliiej

Polskiej,

Powysłuchaniu referatów wypowie-

upoważnionych do wymiany teiegramów,
Spis zawieia, oprócz alfabetycznego zestawienia nazw urzędów i

dzianych przez doktorów: Szczerbińskiego (inspektor lekarski). Soroko, Sumoroka i Zakrzewskiego, p. Inspektor
generalny zaznajomił zjazd o planach

agencyj -oiaz stacyj kol. także ©- ną przyszłość
kreślenia zakresu
działania poszcze- wią w zakresie:

Pocztowym.

ani

i agencyj w dziale — 1)

ielegraficznym

Gen.

zostało

pracy

i powiaty,

z wyszczegól-

ich powierzchni

Nowy spis ukaże się
lutego 1926 r.

Władze,

urzędy

nader pożądane.

i ludności.

W

drugim dniu

na-

pracownik

aresztowano.

Lej że pracowni

mierz Jurgo
spowodował

niezbędnej

ilości

Zdrowia, oraz stwie:dził

wysoki

sadza w kominie
domu nr. 21 przy ul.
M. Stefańskiej. Ogień w przeciągu pół godz.
straż ogniowa

—

we

właściwym

czasie w

złotych.

в
ge

(sch.)

O

służ-

be,

Dr Kozłowski
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(Kondukiorska 20)- Wystrzał
18 let Jan Wisniewski
(Ma*

pogotowia

sławy! Śpieszcie podziwiać!
!

Dziš premjerai

Kazi-

Józefy Walkiewiczowej
(Słowackiego 21)
wsxuiek przewiócenia się palącej
lampy

przema-

sowane proszone są o jaknajrychiej- wieniu obiecał poruszyć podjęte przez
sze podanie Generalnej Dyrekcji P. i zjazd zagadnienia w Gener. Dyr. St.
T. zapotrzebowania

20 ieini

Wisniewskiego aresztowano.
— Fożary.
Dnia 18 b, m. w mieszkaniu

w diuku 1 wjali pp. lekarze: Stefanowski, Zakrzewski, Alksnin, Reyro i Soroko.

i osoby

oso-

nr, 21 a, wystrzałem z karabinu syst, «Mam
zer» Zzosiać postrzelony przez uicOsirożność

lekarzy

zjazdu

zemsiy

M

Czuszymą».

Kameraine

umknęli.

tle

światowej

„„Zabilem““

— iragiczny wypadek. Około m :jątku
Gnieżdzi owo gm. Paraijanowskiej w iesie КТЩ
został zabity pizez spadające drzewo Hirsz
l
Chieiyn.
z
— Nieostrożny strzał.
Dnia 18 b. m
© godz, 14 m. 45 w pia.owni krawieckiej И
Spółdzielni Koiejowej pizy ul. Kolejowej

pocziowych i podział adminisiiacyjny w jednej osobie stanowiska lekarzy
Rzeczypospoiiiej Polskiej na woje- pow. i samorządowych — co jest
wódziwa

dozorcę

domowników,

na

21).
W dodatku do spisu umieszczo2) ustalenia stosunku lekarzy pow linowaWezwany
lekarz
ne: wykaz okięgów administracyjno go starostów oraz 3) zjednoczenia natychmiastowy zgon.

nieniem

z

z łupem

Michniewicza

powiatowych

żenie geograficzne urzędów i ich przy- leżytego uplanowania
należność aaministiacyjną.
pow.

przez

żadnego

popełnione

bistej.

organizowania | systematycz-

nicznym, połączenie pocztowe, poło- przez władze II instancji w celu

ani

Arcydzieło

В

pod

kino

— Zemsta, W iolw Iwanowo gm. Parafianowskiej zosiał zabity przez Bronisława
Micnniewicza Jan Leśniewski. Zabójstwo

Dyr. SŁ Zdro-

i telefo- nych inspekcji lekarzy

przez

najspokojniej

i

stacyj kol.

gólnych urzędów

Niezauważeni

i teiefonicz- karzy na kresach wśród niskiego po-

oraz

niepo-

strzeżenie rzeczy wartości 1.500 zł.
Rabusie nie ograniczyli
się na
tem. Korzystając z chwilowej nieobecności służącej, dostali się przez kuchnię z pomocą wytrychów do mieszkania pp. Wiścickich, mieszkających
w tym
samym
domu i zaopairzyli
się w ubrania, waitości 3000 zł.

— (b) Drugi zjazd lekarzy rzą:
sowej w Magistracie. W yniu czidowych
i samorządowych. 16i17
siejszym odbędzie się w Magistracie
b.
m.
odbył
się w
Wilnie, przy uposiedzenie komisii
finansowej. Na
posiedzeniu tem rozpatrzony
będzie dziale generalnego Inspektora Służby
zjazd lekarzy: rządowych i
preliminarz budżetowy m. Wilna
na zdrowia,
samorządowych.
zak
rok 1926.
W pierwszym dniu po zagajeniu
POCZTOWA.
zjazdu przez
p. zastępcę Delegata
— Spis agencji pocztowych i Rządu podnoszącego potrzebę zjazdu,
telegragrafi znych. Generalna dy- p. Generalny
Inspektor Sł. Zdrowia
rekcja poczt i telegrafów wyd. je no- powitał zjazd imieniem Dyr.
służby
wy Spis urzędów
1 agencji poczio- zdrowia podkreślając trudną pracę le-

wych,

skradli

E MJERAI

©

Dziś będzie wyświetlany osiatnia |

ku dokonano w mieszkaniu p. Józefa

RÓŻNE.

nych, czynnych na obszarze Rrzeczy- zjomu kulturalnego ludności.

I KRADZIEŻE

dnie nieujawnieni dotychczas sprawcy przy ul. Zakretowej nr. 7. Rabun-

roki

„Helios“
ul. Mickiewicza

— (Sch). Bezczelna kradzieżw
biały dzień.
Niezwykle
zuchwałej
kradzieży
w biały dzień dokonaii
wczoraj między 11 i 12 g. w
polu-

Woronowiczowa siedziala juž do

sześć miesięcy wiezienia.

MIEJSKA
komisji finan-

WYPADKI

badań

Kino-Teatr

==] =

ubogiej

zwróciła się więc do d-r. T. Boryse- chodzień» B. Katerwy, w niedzielę o godz.
4-ej po poł. <Dom otwarty» M. Bałuckiego,
wicza i ze łzami w oczach prosiła o wieczorem
zaś powiórzone będzie «We.
spędzenie płodu.
sele>.
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1) przyjąć warunki zaproponowa:
me przez właścicieli aptek t. į. zniżki
na recepty ulgowe lub dawane dla

wo

Od

Keuaktor w/2 Czesław

ро-

żają turyści—obież Światy; państewko ponudowato hote
i ogio
mny
le
obóz z kilkuset namiotów,
przebiło
ścieżki wśród skał dla pieszych i kon-

nych wycieczek, utrzymuje

pod zarząd państwowych parków,któ- jest nejwyższy (znowu
„naj*!) wo- dził kudłaty Miś po kawałek chiebaz,
rych
Stany Zjednoczone
posiadają dospad na świecie. Przy blasku księ- gdy dziś zastał drzwi od namioiu otkilkanaście. Park Yosemite jest dzier- życa, skały, Olbrzymie drzewa i wo- warte, wszedł
i nabawił Hiszpana
żawiony
przez
piywatne przedsię- dospad nabierają cudacznych
kształ śmiertelnego strachu! — Jednak całe

kilkadzie- biorstwo.

siąt kilometrów dróg aulomobilowych,

W

„Departainencie*

й

tów, tworząc

mieszka- bajki!

posiada
setki samochodów
i koni niowym za 3 dol. otrzymaliśmy we
wierzchowych,
ogromne
warsztaty dwóch z Hiszpanem namiot Nr. 440,
samochodowe, cenirale elektryczne i Oibrzymi obóz, zbudowany w
lesie

telefoniczne,

zasobny

dział

wania, bo park odwiedza

koło miljona gości!
—

zaopatry-

rocznie

0-

opodal

przeszło

rzeczki

Wszystko to jest namiotów.

**) „Wrota Josamite“

**)
+44*) Po„Trzyhuszpańsku
Gracje” „Dowódca*
'***) „Woal panny młodej”.
Karwowski.

Meiced,

600-dwu

składa

3

łantastyczny

obraz

RY

z to rozbawione

wycieczkę

po

nie, a po obiedzie pojedziemy

doli-

samo-

dowie-

Amerykanów,

domniemanego

że

przyczyną

tego

które

„mnie

męstwa,

|

Każdy namiot ma podłogę, chodem do Giacier Point i tam | bę- zmusiło do pozostania na miejscu.
dziemy nocować.
był brak(!) nocnej bielizny,i z god=
й
а
168702;
„m
jlep- ności
rzyjmowałem
«zasłużone»-

1
тзрг‘::
R EP
**) Sequoia—imię sławnego wodza Czi- ° 67 SZYM,
Tanny т ]е:п‹;г: FA e
roki, który ułożył alfabet sylabowy.
mię trzask rwanego breżeniu i ргге-

— Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon

towarzystwo,

dziawszy się, że zosiałem w namio-|

Kładąc się spać, umówiliśmy się cie pomimo panicznej ucieczki „mego
z moim towarzyszem,
że „Razajutrz towarzysza, zachwycało się moją odby nie tracić czasu,
wstaniemy rano wagą;
nie chciałem _ wtaj-mniczać

się z i zrobimy pieszą

i czteroosobowych

`

Ławiński.

Drukarnia

eRMa

„Wydawnictwo

D.= N.
(D. N.)

Wileńskie”, Kwaszejna 23
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