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Warszawa, 26 stycznia
Prasa z jednego dnia jest zwierciadłem opinji, zwierciadłem nastro-

pocztową 4 zł.
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Otóż w Warszawiance

Der:
znać

taką per-

Belle Jardiniere!*
Jeżeli
wszystkim

W ,komedyjce jego
reur dans la Lune*

choćby

niewiedzieć

BERLIN,

reklamacjom,
słusznym,

zadość uczynić, przepadłaby w szelspektywą przyszłości: wyraz
opowiada co
porabiają imieszkańcy ka nadzieja przywrócenia równowa*
nagłówku artykułu prof. Strońskiego. na księżycu i co tam się dzieje, przygi budżetowi państwa. Natychmiast
Tak dużo się dziś mówi
w Warszatomni,
klaszcząc
w
ręce,
wołają
co
urzędnicy i pracownicy prywatni za
ie.
wie o monarchizm
Od dni kilku
Słowo jest do nabycia we wszystkich chwila: „Zupełnie jak u nas!“ To jest częliby śladem państwowych też doprof. na ziemskim globie.
W swoim artyku'e
kioskach.
pominać się podwyżki. A wtedy co?
„Król* w

Stroński nie opowiada się „za monarchją. Wypowiada zdanie; „Pogląd,
który w samem wprowadzeniu Króla

w ustrój, widzi lekarstwo na

stkie niedomagania,

jest

wszy-

niewątpliwie

uproszczony i zwodniczy“. ||

„Zupełnie

jak u nas!

—

chciałoby

Szalony

wzrost cen

w całym

kraju,

się zawołać raz po razu czytając dziś wzrost
drożyzny
i równomierny
gazety paryskie. Niema dnia aby się wzrost kosztów produkcji”.
w nich nie znalazło, rzucającej się w
Publicysta francuski porusza też
oczy, analogji do naszej sytuacji po*' sprawę: redukcyj urzędniczych będąlitycznej wewnętrznej a już najbar- cych i u nas na porządku dziennym.
dziej do naszych stosunków skarbo- Powiada:
„Finansowe
odrodzenie
wych tudzież
do zachowywania się państwa nie może obyć się bez grunwobec nich społeczeństwa.
Czasem townych reform, którym musi
to-

Zdanie to jest niewątpliwie słujeszne i pod tym ustępem gotowi
jest,
gorzej
ale
podpisać,
się
steśmy
że prof. Stroński przedstawia jeszcze
naszego Utrzy drogi do naprawy
2) wła- to,
ustroju
stroju 1) amerykanizacja
dza królewska, 3) trzecia jakaś droga bez
ośrednia, której bliżej nam nie wy-

co publicyści francuscy
mówią
ogródek własnym rodakom
tak

dziś mogłoby śmiało być powiedziajaśnia.
i
nie znamy, ne nam, Polakom, że nieraz chciałoby
Trzeciego sposobu
dopóki nam prof. Stroński go nie się uderzyć otwartą dłonią w paryską

warzyszyć

beżapelacyjne,

Lecz jeżeli Izba

Deputowanych

i Se-

STOŁPCE

— Związek Ziemian

ŚWIR

,

— ul. Piłsudskiego 9

— ul. 3-go Maja 5

Wiersz milimeirowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g
Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny
oraz z prowincji'o 25 proc. drożej

LUTHRA.

Sejmi

Dzisiaj popołudniu kanclerz dr. Luther

Najważniejszem zadaniem

w

Nadrenji

z rządami

dr.

pomyślny

rządu

w zakresie polityki

oświadczył,

są w toku

dia interesów

Mówiąc

że rokowania

i że rząd

sprawę

Rzeszy

niemieckich

o potrzebie wzmożenia

clerz poruszył

nemi.

Luther

Ententy

rokowań

zagra-

wynik.

eksportu

handlowych

ma

w tej kwestii

nadzieję na

niemieckiego

z krajami

Rokowania te, które wszystkie bez wyjątku

będą nadal,

powinny

wienia ogólnego

doprowadzić—zdaniem

handlu

Na zakończenie

światowego.

kanclerz oświadczył,

muje wszystkie deklaracje

złożone

sprawie ratyfikacji konwencji

prowadzone

że rząd Rzeszy

przez rządy

waszyngtońskiej

kan-

zagranicz

kanclerza—do

oży-

o 8:miogodzinnym
od

jednocze-

Nouveau

PAT.

Briand

przyjął

Siecle stwierdza, że ambasador

ambasadora
powiadomił

niu rządu polskiego uzyskania stałego miejsca

Chłapowskiego.

Briand'a

w Radzie

Ligi

się

wydaje,

że

tak jak

to powiedział

istny potop

próśb

i żądań

jące dotąd

skarb

państwa.

Raz się zadowolni i nasyci deputowanych

i senatorów,

niebędzie spo-

mania. Tu i tam zaczyna już kazde- sobu nie uwzględnić reklamacyj urzękról, jedna ziemia, jedno prawo"; tak sa- mu uczciwemu a przeciętnemu oby- dników choćby były nawet jaknajsłamo i dziś: „jeden wódz, jeden'obóz*, O- watelowi nię schodzić się koniec z biej motywowane.
:
=
swego czasu Kazimierz

niesłychanych tarciach i utarczkach po-

między Głosem Prawdy, i socjalistami. W Głosie Prawdy
skupiają
się

Piłsudczycy. Dziś Robotnik nazywa
ich szeregiem epitetów, wśród których

określenie
„pętak*
do najsłabszych
należy. Artykuł tak ciekawie definju-

p. Świtalskiego i jego

jący

„wypra-

cowanie” (jakie doskonałe, nowe i
oryginalne określenie w artykule wstępnym) napisał w Robotniku socjalista o
Pączek.

W
dzie“

aktualnem

żydowskim
tascynujący

nazwisku:

Antoni

„Naszym Przeglątytuł nad wstęp-

nym: «Dmowski ogłasza bankructwo
endecji». Ale traktując rzecz po dzien-

nikarsku to tylko

tytuł

jest

dobry.

końcem.

Tu i tam

jak rozwiązać istną

pytanie „co robić?*,

Pozostaje jeszcze

wzgląd

czyli jak coraz mniejszym

dochodem

pokryć coraz większe wydatki — płoszy, jak to mówią, sen z powiek.

prasa zagraniczna

nie przestaje

do-

wodzić, zarówno z prawa jak z lewa,

że przyczyną w przeważnej
mierze
Świeżo na forum powszechnego naszych (tj. francuskich) klęsk finanw Paryżu interesowania się i, co za sowych jest nieudolność,
jest brak
tem idzie, jnatychmiastowej,
kompetencji,
ożywiojest demagogja, są wanej dyskusjj
w prasie,
wypłynęła śnie partyjne w łonie naszego patlakwestja:
znacznego podwyższenia t. mentu.
I niema co mówić, wielu,
zw. djet poselskich w lzbie Deputo- bardzo wielu posłów naszych i senawanych i Senacie, Kto inny już spra- torów przyłożyło' ręki do wytworzewę tę poruszył w «Słowie», referując nia się stanu, wobec którego konseatoli to, co «ludzie mówią w Paryżu» kwencyj wołają teraz aby ich zabezo tej całej sprawie z punktu
widze- pieczono. Owóż byłoby istnym skancały
kraj dotknięty
skarbu dałem, że gdy
nia — zdolności płatniczych
atoli sięga jest ciężkim kryzysem ekonomicznym
Sprawa
francuskiego.

przez Polskę

w powyższej

sprawie. Nouveau Siecle zapytuje

Zaniepokojenie na Węgrzech.
Instrukcje

A

>PRPOPO

EE

m,
PLECY

przecie aż

nadta

często

uskarżanie

się nawet wysokich urzędników,

że

do kraju.
— Rolnictwo
dzi i żywi,

wszystkie inne sztuki

pło*

bistości w Sejmie oszczędności
przeprowadzone w budżecie przez
Radę
Ministrów są za małe. Grupy sejmowe będą się domagały
dalszej redukcji budżetu aby preliminarzj zam

knąć sumą

1500 miljardów.

Reorganizacja biurowości.
WARSZAWA, 26.1. (żel. wł, Słowa):
Prace komisji do reorganizacji biurowości
zostały
już
skończone.
komisji potrwają kilka tygodni.

Zjazd lekarzy

weterynarii.

WARSZAWA,

26.1. (£el. wł. Słowa)

Brianda

BUDAPESZT,

godzą

26.1. PAT.

razą płucną

w suwerenność państwa!

Instrukcje

przesłane przez Briand'a posto-

polecające aby pełnomocnicy
wi francuskiemu w Budapeszcie
byli obecni podczas przesłuchiwania
oskarżonych, stanowią

WARSZAWA 26 .I. (tel, wł. Słowa). Z Aten donoszą: Dyktator Grecji gen. Pangalos zamierza osadzić natronie Grecji Księcia Andizeja, który
był skazany przez rząd Plastirasa na karę śmierci i jedynie interwencja
wojsk

angielskich

//

,

Odpowiedź
LONDYN,
w

uratowała

księcia.

Posiedzenie
WARSZAWA
jutrzejszem

Na

wy-

z po-

Senatu.

26.1, (żel. wł. Słowa).
posiedzeniu Senatu

rozpatrywane będą między innemi następujące projekty ustaw: o prawie
autorskiem i o płaceniu podatku węglem i zbożem. 8;

Komitet

Ekonomiczny.

WARSZAWA

26.l. (tel. wł. Słowa).

W uzupełnieniu wczorajszej
mości o uchwałach Komitetu

wiadoEkono-

micznego dowiadujemy się, że Komitet postanowił rozszerzyć wniosek
min.

spraw

wewnętrznych

о regulo-

waniu cen ną artykuły I-szej potrze:

by a także na ubranie i obuwie.
Wniosek ministra spraw wojskowych

na projekt Lloyd Georgea

o zakazie wywozu
owsa odrzucono.
—
Również odrzucono wniosek Mini-

26.1. Pat.

Odpowiadając

się stronnictwa

na

fuzji z liberatami.

wystąpienie Lloyd George'a

liberalnego z Labour

Party,

Artur

Henderson w wygłoszonem wczoraj w Burnley przemówieniu oświadczył,
że cokolwiek by osiągnięto pod względem takiego porozumienia, Labour
Party nie zgodziłaby

się na zmianę

programu

politycznego
lub wyrzeczenia

zasadniczych haseł chociażby za cenę pozyskania dla siebie po-

parcia liberałów.

3

Zastrzeženie

U. S. A, w stosunku

do

Ligi

Narodow.
WASZYNQTON. 26—l1. Pat. Senat przy głosowaniu nad zastrzeżeniami Stanów Zjednaczonych w związku z ich przystąpieniem do haskiego trybunału międzynarodowego, przyjął 98-miu głosami przeciwko 1-mu
pierwsze

ograniczenia

spożywczych
tą zarazą.

Labour Party nie śpieszy.

sprawie połączenia

się swych

oraz

wozu artykułów
wiatów objętych

francuscy
przedmiot

Możliwość restauracji monarchji w Grecji.

zastrzeżenie stwierdzające, że Stany Zjednoczone

nie

przyjmują

na siebie żadnych prawnych zobowiązań w stosunku do Ligi Narodów.

Uspokojenie w Mandžurji.

Projekt

ŁR":

„ WARSZAWA, 2611. (żel. wł, Słowa)

Według op:nji najwpływowszych oso-

rozpoczną się obrady zjazdu lekarzy
weterynarji. Na
zjezdzie omówione
będą sprawy organizacji
walki z za-

wystosowaną

Demonstracyjny

lub telefon Nr. 56.

Sej-

lutego godz. 4-tą popołudniu.
Za małe oszczędności.

Narodów.

Artykuł «sam w sobie» słabiutki zuZwolnienie Iwanowa.
pełnie chociaż mocno naciągany.
i
finansowym,
mieliby
być
wolni
od
głęmomentam
swemi
zasadnicze
i
mi
PEKIN, 26.1. PAT. Reuter. Ambasada rosyjska oznajmia, że dyrektor
W Kurjerze Porannym także dowcipny tytuł: «Dzieje pewnego pocisku» boko w całą obecną sytuację kraju, trosk i prywacyj tylko panowie z kolei wschodnio-chińskiej Iwanow aresztowany niedawno przez władze
— parafraza tytułu powieści Struga. co znalazł się — jeśli wolno tak się pałacu Burbońskiego i Luksembur- chińskie został wypuszczony na wolność. Ponadto doszło do porozumie:
w
Mukdenie
Na szpaltach Kurjera Porannego po- wyrazić — w opałach finansowych. skiego to jest wyłącznie panowie nia między Czang-Tso-Linem a konsulem generalnym
w
sprawie transportu wojsk chińskich koleją wschodnio-chińską.
cisk ten na razie wymierzony jest w Sprawa
ma
niezmiernie charaktery- nasi deputowani i senatorowie".
gen. Sikorskiego. Mówi się tam o fastyczny
charakter
Konkluzja tych gorzkich wywojakby
jakiego
brykach amunicji, o Wertheimie, Leprobierza.
.
obywatelsk
iej
dów
godna jest niemal brutalnej bezcnoty, aby
skim, Natansohnach, ofenzywie przeWARSZAWA. 26.1, (żel.wł, Słowa). Dziś o godzinie pierwszej wynie
wyrazić
się patrjotyzmu.
względności, z jaką je wygłasza nie- buchł demonstracyjny strejk telefonistek jako protest przeciwko wydaleniu
mysłu wojennego, celem której jest
Dla uwidocznienia zaś jak nieskoń- zawodny rzecznik opinji publicznej. przez dyrekcje poczt jednej telefonistki.
kupno Kurjera Polskiego. Takie rzeczy amunicyjno giełdowo-spekulacyj- czenie bliskie jest zas to, co niemal
Z RY ZA
ARA I
III
IIA IIS, STN
SLS į RKS
LII
KOZA.
ŽIA
ТЬ
„Panowie deputowani i senatoro- e
ne umiał u nas pisać
nieboszczyk dzień
w
dzień
pisze wielka prasa pa- wie uskarżają się na zbyt skąpe doAndrzej Niemojewski. Pisał je z nieswojej, niepozwalazrównaną powagą, solennością, nama- ryska, nie będziemy sami wysnuwali chody z pracy
Niemnie.
Szczeniem, a jednocześnie tak pięknym z „incydentu*, o którym mowa,
obecnej drożyzny
wy: jące im podczas
«Lietuwis», organ narodowców litewskich, w Nr. z dn. 22 bm. pojęzykiem polskim, tak żywo, tak we- wodów i wniosków lecz damy oto, sprostać wydatkom, Mają doskonały
daje wiadomości, jakoby Gabinet Ministrów rozważa
soło. Sekret takiego połączenia
hu- słowo do słowa, głos jednemu z najobecnie projekt usposób
na podniesienie
dochodów stawy o regulowaniu
moru z namaszczeniem uniósł z sobą
tranzytu leśnego na Niemnie, Szczegóły projektu są
francuskich, swoich osobistych. Niech zaniechają następujące:
publicystów
wielki mistrz naszego języka do -gro- tęższych
pseudoni
pod
stale
pisującem
mem waśni i kłótni partyjnych i przywrócą
u
W. Uciesze ma być utworzony port kontrolny, gdzie będą się zatrzybu.
A jak cenił talenta stary p. NieNowaczyński lunius w gazecie <Echo de Paris»,
go
Kiedy
frankowi jego wartość choćby z je- mywali kupcy, kierownicy ich interesów, lub osoby upoważnione, ekspemojewski!
napadł, odpisał tylko: Nowaczyński
lunius spostrzegł Oczywiście, że sieni roku zeszłego. Jeszcze Czas, dytorzy, obsługa transportów, flisacy i wogóle wszystkie osoby, mogące
to jest człowiek zdolny, bardzo zdolny. zażądanie
podwyżki przez deputo- jeszcze nie za późno zważywszy na udowodnić, że mają stosunek do transportu lasu. W porcie kontrolnym
Kurjer Poranny pisze gorzej, bez
obsługę transportów i fllsaków zastępują obywatele Litwy. Cudzoziemcy,
porównania gorzej. W jego «dziejach wanychi senatorów nie jest objawem bardzo jeszcze powolne podnoszenie należący do obsługi, mogą też jechać z transportem, lecz nie więcej jed.
„W chwili obec- się cen na rynkach
wewnętrznych*. nej osoby na jeden transport. Cudzoziemcy ci powinni uzyskać poświad.
pocisku» znów tylko tytuł jest dobrze — odosobnionym.
.
pomyślany
Ale tutaj „rzecz sama w nej — pisze — wszyscy bez wyjątku
Cóż dodać do tych słów
z nad czenie, które jest ważne tylko na jeden sezon spławu,
Las tranzytowy nie podlega ocieniu ani żadnym
sobie” jest ciekawa.
innym
specjalnym
funkcjonarjusze państwowi domagają Sekwany? Cóż ująć? Wszystko pada,
opłatom; pobierany
będzie tylko podatek za korzystanie z dróg wodnych,
którego
uporem,
z
płac
podwyżki
się
jak najcelniej wymierzone,
na nasze który to podatek nie będzie większy niż od lasu litewskiego.
AE DAE a
i
e z
оы аннн
W podróży
PĘPCĘCOCOLĘPCOPCOLŁOC>+
zaczyna
góałtowność
niepokojąco podwórko. Chyba jeno gorąco zachę- tranzytowy las pod każdym względem jest uważany,
ее
iii
mi
jako
las litewski.
Związek Spółdzielni Spożywców Rze- wzrastać, Z końca w koniec drabiny, cić do zapamiętania sobie tego wize- Obsługa cudzoziemska podlega wszystkim ustawom litewskim oraz przewszyscy słudzy
państwa
do- pisom, dotyczącym spławu i korzysta z praw narówni z obsługą litewską,
czyp. P. poszukuje
wykazują, runku sytuacji, do której mogły
że ich wynagrodzenia służbowe,
nawet Francję:
niezdar- Również w Kłajpedzie na miejscu ładunku tranzytowy las jest traktowaich prowadzić
ny, jak las litewski.
:
etaty powinne być ściśle
przystoso- ność
rządów parlamentarnych i lekdomu lub placu
Transport leśny jest dozwolony tratwami, łodziami i statkami, nie
wane
do. rzeczywistej wartości fran* komyślność społeczeństwa. › Ласг.
i
mającemi własnego popędu. Wszystkie dokumenty,
dotyczące
tranzytu,
przy kolei od strony miasta niedale- ka. Drobni funkcjonarjusze dlatego, EKANONSAI
LSL
O
DZE RZA mogą być sporządzone w jakimbądź z języków europejskich. iecz równoko śródmieścia, do wydzierżawienia, że
legie obowiązkowo w litewskim.
w samej rzeczy grosza im zaczyna
MYŚLI STASZYCA.
względnie kupna, nalulokowanie biu- braknąć na
Przybywająca do Kłajpedy obsługa cudzoziemska otrzymuje w wynajpilniejsze i nieodzowne
— Pieniądze nie przestaną ubywać
w dziale pasportowym Gubernatora klajpedzkiego
ra i składów. Będą wzięte pod uwagę
bezpłatną wizę; lub podopokąd prawa oszczędnicze
ustanotylko objekty z bocznicą kolejową lub potrzeby; wyżsi funkcjonarjusze _dla- Polsce,
zwolenie na wyjazd przez wybrany przez cudzoziemca punkt graniczny.
wione i wykonywane nie będą.
tego, że niemają już jak podirzymyz możnością wprowadzenia takowej.
— Rolnictwo fo źródło bogactwa,
życia Kupcy i handlowcy leśni, obywatele państw,
z któremi
Litwa
nie ma
Zgłoszenia od g. 9 — 11. Biuro wać godność,
:
stosunków dypiomatycznych, otrzymają u konsulów lub przedstawicieli
presłige i powagę i wolności.
— Polska w handlu zewnętrznym traci:
Oddziału Związku, Małą Pohulanka 12 pastowane
go urzędu. Słyszymy już więcej pieniędzy wychodzi, aniżeli wchodzi litewskich zagranicą wizę na wjazd do Litwy, o ile mają oni potrzebę na
z

plenarnego

mu został wyznaczony na dzień 3:go

jednak co powie na to Anglja.

jeden,

kwadraturę koła, który nie trzeba tracić z pamięci. Oto

26.1. (Żel,wł.Słowa).

8-go lutego w Ministerstwie Rolnictwa

Wielki: „jeden

tóż tak nie jest. Najlepszy dowód w tych

WARSZAWA.

Sejmu.

Zdaniem dziennika — Briand niezawodnie przyjmie jaknajżyczliwiej prośbę

gotowy

każdej chwili zerwać tamy, ochrania-

posiedzenie

Termin posiedzenia

o pragnie:

nat przyznają własnym
członkom żywych komentarzy tutejszej prasy. Pisma stwierdzają, że żądanie to jest
objaśni, amerykanizację władzy uwa- gazetę i zawołać:
„Jakaż szkoda, że podwyżkę pobieranych płac za pracę r ra
z ustawami węgierskiemi i tem samem naruszając suwerenność
żamy za nieszczęście dla Polski,
za nie po polsku to napisane!
ęgier.
Ależ
to
parlamentarną, to nie będą
mogły
formę gorszą od Dubanowiczowskiej
BUDAPESZT, 26.1. PAT. Minister sprawiedliwości Pesthi oświadczył
podwyżki — urzędnikom
konstytucji, toteż nie podzielamy wa- jakby o nas mowa! Doprawdy, nikt. odmówić
dziennikarzom,
że spodziewa się, iż cała afera fałszerstwa
franków
zolepiej nie trafił w samo
sedno państwowym, względem których sto- stanie w przyszłym tygodniu zupełnie
do jasnego by
Strońskiego
hań prof.
wyjaśniona. Dopiero wtedy będzie
naszych stosunków!*
wygłoszenia hasła: Król.
sowano
dotąd
jaknajdalej
idącą on mógł udzielić szczegółowych informacyj dotyczących całej sprawy.
Czytelnicy darują mi tę wycieczkę
Tu
i tam
— nad Sekwaną
i oszczędność. A wówczas rozpęta się

dogmatyczną w streszczeniu głosów nad Wisłą — zachwiała
się państwa
prasy. Poklacim, się dalej trzymać tylod i nacisku:
budżetowa
równowag
a
ko narracji informacyjnej. Oto Roboti tam maTu
drożyzny.
i
podatków
ym
ie
nik w niesłychan
impetyczn
toя
terjalne
.
warunki
Switalskim
życia
p.
o
stają się coraz
nie pisze
Zwykłym czytelnikom gazet wciąż ciężejszemi, ciężejszemi... do wytrzy-

Rząd.

Obecnie komisja przystąpiła do opra*
cowania instrukcji
biurowej.
Prace

Ambasador Chłapowski u Brianda.
261.

Pienarne

utrzy-

poprzednie w

dniu pracy. Wejście jej w życie Niermcy uzależniają
snego przystąpienia Anglji, Francji i Włoch.

PARYŻ,

19

WILEJKA POWIATOWA—
ui. Mickiewicza 24

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.
.

KANCLERZA

261. PAT.

Rynek

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28

Batorego 8

|

— ul.

nicznej, będzie powzięcie decyzji w przedmiocie wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów. W sprawie zmniejszenia sił okupacyjnych

niemiłosier-

ne skasowanie pasożytów administracyjnych (tak się dosłownie wyraża!).

POSTAWY

odczytał w Reichstagu
deklarację rządową.
W zakresie spraw
zagranicznych
nowy gabinet opierać będzie swą politykę na
traktatach locarneńskich
i na programie uprzedniego gabinetu
kancierza Luthera.
й

ich
jak

10

ul. Majora Mackiewicza 63

EXPOSE

chsz nous,

wodewilista i komedjopisarz z XVII-go
stulecia imć pan Nolant de Fatouvilie.
„Arlequin empepodczasgdy ktoś

—

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
'NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

1

— ul. Zamkowa 80
— Piac

LĄAŁY:

172

ul. Wileńska

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

jednocześnie
krzywem
Francuski, w oryginale, tytuł poz- doszło do tego, iż sami musżą
sorzeczywistości. A kie- walam sobie
dać temu artykułowi. bie czyścić buty i sami w piecu padyś powiedział wielki francuski kryDla wielkiej jego popularności
zro- lić. Słyszeliśmy Świeżo jak jeden z
tyk Andrć Chevrillon o literaturze anzumiały
będzie nawet
i dla tych, ministrów mówił do swoich podwładgielskiej: jest ona jak dwa lustra najednym którzy nie wiedzą, że użył tego
wy- nych: „Panowie! Musimy zdobyć się
przeciw siebie stojące: poza
obrazem odbijają drugi w głębi, a rażenia się po raz pierwszy, zapom- na heroizm...
kupowania gotowych
potem trzeci, piąty, dziesiąty, jedena-. niany już dziś całkowicie
francuski garniturów
w magazynach
„A
la

sty i zaciera

LIDA

228, drukarni 262

jów a więc
zwierciadłem

pierwszą rzeczywistością, a jej
spektywą“... | w prasie zawsze
przyszłości.
te perspektywę

—

KAMIEŃ KOSZYRSKI

redakcji 243, administracji
|

ul. Szosowa

— ul. 3-go Maja 64
— ul Gen. Berbeckiego

DUNIŁOWICZE

Wilno, Sroda 27-go stycznia 1926 r.

Redakcja

—

DZ

przepisów

strejk telefonistek,

tranzytowych

na

przyjazd tutaj w sprawach tranzytu. Pocztowo-telegraficzna korespondencja w sprawach tranzytu jest dozwolona również z temi krajami, z któ»
remi Litwa nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych.

stra Rolnictwa

wywozowych

o wprowadzeniu opłat

°

na otręby i makuchy.

Powinszowanie rządu polskie
go biskupowi O'Rourke.
GDAŃSK, 26.1, Pat. Z okazj utworzenia biskupstwa gdańskiego i
powołania na stanowisko pierwszego
biskupa dotychczasowego administratora apostolskiego ks. O'Rourke, komisarz generalny Rzeczypospolitej minister Strassburger wysłał

skupa

do

ks. bi-

Q'Rourke pismo w którem w

imieniu rządu polskiego
składa mu
gorące powinszowanie. W końcu swego pisma p. komisarz generalny wyraża zadowolenie z powodu wskrzeszenia dawnej tradycyjnej władzy du-

chownej, która w ciągu kilku wieków
istnienia wolnega miasta tak wielką
odegrała rolę w jego historji.

Rząd francuski wysokiem odznaczeniem
wyróżnił jednego z najwybitniejszych uczo*
nych

polskich

prof.

Władysława

Leopolda

Jaworskiego. Były rektor Uniw. Jagiell. i
profesor prawa, najznakomitszy polski cywilista,

prezes sekcji

prawa

cywilnego

misji kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej,
Leop.

Jaworski

kiego

komandorję Leg.

otrzymał

od

rządu

kor

Wład.
francus-

Honorowej.

Pomijając wiele dzieł prof. Jaworskiego
wspomnieć należy o
lat

ostatnich.

Prof.

wie kiej

jego

Jaworski

Niepodległości wydał szereg

za

pracy z
czasów

tomów . praw

polskich z komentarzami.
Między innemi
opracował w ten sposób konstytucję 17
marca, jak również był redaktorem „ankiety o konstytucji*. Jegojcenna krytyka wskazała na prawnicze błędy i niedomagania naszej konstytucji. Nie należy też zapominać,
że dopiero maukowa, fachowo-prawnicza i
bezstronna ekspertyza prawna prof. Jaworskiego wykazała bezpodstawność i antykonstytucyjność ustawy o ref. rolnej z 16
lipca 1920 r.
Jako polityk prof. Jaworski brał kieru-

jący udział

w

życiu

publicznem

Polski.

Był prezesem N, K. N. w czasach wojny,
głową obozu aktywistów polskich w zaborze
austryjackim. Rządowi francuskiemu, który
dzisiaj wczorajszego aktywistę wyróżnił wysokiem odznaczeniem —przypadła więc piękna

rola wskazania, że w

Polsce

Niepodlegiej

cenić należy przedewszysikiem patrjotyzm,
rozum i szlachetne.intencje polityków różnych obozów,

od r. 1843
WILENKIŃ
ul. Taistnieje
tarska 20
M hl
įadalne, sypialne, saloę

e nowe

i

gabinetowe

NA

RATY.

kredensy, stoły, szafy, łóżka i t.d.
Wykwintne — Mocne —Niedrogo.
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|
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Przedwyborcze horo= Litewskie westchnienia pod adresem Moskwy.
„Lietuva” na naczelnem miejscu porusza sprawę stosunków
skopy w Kowieńszczy»= litewsko
sowieckich, Autor artykułu Vigandas po dłuższych wy-

uznanie słusznych zasług.

wodach

znie.

dochodzi

do

wniosku,

że

najbiiższem

zadaniem

Dzieci plagą miast ro=
syjskich.

polity-

Problem

ki litewskiej jest zbliżenie z Moskwą. jak zwykle sporo miejsca
— Korespondencja Słowa. —
Jeszcze dużo upłynie wody w w artykule zajmuje sprawa wiieńska.
— Istnienie niepodległej Litwy — pisze Vigandas — nie obNiemnie zanim odbędą się wybory w
Nieśwież 25 stycznia.
Państwa te nawet
Kowieńszczyźnie, a już w prasie tu chodzi nic a nic Francji, Anglji lub Włoch.
W jednym z ostatnich numerów wycieczkę do Warszawy; koszta w i ówdzie zjawiają się pierwsze jaskół- popieiały Polaków w naszej walce z Polską. Jedynie Moskwie
Dziennika Urzędowego Kuratorjum sumie 1050 zł. pokryte zostały z do- ki kampanji wyborczej, która za parę nie jest rzeczą obojętną
do kogo będzie
należało Wilno
i od
Okręgu Szkolnego Poleskiego wydru- chodów uzyskanych z przedstawień tygodni na dobre ogarnie całą Litwę. kogo będzie zależała Litwa.
Patrzyliśmy
z olimpijskim spokokowano „sprawozdanie
z wycieczki odegranych
przez
nauczycielstwo Wybory wiosenne jak wiadomo będą jem jak się odbywały rozmaite konferencje i doczekaliśmy się,
W tymsamym ro- obejmowały
krajoznawczej dziatwy
szkolnej
po- szkoły snowskiej.
całą
Kowieńszczyznę że Polacy uprzedzili nas również w Moskwie. Kreml długo oczewiatu Stołpeckiego, odbytej do War- ku siedemnaścioro dzieci z Nieświe- wraz z Kłajpedą, stąd w
ale oni bojąc się „skalač“
swoją „niewinność
niektórych kiwał Litwinów,
szawy,
Krakowa
i Zakopanego w ża i Klecka zwiedziło w ciągu 7 dni partjach żywione są nadzieje powięk- nie odważyli się nawiązać stosunków.
To co teraz robią Polacy
czasie od 14.V| do 26.VI r.b.*. które Warszawę, Kraków i Wieliczkę; 800 szenie swych sił. Sądząc z pierwszych mogliśmy zrobić z powodzeniem dwa trzy lata temu.
poniżej podajemy:
zł wydane na to zebrano ze składek objawów
kampanji
wyborczej
na
„W

okresie od

26.VI rb, nauczycielstwa i z dochodu z przedstawień
dziecinnych. — W 1925
r.
z Nieświeża i
cza dziatwy. szkolnej pow. Stołpeckie- 35 dzieci ze szkół
go, urządzona przez
Zarząd
szkoły Snowia jeździło do Warszawy, Gzępowszechnej w Stołpcach.
: stochowy, Krakowa, Wieliczki i Lwo-

odbyła

się

14.VI do

wycieczka

krajoznaw-

Uczniowie w ilości 45 z wyżej
zorganizowanych szkół powszechyych

wa. Eskapada trwała 12 dni. Ogólna

szpaltach

prasy, walka

powiada się nader

wyborcza

burzliwie,

za-

„Krik-

szczonie" jak nazywają
chrześcijańskich demokratów, trzymających ster
rządów w swych rękach, według zapowiedzi opozycji poniosą klęskę. Nie

Rabunek

pod

opieką

ostatnich czasach opuszczone dzieci stały się
plagą miast sowieckich. Niema dnia by w

Moskwie nie krążyłyzwieści o <bohaterskich
czynach» opuszczonych dzieci:
Tu napadły
znanego dygnitąrza sowieckiego, który szedł

po ulicy w

cyjne,

tej plasze

pochwały

wyróżnione,

szkoła

Snowska

otrzy»

nia „za wysoki poziom szkoły”. Tak
osobach uczcić pozostałych, to nale- poważne odznaczenia powinny być
naśladowania
ży wybierać nie na chybił trafił, a stawiane za wzór do
dla nauczycielstwa innych powiatów.
najbardziej wyróżniających się.
Wiemy
dobrze,
że
owe
prace
Nie chcę bynajmniej ujmować za:
Nauczycielstwa
Nieświeskiego
nie
bysług nauczycielstwu pow. Stołpeckiereprezentantów

go

zasłużonych,

w zakresie

szkolnej,
stronnie,

byw

organizacji

ale
że

ich

turystyki

stwierdzić muszę beznauczycielstwo
pow.

Nieświeskiego uczyniło na tem polu
znacznie więcej. jako dowód podaję
następujące zestawienie:
"
W roku 1923 jeździła
wycieczka ze szkół
w

do
Wilna
Nieświeżu,

przedstawień

dzieci, —

W

ze Snowia

urządzanych

jeździło

dzieci

na czterodniową

uroczyście

ły wykonane dla jakichś nagród, któ- ny odśpiewał
rych
wcale nie oczekiwano, i że to społeczeństwa

pieśni.
odbył

dla dziatwy szkolnej,

w

rocznicę pow-

Panie Stejnówna
odczyty

z przezroczami

niej niesłuszna.-— Każdą

zasługa

po-

się

odczyt

w

GŁĘBOKIE.

— [w| Obchód powstania styczniowego. W miejscowej szkole pow-

cza spisała się znakomicie dostarczazebranym

brzmi

chór zaś szkol- która onegdaj
Dla
starszego

stra nasza
złożona
z urzędników,
straży ogniowej
i policjj pod energicznem kierowniczwem _ p.. Błażewijąc

Tak

tak miłej

rozrywki artystycznej.

jak

muzyka

zwolenia.

Na

Dubrowniki

nowa

nazwa

giupy,

opuściła szeregi Wyczele jej stoją posłowie

Wędziagolski.

Jak dono-

siliśmy, rozłam nastąpił na posiedzeniu Zarządu ZPSL. Wyzwolenie i «Je-

dność Ludowa» ziemi Nowogródzkiej i Wileńskiej, Uchwalona po dłuższych, burzliwych
głosi:

naradach

rezolucja

„Ze stronnictwa ZPSL. Wyzwolenie i jedność Ludowa» wystąpić, prerogatywy

i prawa

nadane

mu

przez

z

W

pismach

raz po raz

których

głód

i chłód

Gazieta»

dru-

całą serję odcinków tk.
z jaskrawym
realizmem

obrazujących nędzę młodego pokolenia
syjskiego, Oto mały wyjątek:
Na

dworcu

cyjnym

siedziała pzzy stole

rodzina złożona z

Otyła pani

ro"

restaura

trzech członków.

o przepysznej

śnieżno.białej

ce-

rze, jej mąż wypróżniający spokojnie szklankę po szklance

1 ich

puichniutka,

czyściutka

dziesięcioletnią
córeczka.
Wszyscy įtroje,
zwłaszcza dziewczynka objawiali zupełne
zadowolenie

i dobry apetyt.

małe czarne dziewczątko

Koło

nich stało

turkmeńskie,

pa-

trzące z niefajoną zaw.ścią w
usta
Sszczęśliwszej. Dziewczynka była wynędzniała i w

łachmanach. Każde serce matki wzruszyłby
ten widok, Otyła dama jednak nie wzruszyła się tylko

zakrzykła

na

dziecko! „Zabieraj

się, pizebrzydłe dziewczynisko patrzy jak
jemy." Dziewczątko posłuszne od szło smut.
nie na

bok.

Nowcści

wydawnicze.

— W «Wiądomościach Literackich»
spór wiedzie z prof. Pigoniem p. M, H.

Piątkowski o to czy Norwid wyraził się bez
zastrzeżeń ujemnie o «Panu Tadeuszu» czyli

też

z wielkiemi

zastrzeżeniami

podnosząc

pod niebiosa walory artystyczne
niesmiertelnego poematu.
W tymże 4-ym
numerze
poetycpodane avant la leftre dwa utwory
kie A. Ważyka z mającego ukazać się ich
tomu. Oczywiście wyb ano—zdaniem redakcji—najpiękniejsze. W jednym z nich poeta
przypomina sobie co widział kiedy z miasta

jechał na wieś przed rokiem: «Był dzień,
Był popas. Całowałem
brzozę.
Widziałem '
kozę mieczną i w.dzę ją dzisiaj —nieruchomą
i płaską jak wieś.w wyovraźni—widzę basztę. Wieś

z basziy

pełen kopru,

nych». Pytanie;

wygląda

śmietany
czem

różni się jabłko kwaśne
miał pa

myśli

oraź

jak półmisek

jabłek

—

W

—

kwaś-

na 'oko czyli malarsko

poeta

od słodkiego?

kładąc

na

swego krajobrazu jabłka—abkurat
Temat do ankiety.
<Przeglądzie

Co

półmisek

>

kwaśne?

Wilefūskims 7 dn.

24-gostycznia podnosi autor wsiępnego artykułu tę charakterysiyczną okoliczność, że
<kwesija różnic zasadniczych w ujmowaniu

przyszłości Litwy przez myśl polityczną litewską i białoruską, nigdy dotąd nie wypłynęła na widownię publi. znej
dyskusjii
doiąd nie przystąpiono nawet do próby te-

oretycznego uzgodn enia

rozbieżnych dążeń

taniętą kwestja

Zasadnicza

poglądów», W rzeczy samej. Pozostała

drażiiwa.

nietylko

nie-

lecz

i

.

— «Kalendarz Echa Gdańskiego» па
rok bieżący ukazał się nakładem gdańskiej

spółki
wydawniczej.
Zawiera
intormacje
przydać się mogące zwiedzającym Gdańsk.
— W. „bibljotece Uniwersytetów Lu-

dowych*

polsko-sowiecka.
uwag

poli-

walce

się zupełnie bierdzieci, które for-

na ulicę. «Krasnaja

kowała niedawno
zw. <bytowych»

litewskiego.

się z nią oraz poczynienia

władze

tyle siły w

społecznej.

wypędza

Gebethnerai Wolffa

ukazały

się

jako nr. 238 i 234: P. Choynowskiego <Pokusa» (nowel') 1 wybor poezyj
Mikołaja Sępa
Szarzyńskiego.

H.

Opowieść

natury praw-

Opieński:

sceniczna

—

«Wiara i Czyn»

gan młodych

Do tej chwili prowadzić pracę organizacyjną pod hasłem
utworzenia

„Jakób

Lutnista*.
Dwa

operys

w formie

epllog. Warszawa. Gebethner i Wolti.

RR

Kresowe Stronnictwo Chłopskie.

i Wiśniew-

połączony z
nie zmieni jego postępowania, nie- kasynie urzędniczem
koncertem
symfonicznym
i deklamamniej jednak jako człowiek bezstron*
odczytała
ny i z boku stojący sprawę tę poru- cjami. P. Mostowiczówna
ustęp
z
„Gloria
Victis"
Orzeszkowej.
szam, uważając, że naszemu ,Nalczycielstwu siała się krzywda
najzupeł- Sala kasyna była przepełniona. Orkie-

przez

1924 r, 30 cioro

stania.

obchodzono
23—24 stycznia

ska wygłosiły

Klecku, Horodzieju i Snowiu złożo- winna być traktowana objektywnie.
z.D.
na z 32 dzieci. Podróż trwała 3 dni,
koszta wynosiły 450 zł, zebrane były
z

szechnej
dniach

gruntownego zaznajomienia
nej i praktycznej. [bl.

wykazały

- cia dziżci. włóczęgów,

Prace konferencji kolejowej polsko-sowieckiej trwają nadal.
Urząd Wojewódzki przystąpił do rozpatrzenia umowy ramowej celem

wszystkim, którym się to należy,albo mała duży srebrny medal za roboty
wieszcie, O ile się wybiera jak gdyby ręczne. Nieświeska zaś dyplom uzna-

mu

ukazują się artykuły, teljetony. obrazki z ży»

Policja ma złe naboje.

albo udzielsć

pocięły

malnie zalały Moskwę,
Charków i Kijów,
Miasta północne ocaliło położenie, ponieważ
dzieci wędrują na zimę w kierunku południa.
Prasa sowierka poświęca wiele uwagi

Ujęcie szpiegów.

watelskiego,

które

kimi kupcami, zachowują
nie wobec
opuszczonych

Uciekają z Kowieńszczyzny.

kolejowa

i

burżuazją, z kontrerewoiucjouistami i z wiel-

5 nauczycieli

Konferencja

futrze

resującą jest, że bolszewickie

W dniu 25 b. m. litewska straż graniczna w sile 13 ludzi zajechała
wsi Podsankami do lasu rządowego leżącego po naszej stronie około
hajce i zaczęła wyrąbywać drzewa.
W
trakcie tego
nadszedł
patrol 24

Ofiara terroru

pięknem

nożami futro, tam znowu porwały bogatym
rodzicom chłopca i nie chcą go wydać przed
otrzymaniem wykupu. Rzeczą „bardzo
inte-

lasów poiskich przez Litwinów.

kompanji policji granicznej i zażądał opuszczenia naszego terytorjum oraz
suma wydatków
wyniosła
1925 zł., łudzi się jednak PS
aby ZWypokryta była ze sprzedaży robót 16- cięstwo osiągnąć
można było z łat- pozostawienia zrąbanych drzew. Litwini jednakże nie usłuchali wezwania
zwiedzili;
cznych dzieci wykonanych
w szkole wością,
Wezwany
komendant kompanji
co jest zrozumiałe,
„gdyż i zamierzali nadal kontynuować rabunek.
w szkole „krikszczonie* mając w swych rękach wraz z oddziałem policjantów: usunął siłą Litwinów. Nie dali oni jednak
a) w Warszawie: Zamek
królew- snowskiej, z przedstawień
ski, Plac Zamkowy i t. @., b) w Kra“ nieświeskiej, wreszcie z zasiłku Piotr- aparat urzędniczy posiadają ogromny
za wygranę i tego samego dnia pod wieczór w zwiększonej sile 30 ludzi
Koła Poi. Towarzystw atut w rękach,
kowie: Wawel z Katedrą i grobami kowskiego
powrócili i zrąbane drzewa zabrali.
W tem wszystkiem godzi się zauwaOpieki
nad
iKresami,
które
przysłało
królewskiemi i t. @., с) w dniu 20.VI
Półurzędowe „Echo*
(Aidas) piżyć, że rabusiów łitewskich nie należało puszczać wolno a podczas pierwrbjodbyła
się wycieczka
na Gie- na ten cel 180 zł.
najbardziej
wont..
Każdy przyznać mus, że wysiłek sze, że według opinji
trzeźwo
patrzących
na
sytuację
kół szego ujęcią na gorącym uczynku rabunku rozbroič i zakuć w dyby. (a.b.)
nauczycielstwa
z
pow.
Nieświeskiego
Wycieczka wywarła
bardzo silne
politycznych
wybory
nie
dadzą
żadnej
wrażenie na młodocianych
umysłach był ogromny. Prowadzenie wycieczki
Cwiczenia szaulisów.
decydującego
zwęcięstwa.
dzieci, sądząc z prowadzonych przez kilkunastodniowej kilkudziesięciu dzie- zeDalejstronzaś pociesza
swych
pryncypa*
Z Kowna donoszą, że szaulisi odkomendorowani z poszczególnych oddziaci do łatwych rzeczy nie należy i ponich dzienników podróży.
łów następującemi horoskopami:
łów stacjonowanych przy granicy zostali ostataiemi dniami skoncentrowani w
Kuratorjum, oceniając
doniosłe dziwiać należy dobrą wole nauczy„..W kołach opozycji niema zbyt Kownie i Uh Oddział większy skoszarowany w Kownie liczy 300, mniejszy
ciężkiej całorocznej
znaczenie
wycieczki,
zdążającej do cieli, którzy po
w Tylży 18
szaulisów ma ną celu przeszkolenie wojskowe.
wielkiej
pewności aby obecny
blok Kurs mą trwaćSkoncentrowanie
dokształcapoznania kraju rodzinnego przez dzia- pracy i różnych kursach
trzy miesiące poczem wyszkoleni i przygotowani powrócą
do
Nawet swych oddziałów na pogranicze aby być w pogotowiu do dywersji. Zdolniejsi z
twę szkolną wschodnich rubieży, pis- jących mają jeszcze siłę i ochotę na prawicy stracił dużo głosów.
nich będą użyci jako instruktorowie przy organizowaniu band
dywersyjnych.
>" mem z dn. 8X rb. L. 14683 wyra- urządzanie wycieczek szkolnych. Tyl- przy najbardziej optymistycznych przy- (a.
b.)
puszczeniah
prawica
straci
maximum
ziło uznanie
dla pana
Inspektora ko ludzie ideowi na coś podobnego
Szkolnego w Stołpcach za inicjatywę zdobyć się potrafią, nie pracujący za 3—4 miejsca, ale centrum obecnej
w
do- opozycji nie wyjdzie bynajmniej zwywycieczki,
oraz poleciło
Inspekcji zapłatę czy pochwałę, której
cięsko. Powodzenie w czasie wyboSzkolnej złożyć na pismie
takież u- datku — nawet nie dostają!
Dnia 25 bm. przekroczył granicę polsko-litewską niejaki Hausner
Einest
będą i zatrzymany przez nasze posterunki graniczne zeznał iż ucieka z Litwy przed
Na silne podkreślenie
zasługuje rów o ile pójdą one na lewo
znanie dla organizatorów i nauczywycieczki
byty mieli jak można przypuszczać socjal- terrorem władz litewskich. Hausner oddany został do dyspozycji Starosty powiacieli za ofiarny trud
w
kierowaniu fakt, że wszystkie
tu Wilefsko-Trockizgo. (a, b.)
wycieczką.
opłacone jedynie z funduszów zżebra- demokraci. Być może uda się im zdobyć
o
kilka
mandatów
więcej.
Przesamo
nauczycielstwo i
„ Kuratorjum O. S. Poleskiego udzie- nych przez
lito organizatorom wycieczki subwen- przez dzieci drogą wielkiej pracyi widywania że posławie z Kłajpedy
poświęceń, przy małem względnie przyłączą się do tej lub innej grupy
cji 1500 zł,
W nocy z dnia 25-26 b. m. patrol 24 kompanii policji granicznej ujęła w
poparciu społeczeństwa. Ani grosza należy uważać za przedwczesne, we Czasie przekraczania granicy polsko-litewskiej b. kaprala I pp. Leg. Musnickie(—) R. Woźniakowski
prawdopo- go. W czasie badania Mnśnicki zeznał. że w roku 1919 w bitwie pod Dzwińskiem
na ten cel nie dało Kuratorjum Brze- dług bowiem wszelkiego
za kuratora*.
dobieństwa utworzą
oni oddzielną dostał się do niewoli bolszewickiej, bolszewicy w kilka miesięcy odesłali go do
skie,
kióre
jednak
znalazło
1500
zł.
Bardzo słusznie Kuratorjum BrzeLitwy jako tam urodzonego, Natychmiast po przybyciu na Litwę został aresztousiło- frakcję. W ten sposób przy takim re- wany za to że służył w wojsku polskim. Sąd litewski skazał Mugnickiego na 3
skie uczyniło, podnosząc
ważność na słuszne skądinąd poparcie
zultacie wyborów wiosennych utwo- latai 9 miesięcy więzienia. Po odsiedzeniu kary policja litewska stale go inwycieczek szkolnych i udzielając po- wań nauczycielstwa pow. Stołpeckie- rzenie centrum
parlamentarnego nie wigilowała, niemogąc znieść dłużej tego stanu Muśnicki uciekł z Litwy do Polgo.
(Mimowoli
nasuwa
się
nieco
złochwały
nauczycielstwu
pow.
Stołbędzie niemożliwością. Przy trzeźwej ski. (a. b.)
śliwa
myśl,
że
Kuratorjum
jest
zapeckiego za jego ofiarność.
ocenię sytuacji tylko utworzenie cen_ Gdy przeczytałem powyższe spra- chwycone same sobą i część chwały trum w Sejmie zamiast dotychczasopow.
Stołpeckiego
skromnie
przyjwozdanie,
zacząłem
wertować
w
wego podziału na lewicę i prawicę
„Dzienniku Urzędowym Kuratorjum muje na siebie!)
należy
uważać za jedyną zmianę konJeżeli już jest mowa o tem, za co
Brzeskiego”, co tam napisano na tenjunktury
politycznej
po
wyborach.
Władze policyjne pow. kRówieńskiego aresztowały pięć osób co do
sam temat o nauczycielstwie naszego należałoby udzielić pochwały, to nie Naturainym wynikiem utworzenia się
których
są dane, że zajmowały się one szpiegostwem oraz wszyscy
pomogę
pominąć
udziału
nieświeskiego
powiatu. — Przyglądając się z boku
centrum będzie
konieczność
utwo- siadali broń bez zezwolenia na to.
szkolnictwa
powszechnego
w
tegopracy naszych nauczycieli, byłem perzenia koalicji. Myśl ta podobno już
Nazwiska dwóch z nich są ujawnione, są to: Nikifor
Kancywał i
wien, że znajdę w Oficjalnym organie rocznej wystaw e w Liskowie. Tym teraz nie budzi wielkich zastrzeżeńw
lcęk
Erman.
(b)
razem
na
koszt
Sejmiku,
który
asyniejedną zasłużoną pochwałę i z gó:
kołach opozycyjnych a po wyborach
ry się cieszyłem, gdyż dobra sprawa gnował 500 zł. udały się do Liskowa
będzie
rozpatrywana napewno
mniej
zasługuje zawsze na nagrodę wyra- dwie osoby z nauczycielstwa z Nie- ostro.
A
choćby w uznaniu czyichś za- świeża i Snowia i troje dzieci. —De2 Białowieży donoszą: Onegdaj patrol policyjny będąc podczas óbCo się tyczy mniejszości narodolegacja powiozła na wystawę eksposług.
chodu
w Puszczy Białowieskiej zauważył trzech osobników | przekradająNiestety w Dzienniku nie znalaz- naty złożone z prac, dziecinnych wy- wych, to ilość miejsc prawdopodob- cych się. Na hasło „stój*, nieznajomi rozpoczęli strzeląninę z rewolwerów
łem tego, czego szukałem. Zabolało konanych w szkołąch; wystawiono nnie nie ulegnie zmianie..."
w kierunku patrolu.
więc ćwiczenia piśmienne stylistyczne,
mię to mocno.
W ten sposób już w chwili obecPatrol, w skutek tego, że naboje nie chciały strzelać zmuszony
był
Sądzę, że można stosować trzy przyrodnicze, rysunki, roboty tektu- nej kiedy jeszcze kampanja wybor- cofnąć się. Po pewnym czasie zarządzono obławę, która dotąd nie dała
„krik- żadnych realnych wyników. (b).
systemy postępowania: albo milczeć rowe, introligatorskie, kobiece, drzew- jest
pieśnią
przyszłości,
wogóle o zasługach innych dla spra- ne, rzeźby i t.d.—Rezultat był taki, że szczonie* przeczuwając swoją klęskę
dwie przygotowują
sobie pozycje do odwy publicznej, uważając, że jest to na ogólnopolskiej wystawie
wybitnie wrotu.
X.
zwykłem spełnieniem obowiązku oby- szkoły nieświeskie zostały
w powiecie

rodziny, małżeństwa a zwłasz-

cza w obecnej zimie problem dzieci jest naj.
bardziejlpalącą kwesiją w;Bolszewji, gdzie
w

miesięcznik,

katolików,

w

or-

grudniowym

zeszycie rzuca gromy
w
artykule p. Szafjańiskiego na czasopisma uprawiające
<propagandę
seksualistyczną
oraz ilustracje

Gorszą młodzież. Artykuł
silnej organizacji kresowej, do czasu ekscentryczne».
zaczyna się od słów: «Kanalja broi a spoodpowiedniego układu warunków po- łeczeństwo milczy». Ks. Wisniewski wystę-

litycznych, dających możność połącze”
nia się z tem, lub innem pokrewnem
mu stronnictwem...*
W ten sposób cały Zarząd wraz
z posłami Dubrownikiem i Wędzia-

golskim oprócz posła Hałki i senatora Kalinowskiego wystąpił z <Wyzwolenia»,

Poseł

Dubrownik

przystępując

puje ostro przeciw srozwijaniu się zgubnych
obyczajów imód». Bezwstyd—powiada—pa-

noszy się publicznie wśród społeczeństwa.
Na t. zw. plażach tualety «które co najwy-

żej

dozwolone byłyby pod wodą».

prawda!

— sCzatów» pisma

Święta

Е

poświęconego

za-

gadnieniom ochrony granic państwa, ukazał
się zeszyt 3-ci. Na pierwszej stronie: repro-

dukcja kompozycji

Grottgera

dzanie

przez

powstańców

<Przeprowa-

granicę».

Czytel-

niektóre

braki

nie zawodowi znajdą
interesujące
kongres stronnictwa 20 września w do organizacji Kresowego Stronnic- nicy
szczegóły np. o naszej granicy morsklej; o
twa
Chłopskiego
ogłosił
list
p.
t.
Wilnie
do czasu zwołania nowego
służbie ochrony granic, organizacja. straży
kongresu zatrzymać.
a Czemu wystąpiliśmy z Wyzwolenia», celnej i t. p.

ł

Reducie i Lutni.

"W

|» „Przechodzeń* Katerwy w nowej
ŻA

obsadzie.

:

„W malym domku“ Rittneraz p. Marją
Dulębianką.

;

do nowych
waitości i zdobywania przystosowane do pewnych możliwości w wielu szczegółach nowa, doskona=
nowych możliwości interpretacji oraz życiowych, a powstała. stąd iluzja łe zaś efekty Świetlne, warte są
szczegółowej oceny.
inscenizacji utworu.
podnosiła wartości utworu.
Pierwsza obsada (i tu zmuszony
Pani Dulębianka pozatem w spo5
okolicznością odemnie niezależną będę sób bardzo przekonyw ującyjzaznaczaSilna indywidualność p. Marji Duniedyskretny w odsłanianiu przyłbic ła stopniowaniem gry Fewolucję
psy

Powszechnie znaną jest rzeczą, że wykonawców) złożona zp. Kossowskiej

Decyduje tu nie tylko sceniczność
mierze

wykonanie,

już prawdę
" Tę prawie banalną
z
przypomnieć
należało w związku

' nową obsadą Przechodnia Katerwy
w
Reducie i występem gościnnym
p. Marji

Dulębianki,

artystki

Teatru

Narodowego, -dawniej jednego z fila-

- 1ów Reduty.
Po

premjerze

Wilnie pisałem,
ani

barw

i

sztuki Katerwy w

że nie posiada

rumieńców.

ona

życia i ani

kośćca prawdy ludzkiej. Naiwnie po
bteracku zeszyta, sztuka ta operuje
równie naiwnemi środkami oddziaania na widza

przez

, snującą się przez

*ą е
po
scenie.

nastrój i poe-

trzy

akty

po

-_ Dla takiej sztuki wykonanie jest
' kwestją życia lub śmierci, kwestją

powodzenia lub zganienia utworu.

__

Sobotnie przedstawienie

w

Spo-

sób bardzo plastyczny i znamienny
dla pracy Reduty podkreśliło znaczenie

dopracowywania się jw

EZ

tym

teatrze

dzona.

szczegółów

przesa'

®

medjowych

utworu, przez

zyskały na prawdzie

życiowej, sztuka

zaś nabrała barw żywych
prawdopodobieństwa.
„Idealy“

bardzo

co: osoby
1

cech

słusznie zostały

ność wiieńska będzie miała
ujrzenia tak

Dodać należy, że inscenizacja jest i naturalistyczna, w

technice

wyko

zanotować

z temi

trzeba

się

godzić,

a

częšcio-

Z największem uznaniem powitać wo takie usterki, których w przynależy gościnę dawnych Redutowców szłości można i koniecznie trzeba
na scenie Reduty "wileńskiej. Obok się strzec, aby nie zniechęcać pu-

dzisiaj i przypuszczam, sprzeczne z intencjami: mają dostateczną podstawę do

3
niepospoli- autora.
cie odegranej sztuki, w
najdrobniejPewne zastrzeżenia
tylko budzi
miejscami gra zbyt może jaskrawa.
szych szczegółach bez zarzutu.
jutro okazję

łoby się

techniczne w naszych
warunkach
najzupełniej nie dające się uniknąć i

chologiczną pani Jany od
stanu
0- Jębianki zaciążyła również i na wy:
Rittnera
z talentów szczerych i mocnych, obecbojętnego
wobec
przypadkowego konaniu Małego Domku
nie pozostających w tym teatrze, kilka
przechodnia do stanu bardzo istotne- jej udziałem.
W naturze artystki, jak zaznaczy- pierwszorzędnych gwiazd aktorskich
go zaciekawienia
i.. pokochania.
Jej
pociąg do na- z dawniej Reduty znalazło się poża
gra swobodna,
naturalna, podkreś- łem to, tkwi znaczny
organizacją
pp.
Limanowturalistycznego
traktowania
roli, Pro- ‘обеспа
strojowych
momentów,
ujawniając lająca logiczny rozwój uczuć,
gra w
pierwiastki dramatyczno - uczuciowe w technice bez zarzutu, z dużą skłon- wadzi to w konsekwencji do mocne- skiego i Osterwy.
Przypuszczając iż zapoczątkowane
Przechodnia, W ten sposób otrzyma- nością do realistycznego
i żywioło- go zgęszczania barw i rysunku poprzez
p. Marję Dulębiankę
występy
staci,
do
jaskrawego
uwydatniania
liśmy sztukę bardzo nastrojową, od- wego
traktowania
roli (nerw Scebę:
kreowanej gościnne dawnych Redutowców
dla
daną pastelowemi barwami,
tłumią- niczny!) robiła wrażenie bardzo silne. rysów
znamiennych
dą
w
przyszłości
częstsze
i
niejako
ceini wszelki jaskrawszy odcień życia.
P. Juljusz Osterwa w roli Prze- roli,
Pani Dulębianka z
niepospolitą. programem objęte, z radością przyInaczej mówiąc artyści z pierwszej chądnia doskonale uwypuklił * charaobsady wydobyli
momenty
drama- ktofieyeicć
znamiona
młodzieńca techniką i swadą sceniczną podkreśli- jąć należy zapowiedź udziału p. Dutyczne kosztem komedjowych. Ale w żywego, tęskniącego i pisującego lis: ła śmieszność Marysi, uwydatniła jej; dębianki obok p. Osterwy w Fircyku
tak
pojętym
utworze
wykonanie ty do.. ideału
niewieściego, do tej, bezgraniczną głupotę, bardzo zręcznie: w zalotach.
W. Piotrowicz,
przeprowadzili bardzo logicznie i w której nie zna. Była to gra w naj- zaznaczając w niej uczciwość bezpo*
całości zwarcie
W wyniku otrzyma- drobniejszych szczegółach opracowa- średnią w szukaniu właśriego szczęśliśmy to, co nazwałem trzema idea- na i odczuta,
cia.
Opera warszawska w Wilnie.
P. Chmielewski w roli Barcza był
łami, snującemi się po scenie.
Końcowe
sceny aktu drugiego
inaczej potraktowali utwór p. Marja bardziej ludzki i mniej wydobył efek- miały bardzo
wiele dramatycznego
Zapełniona sała Teatru Polskiego
Dulębianka i pp. Osterwa i Chmie- tów dramatycznych z tej roli, niż p. napięcia, a scena
przed
tragicznym. na wszystkich trzech występach go”
lewski w tychże rolach.
Łański. Zaznaczam jednak, że w tej strzałem doktora uczyniła bardzo sil- ścinnych artystów opery warszawskiej
Dzięki gościowi warszawskiemu drugiej obsadzie ze względu na styl ne wrażenie.
dowiodła niezbicie słuszności
prze=
zapewne, gra ich zmierzata do
reali- gry partnerów bardzo trafnie harmoOgólnie mówiąc p. Dulębianka "widywań, że takie sporadyczne przedstycznego ujęcia sztuki
i jednocze- nizował z całością wykonania.
wydobyła dużo
wartości komedjo-. stawienia operowe, z udziałem wysnego wydobycia
pierwiastków koco nie jest, ibitnych
Cieszyć się należy,
że publicz- wych z dramatu Rittnera,
śpiewaków
zamiejscowych,

utwory dramatyczne dzielą się na ta- i pp. Zawistowskiego i Łańskiego w
_ kie, klórych wartość scena
podnosi rolach głównych. dzięki przedewszyp. Kossowskiej, potraktowała
ina takie, których braki podkreśla i stkiem
sztukę w kierunku wydobycia jej naktórym szkodzi.
jakiegoś utworu, ale w równej

nania niektórych

'teresowania

ipubliczności,

szerszych

Rozważając

«wień oper

„Rigoletto*

nawcami głównymi śpiewacy wcale
już nie stojący na swej dawnej wysokości,

lub

jeszcze

niewykształceni

adepci na «przyszłych» śpiewaków.
Wielka szkoda, że «Rigoletto»
wykonano

w instrumentacji

stosowanej do.
skulkiem czego
nieprzyjemnie

mniejszej
tworzyły

brzmiące.

nieprzy-

orkiestry,
się luki

Całkiem

też

niewłaściwe było w scenie kościelnej
«Fausta» zastępstwo organów — for:
tepianem; zdobycie fisharmonji nie
byłoby

—

efekt byłby

chyba

—

całkiem

niemożliwem,

a

inny. Podobne

niedokładności nie powinny się spotykać, w żadnym razie, jako bardzo

szkodzące wrażeniu ogólnemu.
W obu operach, pierwsze partje

niewięście wykonała Julja Mechówna,

zain- wykazując piękny głos,

kół wileńskiej

całokształt

bliczności. Wszakże wyborna obsada
partyj głównych sowicie wynagradzała różne
niedociągnięcia i pozwalała
je w znacznej mierze tolerować, czegoby się nigdy nie dało
osiągnąć,
gdyby się znaleźli pomiędzy
wyko-

bardzo

po-

datny do koloratury, którym też arty-

stka włada z finezją, przynoszącą

za-

przedsta szczyt jej doświadczeniu i muzykal-

i „Faust”

@а-

ności.

KURJER

©

GOSPODARCZY

ZIEM

Afera

WSCHODNICH

Wczoraj

kami bezpośredniemi w stosunku do nych przeż fabryki nawozów
sztucz.
wartości produkcji jestw Polsce wyź- nych oraz obniżenie stopy procentosze niż w innych państwach, przema- wej kredytów nawozowych. W obrana przyszłość
wia zarówno wyjątkowo wysoka ro- dach nad programem
W/ styczniu b. r. zaczęło wycho- ła podatków „bezpośrednich u nas zebrani uznali za konieczne ustawodzić nowe pismo, poświęcone zagad- w ogólnem obciążeniu podatkowem, we uregulowanie finansowania akcji
stworzenia
spenieniom rolniczo-gospodarczym i eko- jak i wysoce wadliwa struktura tych nawozowej drogą
nomiki rolnej, „Rolnik Ekonomista*, podatków bezpośrednich. Są one tak cjalnego funduszu, administrowanego
organ Związku polskich organizacyj pomyślane i tak zbudowane, że z jed- przez Państwowy Bank Rolny, obni:
rolniczych, wydawane pod kierowni- nej strony pozostawiają na uboczu żenia stopy procentowej, zagwaranctwem Jerzego Gościckięgo i redakcją nadmiernie liczne rzesze obywateli, towania wolności wywozu zboża,
nawet producentów,
z drugiej
zaś wyprodukowanego przez użycie naAugusta Iwańskiego.
pną wozów sztucznych, gwarancji pafW numerze
2-im wymienionego przez bardzo strome progresje
za zakupy
nawozów zasenatora się w górę, spadając całym ciężarem stwowej
artykuł
pisma znajdujemy
Pozatem
stwierdzono kojana Steckiego na aktualny temat o na producentów co największych. Po- granicą.
w Polsce, datku gruntowego w r. 1924 pobra- nieczność udzielania kredytów przez
podatkowem
obciążeniu
uwag no około 48 miljonów złotych, w tem organizacje kredytowe, nie zaś, jak
streszczenie
jakby
stanowiący
już kilkakrotnie w w-g obliczeń około 31 miij. zł. zapła- dotychczas, przez rolniczo-handlowe.
wypowiedzianych
W drugiej części narady
zostały
tyin przedmiocie przez autora w tych ciło 60.000 płatników czyli 0,2 proc.
ustalone
wytyczne
udziału
organizacyj
ludności.
Podatku
dochodowego
w
:
okolicznościach.
Jub innych
w
wykonaniu
Z artykułu tego wyjmujemy naj- r. 1924 pobrano około 40 mil. zł; rolniczo-handlowych
projektowanej
ustawy
o
pobieraniu
podatek
ten
opłacało
329,500
osób,
bardziej ciekawe cyfry i spostrzeżet.j.
1,2
proc
ludności.
Podatku
mapodatków
w
zbożu.
stopłytkość
ilustrujące
nia, dobitnie
roku
pobrano
przez p. Wł. Grabskiego jątkowego w tymże
sowanego
Ulgi podatkowe przy otwarciu
95 proc. od
uzasadnienia rzekomo słabego obcią- 199 milj. zł. z czego
bilansu w złotych.
5-go stow Polsce przez płatników począwszy od
żenia podatkowego
W numerze 6 „Dzennika Ustaw* R. P.
zestawienie z cyframi obciążenia po- pnia w górę — takich płatników jest
147 tysięcy czyli 0,5 proc. ludności. z 20 stycznia r, b. ukazała się niezwykle
datkowego w innych państwach.
dia spółek akcyjnych, czy też innego
Z zestawienia mianowicie wynika, W. dziale podatku przemysłowego ważna
rodzaju, ustawa dotycząca zmiany niektóprzedsiębiorstwom
handlowymi
przeoraz
publiczne
daniny
że wszelkie
rych postanowień ustawy
„o państwowym
(z wyjątkiem zajęć prze- podatku dochodowym i podatku emisyjnym
przed- mysłowym
czyste zyski z państwowych
wyrażone mysłowych i samodzielnych, wolnych oraz przepisów rozporządzenia prezydenta
siębiorstw monopolowych
wymierzono
w Rzeczypospolitej z dn. 25-40 czerwca 1924
pol- zajęć zawodowych)
złotych
lub
złotych
we frankach
roku o „biłansowaniu złotych* oraz okreš+

Polsce.

w

szpiegowska
Warszawie.
donosiliśmy,

policyjne w

podatkowe

Obciążenie

3

WC

trop

że

Warszawie

szeroko

władze

wpadły

rozgałęzionej

cji szpiegowskiej. Szczegóły

pewien

obywatel,

tej afery

zgłosił

który

Dnia 26 stycznia 1926 r. odbyło

na

organiza-

przedstawiają się jak następuje:
Przed
niedawnym
czasem

władz policji politycznej

280660900666066808

w

008088880

Sb.

do

się

zakomuniko-

wał szczegóły niezwykłej
przygody
jaka przytrafiła się siostrzenicy
jego,
zajmującej pewne stanowisko iw jednej z dyrekcyj kolejowych.

Otóż

siostrzenica,

jadąc

Swego

czasu w odwiedziny do syna swego,
przebywającego w Gdańsku i prowa-

dząc przygodną rozmowęw
kolejowym

z nieznanymi

wagonie

zresztą

to-

runkach bytowania.

Poprosił o

danie numeru
telefonu,
z
po powrocie do Warszawy

po-

którego
mógłby

się z panią Z. (tak nazwijmy podróżną) porozumieć i bliżej sprawę om6wić. Rzeczywiście w kilka dni po po-

wrocie

p.

Z.

otrzymała

zawiadomienie,

telefoniczne

zjawienia

dez vous w cukierni

O czasie umówionym

się na

ren-

pani Z. zjawiła

na głowę ludności: w r. 1924 podatku przeszło 160 miij. lemiu w złotych kapitałów własnych, przed- się w cukierni i wówczas jegomość,
w r. 1022, 40,01 w r. złotych. Sumę tę pobrano od 626,767 siębiorstw obowiązanych do prowadzenia z którym jechała w swoim czasie do
Gdańska oświadczył, że gotów obsy1923, 40,42 w r. 1924; we Francji— płatników, t.j. od 2,3 proc. ludności. ksiąg handlowych.

178,31,+w r. 1924, w Czechosłowacji
—85,17 w r. 1924, we Włoszech—

w 1922—37,8,

przed wojną 73,3 zaś

w
w r. 1922/23;
w Rumunji—12,4
wojną 72,4,
Austro-Węgrzech przed
w Anglji—378,8 w 1922 r, w Rosji

Powyższe 4 podatki
przyniosły
zatem w r. 1924 sumę
420,7
milj.
tychsamych
od
mierze
znacznej
w
zł
płatników. Dia zsumowania ich trzeba

oczywiście pominąć

ilość

płatników

podatku dochodowego i majątkowego, gdyż niewątpliwie
dotyczą
one
przed wojną—40,0.
:
Samo tylko obciążenie, powiada tych samych osób, które płaciły tamp. Stecki, nie rzuca żadnego Światła te dwa podatki. W ten sposób otrzy:
w tej sprawie. Należy je przyrównać mamy 686,767 płatników czyli 2,6 pr.
ludności. Uwzgiędniając przeto ogóldo wartości majątku narodowego.
Odpowiednie cyfry, w miljardach ną sumę dochodów skarbu, zaludnie-

franków złotych lub złotych dla ca- nie i t, d, autor przychodzi do wnio:
łości majątku narodowego, a w ty- sku, że 686,767 osób czyli 2,6 proc.
siącach na głowę ludności, wynoszą: ludności, płacąc po 641,76 zł. wnio:
zł, Czyli
Polska 88,41 (3,25,) Francja 303 (7.64), sło do skarbu 453,941.681
Czechy 57 (4.10), Włochy 113 (3,23), prawie 38 proc. ogółnego obciąże156 nia, — podczas gdy 26016.733 osoRumunja 45 (2,9), Austrowęgry
Rosja 303

Anglja 366 (8,02)

(3,05),

(2,14).

Jeżeli teraz, wiedząc,
ile wynosi
majątek narodowy na głowę ludności,
przyrównamy do tej sumy obciążenie
podatkowe, to da ono na każde 1000 fr.
zł. lub złotych
majątku
następujące
cyfry: Polska 12,41,
Francja 23,34,
Czechy 20,77, Włochy
11,70,
Ru-

munja

4,28,

Austro-Węgry

więc

zmienił:

Angija 47,23, Rosja 18,69.

obciążenia

Polska,

słowami: „Gdyby była
sunięcia tej analizy

97,4

dalej w głąb
anomalje,

same

takie

któ:

podat-

Układ się kowy w Świetle jeszcze bardziej jasco do

na

krawem*

(h).

głowę

Stała na szóstem miejscu, to szóste
miejsce zajmuje
też i w zestawieniu
co do wartości majątku narodowego
na głowę, z tą zasadniczą jednak różnicą, że gdy w pierwszym wypadku

brzmi:

„O ile na

dzień

dzający
datę
sporządzonego

1,

który

bezpośrednio

poprze-

Dijansu otwarcia w złotych,
na zasadzie przepisów
roz-

pač ją złotem za cenę bądź ułatwień,
bądź dokonania bezpośrednio
przewozu pewnych dokumentów z War-

szawy do

Odańska,

cowania
wspomnianych
pozostałości
nie
wyżej ceny nabycia lub kosztu własnego, a

gdyby ta cena była

niższą od ceny rynko-

wej

otwarcia

w dacie

mie wyżej
walut

bilansu

w złotych,

ceny rynkowej, przyczem

zagramcznych

oraz

to

wartość

należności

1 zo».

bowiązań w tych walutach, może być wykazana również bez dopłaty podatku dochokursu
przeciętnego
dowego, nie wyżej
giełdowego daty bilansu otwarcia w zło:
tych*.

rzecz wymaga

Zaznaczył,

za to jest

dużej

+

został zestawiony złotowy (irankowy),

uwzględnieniu

różnicy

między

rzeczywistą

wartością pozostałości posiadanych
podatkowego
bilansu Otwarcia
według cen ich nabycia a ich
przyjęta do podatkowego bilansu
względnie

w razie

przy

dochodowego,

podaiku

dopłaty

bez

ustawy,

2 tej

art.

zaś

Na podstawie

w dacie
obliczoną
wartością
otwarcia,

nieustalenia w powyższy

sposób różnicy wartości pozostałości, można
uwzględnić sumę nieprzekraczającą 20 procent wartości pozostałości
wykazanej w

Informacje.

(trankowym)

złotym

zamknięcia. Nadwyżki

O dostarczaniu nawozów
sztucznych.

w Polsce 7,29,

Włoch

we Frarcji 10,22,

Czechach 9,03, we
w Rumunii 0.86.
Z kolei należało

również wydajność

Włoszech
by

czyli

1924,

bilansie

podatkowym

przekrączające

lowyct, ani też podatku

stem-

opłat

za zobą

nie pociągą

w złotycu

ność majątku narodowego.

Zdaniem

za tem, że obciążenie

autora

w

produkcyjpodat-

GIEŁDA

giełdowego.

To

wiosenny, zebrani uznali
niejsze skontrolowanie

pobiera-

pięknego głosu

tenor —

scenicznych.

wolny

i wdzięcznych
Prawdziwy

vd brzmienia

baryto-

terone — wykonał Wojciech
którego bas najkorzystniej się
stawił

w

regestrze

niskim.

Gebel,
przed-

Dziwnem

nalnego -- młodego artysty jest wy* tylko było, że artysta polski śpiewał
śmienitym materjałem
do lirycznego obie partje z tekstem—włoskim.
„bel canto"
i w tym
kierunku leży
Na specjalne wyróżnienie zasługuje
jego wiele obiecująca przyszłość. Już wykonanie całej opery „Rigoletto“,
to poobecnie znaczna umiejętność śpiewu zupełnie bez sujlera. Niech
naśladowania
byłaby niepomiernie zyskała, gdyby służy jako wzór do

się nadarzyła

sposobność udania się,

śpiewającym

na

koncertach,

którzy

nie chcą sobie zadać
trudu nauczeMedjolanu do prawdziwego maestra, nia się-najczęściej krótkich piosenek
muszą najnprz. prof. Borgatti'ego, u którego na pamięć. Fortepianiści
znany tutaj Radzisław
Peter tak się zawilsze utwory o _ kilkudziesięciu
publicznie—z padużo nauczył, a dobrze u nas pamięt- stronicach grywać
na Elżbieta Jefimcewa obecnie się do- mięci, a śpiewacy—jednogłosowej meskonali, Wielkie i słusznie należne lodji nie chcą się nauczyć,. Warto już
mu
powodzenie,
o ile Kiepura nie raz skończyć z takiem niedbalstwem!
ustanie
w dalszej pracy, upoważnia Chłubny wyjątek stanowi S. Gruszdla

ostatecznego

wykształcenia,

do

do oczekiwania świetnego rozwoju czyński, śpiewający na ostatnim koncercie, tutaj wszystko z pamięci.
jego talentu.
Goście warszawscy, oprócz
prób
Sympatycznie nam już znany baniezbędnych,
dali
w
ciągu
dwóch
bardzo
rytonista Augustyn Wiśniewski
dobrym byt jako Rigoletto. Wokalnie dni — trzy przedstawienia. Jest to
i masie
dobrze już opanował nadmierny wysiłek,
mogący
mieć
partję
Mefista, nie wyzyskał jednak wpływ fatalny na głosy. Do takiego
dostatecznie

wdzięcznej roli,
nych

zarysach

strony

aktorskiej

tej forsowania

którą tylko w ogól-

wykonał.

Bardzo ładny mezzo-sopran Teodozji Skoniecznej dobrze się zaprezentował w partji Magdaleny. W partji Siebela, bojaźliwość widoczna nie
pozwoliła, mało
je—obytej

jeszcze--jąk się zda-

ze sceną artystce,

wyka-

Holandja
Londyn
Nowy-York
Paryž

wykonawcze calkoPartnerem „гпакот!е) artysiki był zać Swe zasoby
—jako Faust i książę Mantui — Jan wicie.
Obie partje—Sparafucile i hr. MonKiepura, szczęśliwy posiadacz wyjątwarunków

Tranz.

za najważ- Belgja

cen

niepodobna

Wytrawną

zachęcać..

ręką prowadzii—

po

tak niewystarczającej
ilości prób—
kapelmistrz
Rafat Rubinsztejn cały
zespół, trzymając — o ile się dało
—wszystko

w

karbach.

Michał Józefowicz,

WARSZAWSKA.

26 stycznia 1926 r.
i waluty:

Poza kredytami, o które
wystarał Dewizy
się dla rolników p. Minister Rolnictwa i D. P. na nadchodzący
sezon Dolary

е

kowo

Lokatorówi Rozbudowy
że od dnią 26 stycznia 1926 roku

Spółdzielnia Kredytowa
Wilnie z ogr. odp. komunikuje,

w

rozpocyyna swą działalność we własnym lokalu przy ul. Wielkiej Nr 36
1 po poł. i od
(nad Kino „Eden*) i czynne jest od godz. 10 rano do
5 do 7 wiecz.
Celem Spółdzielni jest podniesienie stanu gospodarczego i ekonodytu,

na

cele

mieszkalnictwa:

jakoteż dostarczania

i domów,

taniego
kreudzielanie
pizez
zrujnowanych
mieszkań
odbudowy
takowych swoim członkom.

członków

cewoich

micznego

Spółdzielnia wykonywuje

bankowe przez władze

operacje

wszelkie

Dozwolone.

Zapisy na członków przyjmuje się w godzinach wyżej wymienionych,

SZKOLNA.
— (b) Kursy

ll sztabu poufnie komunikując o tych
odkryciach. Wydział Il sztabu ošwiadczył, że

wobec

tego dochodzenie

że dzie prowadził wraz

święcono

znaczne

Tymczasem

zaszedł

gmachu szkoły w Bukiszkach.
— (b) Kursa rolnicze. Na

wie zwrot nieoczekiwany.

czy niesłychane, gdyż okazało się, że
paszport jakim miała być dla bezpie-

licji politycznej

te-

terenie powiatu Oszmiańskiego w poszczególnych kółkach rolniczych urzą-

dzone zostaną przez Wil. T-wo

Rol-

nicze trzy-dniowe kursy rolnicze.
Terminy kursów wyznaczone

sumy.

stały jak niżej: w Polanach 30, 31

w całej spra-

się z panią ,Z. i nie mając wątpliwości, że istotnie zachodzi tutaj wypadek akcji szpiegów—wszczęły docnodzenie zalęcając pani Z. niezrywanie

W
jest
kur-

tarza, dla dozorców obór i drobnych
rolników.
Kursa
te odbywać
się będą w

z policją wspól-

bardzo

hodowlane.

końcu lutego rb. projektowane
uruchomienie trzy tygodniowych

sów żywienia i pielęgnowania inwen-

bę-

Po tem

rzył władzom politycznym.
„ Niezwłocznie władze porozumiały

ZO-

b.

m. 1 1 lutego, w
Murowanej
Oszmiance 2, 3 i 4 lutego oraz 5, 6, i 7

Jakkolwiek

wszystkie początkowe nici afery spo:
czywały w rękach policji politycznej,

lutego w Cudzieniszkach.

(b) Litewski związek nauto jednak w kilka dni po skomuniczycielski
Skład nowoukonstytuowakowaniu
się
jej
z
defenzywą
wojskokontaktu z nieznajomym.
W trakcie
nego
zarżądu
Litewskiego związku
tego dochodzenia wyszły na jaw rze- wą, nagle rzecz cała bez wiedzy po-

działu ll sztabu i że nieznajomy ów
był również jzwiązany stosunkami z
Wydziałem Il sztabu. Dokumenty zaś,
które pani Z. jako odbitki fotograficzne
z oryginałów otrzymała, były
jakoby dostarczone
przez jednego z

wojskowych

ju sztabu,

również z ll-go wydzia-

słowem

że dla władz

gra-

otwarcia

bilansu

Ułożenie pierwsz:go

4,09, nych.

uwzględnić

Komitet.

wadzących
dochodzenie
rzecz stała
się niezwykle sensacyjną.
Zwrócono
się wobec tego do władz wydziału

pro-

44 —

nauczycielskiego

została zlikwidowana

przedstawia

Praga

Sprz.

7,28
с
_ 292,62
35.41
1.28

21,32

27,39

27,26

21.61

Szwajcarja
Stokholm
Wiedeń

64.25

kolejowa

5 pr. pożycz.

29.43

konw.

43.50

4 pr. požyczk, konw, — —
5 proc. listy zast.
Ziemskie przedw.
19,45

124

>

—

—

19,50

— —

—

się jak

Kupuję
mi

dzieła

filozoficzne

do

w jęzvkach: polskim,
cuskim

i niemieckim

rosyjskim, fran.
przez Polskie

| <Filozofja

i

kiej przyszłej metafizyki...»
B
4.tegoź
<Uzasadnienie
Metafizyki
Moralności».

dzenia

0

podstawie

dostatecznej»,

DOWIEDZIEĆ SIĘ
„SŁOWA .
Am

u godz.

Rady Miejskiej.

—

[b] Magistrat

S:ej wiecz.
posiedze-

Na posiedzeniu

sprawie

100

bezrobotnych. Magistrat m. Wilna
zwrócił się do państwowego urzędu
pośrednictwa pracy o wydelegowanie
stu bezrobotnych,
pochodzenia
z
Wilna,
dla robót
kanalizacyjnych

miejskich,

}

AKADEMICKA.

[b] Zatwierdzenie

protokó:

łu Rady Miejskiej.

Pan

zatwierdził protokuł

posiedzenia

Wojewoda

Ra-

w

Raut

dniu

6-ym

tacyjnych

Łaskawy

b. r. odbędzie

w

salonach

Pałacu

prof.

Rzeczypospolitej.

piotektorat

nad

Zdziechowski.

ZEBRANIA

opłaty

ogól-

reprezen-

przyjąć raczył J. M. Rektor

punkty tego protokułu opiezwiększenia

lutego

no-akademicki

tokuł ten zawierał w sobie prowizorjum budżetowe
na styczeń r. b. w
wysokości 851,800 zł.
wające w sprawie

ogólno
- akademicki.

się tradycją iat ubiegłych Raut

dy Miejskiej z dn. 30-XII 1925 r. Pro-

Dwa

i PRACA

zatrudni

rautem

U. S$, B,

i ODCZYTY.

— „Tadeusz Kościuszko jego
od widowisk oraz podniesienia ceny
życie
i czyny”.
We
środę
dn.
prądu elektrycznego, celem uzyskania
27
styczni
r.
a
b.
o
godz.
7
wiecz.
w
sum
na uruchomienie w związku z
Domu
Ludowego
Polskiej
wzmagającem się bezrobociem robót lokalu
publicznych zostały swego czasu wye- Macierzy Szkolnej im. ks. bisk. Banliminowane
z protokułu i przesłane durskiego przy ul. Nowa Aleja 2 oddo zatwierdzenia
do Ministerstwa będzie się odczyt p.t. „Tadeusz Kościuszko jego życie i czyny”, ilustroSpraw Wewnętrznych.
wany obrazami Świetlnemi,
wygłosi
Ministerstwo
obydwa te punkty

p. PB — Po odczycie radjo konzatwierdziło.
cert.
;
— (x) Powrót wiceprezydenta
m. Wilna z Warszawy. W dniu 25
ROŽNE.
bm. powrócił z Warszawy z posie— Wystawa Staszicowska. W
dzenia T-wa

Wzaj.

Ubezpieczeń

w

m. Wilna

—

(x)

prawnej
w

Posiedzenie

łącznie

Magistracie.

W

komisji

z

finansową

dniu

wieczorem odbędzie się w
cie posiedzenie

dzisiejszym

Magistra-

komisji

dn.

23-cim

Bibliotece

b. m.

zosiaia

Publicznej

ckiej w Wilnie

otwarta

ж

i Uniwersyte-

wystawa,

poświęcona

pamięci Stanisława Staszica, składająca się z jego autografów, portretów

i dzieł, Wystawa ta, mieszcząca się
w gablotach w Czytelni
Publicznej

o przyśpie-

prawnej łącz- Biblioteki dostępna jest dia czytelniomówienia i ków
i publiczności w dnie poustalenia
statutu
etatów stanowisk wszednie
w
godzinach
otwarcia
służbowych dla pracowników
miej- Czytelni (od 9 rano do 6 wieczorem).
skich.
Zamknięcie nastąpi w dn. 1 lutego.

kredytu budżetowe-

więzienia wojskowego do mostu Że- Jankowskiemu za hojny dar w posta-

i Wygodzkiego. w nie z finansową, celem

da, Nagrodzkiego

skich.

3. Im; Kant «Prolegomena» do wszel-

oraz polskiego przekładu Schopenhauera «O poczwórnem źródle twier-

b. m.

odbędzie się w Magistracie

nie

OPIEKA SPOLECZNA

wszczęcia

starań

w dniu

2 lutego b. r.

odbędą

się w

Korzystając

jest rozkaz

o po-

х
Warszawy.
umożliW ten sposób Zespół Reduty
wia ujrzenie gościa wszystkim tym, którzy
nie otrzymali już biletów w ubiegłą sobotę.
Niezależnie od tego, p. Dulębianka zapowiedziała swój przyjazd na pierwsze przeaA;
|
stawienie „Fircyka w zalotach*.
Bilety śprzedaje do przedednia każdego

Marji

gościny

z

Dulęsianki,

poszczególnych oddziałach pogadanki zaiuiast <Fircyka w zalotach», daje dzisiaj
który
<Przechodzień>,
B. Katerwy
sztukę
stosowania do instytucji rządowych na temat szkodliwości alkoholu.
będzie powtórzony również jutro, we czwarDzień 2 lutego jest w całej Pol- tek,
i wojskowych normalnej taryfy za
poczem z względu na swą pracę w
energję elektryczną z elektrowni miej- sce dniem wstrzemięźliwości i w zwią- Teatrze Narodowym, artystka wyjeżdża do

przez

ycie>

w Magistracie.

28

lonych
przez Radę Miejską
na rok
zaw Sprawie
1926. 6) Wniosek

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,

2. J. Goluchowski

—

‚

ci 50 książek dla bibljoteki
szkolnej.
go na luty 1926 r. 4) Projekt statutu 'aznego.
WOJSKOWA.
stanowisk służbowych w Magistracie
TEATR i MUZYKA,
— [ab] Dzień wstrzemięźliwom. Wilna. 5) Referat w przedmiocie
statutów niektórych podatków uchwa- ści. Kom-da Obozu War. podaje, że
— Reduta w Teatrze na Pohulance:

studjów

Kasę Mianowskiego w Warszawie szczególnie zaś:
1. W. James <Pragmatyzm»

dnia

prowizorycznego

zwłaszcza poszu-

kuię książek wydanych

zainteresowanie opinji publicznej. Tajemniczy zwrot ze strony władz wojskowych pogłębia jcszcze zagadkowość
całej sprawy 1 słusznie, że w Warsza*
wie rozlegają się głosy
domagające
się wyjaśnienia.

Paulina

do Rady Miejskiej.
szenie wyborów
Rady
2) Sprawa rewizji uchwały
— (b) Chodnik
na Antokolu.
‚ — Podziękowanie.
r.
1924
Dyrekcja
10.1V
i
20-1il
Miejskiej z dnia
Na
skutek
interpelacji
radnego
StudnicGimnazjum
im,
księcia
zaw
Adama
Jerzego
handlu
godzin
przedmiocie
w
(ja- kiego zarząd miasta uchwaliła ułożyć Czartoryskiego w Wilnie gorąco dziękładach gospodnio-szynkarskich
Panu
Prezesowi
Czesławowi
dłodajniach). 3) Wniosek w sprawie latem chodnik na ul. Antokolskiej od kuje

—

potrzebne

Nie

— [x] Posiedzenie Rady Miej- p. Łokuciewski i objął urzędowanie.
We czwartek,

następujące
będą
rozpatrzone
tem
sprawy: 1) Wniosek radnych Godwo-

(w złotych 470.85)

118

cechu
organizacyjnymi
Pracami
kieruje instruktor towarzystw przemysłowych przy urzędzie wojewódzkim.

skiej

wartościowe.

dolarowa

cała utknęła.

Warszawie, wiceprezydent

14055
195,11
102.50

29.57

Sprawa

trzeba dodąwać jak wielkie wywołała Czibiras.

;ŚRODA

27

MIEJSKA.

21,56

140.90
196,09
103.00

29.50

Papiery
5

21.66

141 15
195.60
102.75

Włochy

Pożyczka

Kupno.

7,32
т
294,08
35.59
1.32

tem

przewodnicząca

—

znaczenie ze względu na szeroko
rozgałęziony przemysł bednarski.

1,30
е
293,35
35.54
1.30

Na

niżej:

KRONIKA

Dziś
Ww.P samo zwolnienie ooowiązuje przy powiękp. ministra
i przewodnictwem
Wsch, sł, o g. 7 m. 32.
Austro:Węgier,—-w zestawieniu dru: Kiernika narada, poświęcona sprawie szeniu kapitału zakładowego. Sumy pobrane | Jana Złot.
Jutro
Zach, sl. 0 g. 4 m. 02
giem ma obciążenie niższe tylko 4 ra- sfinansowania akcji dostarczania ro!: na podstawie paragrafu 40 rozporządzenia
zostaną w
Rzeczypospolitej,
prezydenta
zy od Anglji, 2 razy od Francji, wyż: nikom nawozów
Sztucznych, w któniniejszej ustawy zaliczone płatnikom
НнЫ
rej prócz przedstawicieli Ministerstwa myśl
sze natomiast niż Włochy.
URZĘDOWA
na poczet innych należytości skarbowych.
Następnie, z punktu widzenia go- wzięli udsiał reprezentanci państwowych Ustawa ta wchodzi natychmiast w życie.
— (b) T-wo opieki nad Kresaspodarstwa narodowego ważne
jest instytucyj finansowych oraz naczelUrząd wojewódzki zarejestrował
mai.
A
przedewszystkiem obciążenie ponat- nych organizacyj rolniczych i rolniczo:
KRONIKA MIEJSCOW
T-wa
Polskiego
wileński,
oddział
kami bezpośredniemi—one bowiem handlowych. Po dyskusji nad proOpieki
nad
Kresami.
W
iego.
Ponarsk
ska
targowi
Z
— (2)
spadają wprost na warsztaty produ- gramem
Ministerstwa,
przedsiawio— (b) Cech bednarzy. Do urzędnia 22 bm. spędzono na rynek Ponajšcišiej 2 wy- nym przez Naczelnika Wydziału Eko- płatek
się
kujące i wiążą
nars cd: koni 47 szt. płacono—25 zł. do 300 du p. Komisarza Rządu wpłynął statwórczością, z dorobkiem narodowym. nomiki Rolniczej p. S$. Królikowskie- zł, bydła rogatego 50 szt. płacono od 100
cechu bednarzy
Otóż obciążenie
podatkami
bezpo- go, wykazującej zgodność poglądów zł. do 320 zł., świń--160 szt.—od 50 zł. do tut nowopowstałego zatwierdzenia go.
celem
Wilnie,
w
ciezł,
—30
zł,
25
od
szt.
owiec—6
zł.
230
średniemi wynosi na każde 1000 fr. uczestników, ustalone zostały środki,
ten w
cech
że
należy,
Zaznaczyć
utrzymania lat 142 szt.—od 12 do 30 zł.
zł. lub złotych majątku narodowego: jakiemi należy dążyć do
specjalne
będzie
posiadać
Wilnie
i rozwoju zużycia nawozów sztuczod Czech,

Ž
$3

i adwokata Leona Sumoroka.
Władysława Miedzianowskiego
informacji wierzyKomitet urzęduje i udziela wszelkich
opiócz
codziennie
17,
Mickiewicza
ul.
Banku
lokalu
w
c ielom
świąt od 12 do l-ej po poł.

dyskrecji,

bardzo popłatna.

podatzakreślone, podlegają
wyżej
dochodowemu
za rok
podatkowy

nice
kowl

Dnia 22 b. m. odbyła
się w
Polska wykazywała obciążenie 9 i pół
razy niższe od Anglj, 4 i pół od Ministerstwie Rolnictwa i D. P. pod
Francji, 2 razy

Komitet
adwokata

ale nie, z cżego należało wnosić, że po:
Stacie, które wciągały do atery panią
spotkaniu
przerażona
pani
Z.,
domyZ.są
to szpiedzy
gnieżdżący
się
ny markowy podatkowy bilans zamknięcia,
który przyjęto za podstawę wymiaru podate ślając się, iż chodzi tutaj o
sprawy około spraw wydziału Il sztabu.
ku dochodowego to pozostałosci rachunków bardzo podejrzanej natury
zwierzyła
Wskazywalo na to jeszcze i to że
mieszanych
(bilansowo-wynikowych)
mogą się ze wszystkiego stryjowi
swemu niektóre czynniki defenzywy wojsko
być w bilansie otwarcia w zlotych wykaza”
oświadczyły,
że już na rzecz
ne bez dopłaty podatku dochodowego. w i ten właśnie, kierując się poczuciem wej
takiej sumie złotych jaka wypadnie z osza- obywatelskiem wiadomości te powtó- wykrycia tej właśnie
organizacji poRzeczypospolitej z
porządzenia prezydenta
dnia 25 czerwca 1924 roku został zestawio-

gdyby

proc. płatników, wykrylibyśmy z pewnością

Że względu na wartość
podajemy
dosłownie
artykuł

ustawy

Komitetu»

którzy jak wiadomo ustąpił, został powołany
nowy
wierzycieli w składzie Pana Stanisława Bochwica,

($

Tai rozeszły się tylko głuche wiadomomolewiczówna,
vice-przewodn.
Biruta
kończy w podatkowy bilans zamknięcia, to mogą być czeństwa opatrzona pani Z. przy Ści o tem, że ktoś gdzieś został areSzypkówna, sekretarz Marja Czynimożność po- w bilansie otwarcia w złotych wykazane przejeździe zagranicę pochodził z Wy- sztowany.
sówna oraz $. Maijoszajtis i ks, K.

żenia.
Artykuł swój p. Stecki

„23,73, re postawiłyby polski system

która

podatkowego

by, czyli 97,4 proc. ludności, płacąc
po 28,5
zł.
wniosło
do
Skarbu
741.216.319 zł., czyli 62 proc. obcią-

tej

zebranie

©080666
6 6668666686

Żmijewskiego.

skich, czyniły
Polsce—32,45

ogólne

©880688€666666606666
26080060606600006000
3
©®
©
©

warzyszami podróży — między innemi potrąciła o temat-obecnych ciężkich czasów. Narzekania jej podchwycił jeden z jadących towarzyszy
podróży i w pewnej chwili
rozwijając
ten temat zaznaczył, że pragnąłoy
bliżej zapoznać się z jadącą, by móc
jej przyjść z pomocą w ciężkich wa-

się

wierzycieli Banku Rolniczo-Przemysłowego.
Na tem zebraniu na miejsce poprzedniego

066606
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7) Wniosek

w sprawie umo-

zku z tem

wydany

rzenia drobnych zaległości podatko- gadankach.
— [ab] Z Ekspozytury Szefowych. 8) Sprawa udzielenia UniwerM. 5. Wojsk. rozsytetowi Stefana Batorego zasiłku je- stwa Budowy.
dnorazowego.

9) Wniosek

w sprawie

częściowej modyfikacji uchwały Rady
Miejskiej z dnia 30 grudnia 1925 r.
w przedmiocie akcji pomocy bezrobotnym. 10) Podanie dzierżawcy działki

ziemi

miejskiej

skiej W. Bekesza

nuty dzierżawnej.

przy ul. Antokol-

0 zmniejszenie te11)

Wybory

trzech

kazem

swoim

przeniosło

dotychcza-

sowego kierownika Ekspozytury Wilno 3 Szefostwa Bud. mjora Smieszko
Longina do Grodna. Na miejsce dotychczasowego

kierownika przybywa

ppułk. Siestrzencewicz z Grodna.

— [ab] Wyjaždy.

Kmdt

Obozu

Gen. Požerski

Warownego

wyjechał

delegatów Rady Miejskiej dia rewizji służbowo na kilka dni do Warszawy.
ksiąg lombardu Wileńskiego Tow. Zastępować go będzie gen. Kubi
d-ca 3 Sam. Br. Jazdy.
:
Przemysłowo-Zastawowego.
N

biuro

przedstawienła

w dnie

11 od

9—4.30

11—2i

od 5—8

10.12.30 w niedzielę oraz
w

WYPADKI
7

dniu

<Orbis»

Mickiewicza

powszednie
Kasa

Teatru

i od

od

przedstawienia.

I KRADZIEŻE

żołnierzy zatruło sę

mięsem. Wczoraj jeden z żołnierzy
7 szwadronu pionierów przy 3 Sa-

4
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SŁOWO

modzielnej Biygadzie

Jazdy otrzymał

do utworzenia

z domu posyłkę. Po otwarciu
ukazały się rozmajite delicje, między któremi był duży kawał mięsa. Właści:
ciel paczki jako dobry kolega zaprosił 6 towarzyszy
broni, z którymi
dobrze uraczył się W kilka godzin

Komitetu

Z SĄDÓW.

Obywatel-

skiego pomocy pozbawionym
Po ukonstytuowaniu
się
djum: przewodniczący
prezes

pracy,
prezyRady

go przytrzymać. Prócz tego
karany
był sądownie za kradzieże
zwykłe i
kradzieże z włamaniem.
[b]

Jacznika skazano na karę śmierci

Adwokackiej p. M. Strumiłło, oraz
członków: Prezydenta miasta Bańko-

W

dniu wczorajszym

gowy

pod

sąd

przewodnictwem

Wyrok

okrę-

sędziego

sowski.

a samobójstwa nie ustalona.
— Pokąsanie przez wściekłego psa.
Dnia 25 b. m. zostały pokąsane przez
wściekłego psa, nieustalonego narazie właściciela, Stefanja Wołodko
(Subocz 9) oraz
Aleksander Łakisz (Majowa 12). Pies został
niezwłocznie zabity, głowę jego przesłano
do zakładu Pasteurowskiego. Lekarz przy
Urzędzie Komisarza Rządu powiadomiony.
— Napad. Na drodze Budsław— Woł_kołaty2 osobników dokonało napadu na
powracającego

z targu

mieszk.

ki społ, w. prezydent miasta
Wilna usiłujących ukryć się w bramie
jedp. Łokuciewski, kierownik
Państwo- nego z domów.
wego Urzędu pośrednictwa pracy p.
Posterunkowy zatrzymał
jednego
Baranowski.
z nich, a ponieważ ten nie umiał się
Po wygłoszeniu referatów nastą- wylegitymować oświadczył mu, że go
piła dyskusja, poczem
został powo- aresztuje.
W
tym
momencie
aresztowany
łany gprzez aklamację komitet centralny w składzie:
pp. Bankowskiego, błyskawicznym ruchem
wyjął nóż i
Iżyckiego-Hermana,
ks. Kuleszy, L. zadał post.
Mokrackiemu
pchnięcie

wsi Arcedry

Kruka, Sen, Rubinsztejna i W. Czyża.
Komitet w tym składzie otrzymał od

gm. Wołkołatskiej Piotra Azniewicza, któremu zrabowali 13 zł. poczem zbiegli.
— Pożar. Dn. 25 b. m. og. 7 m, 30
z
powodu krótkiego spięcia przewodów
elektrycznych wybuchł pożar w sklepie
naczyń szklanych
Blumberga
Chackiela,
Spłonęła część sufitu i podłogi wyższego
piętra oraz dachu na przestrżeni około 2
metr. kwadr. Straż ogniowa ogień stłumiła.
Straty wynoszą 1500 zł.
— fatalny upadek. Dnia 26 b. m.
poster. V| komp. Stefan Żejmo, będąc w
się
służbie we wsi Rękaciszki
poślizgnął
upadł i złamał sobie prawą rękę. Poszkodowanego przewieziono do

ambulansu.

— Szofer demaskuje złodziei.

cy na 26 b. m. około

g.

3 została

ogólnego

zebrania nakaz

wania jeszcze

trzech

dokoopto-

przedstawicieli

organizacyj robotniczych.
Przedstawiciele klasowych

zwią-

zków robotniczych nie brali

udziału

w

głosowaniu.
Po przeprowadzeniu
dyskusji w
sprawie formalnej i po zobowiązaniu
' nowoobranego Komitetu Centralnego
zwołania zebrań specjalnych dla wyWykonawczych —
Wno- boru Komitetów
popel- przewodniczący zamknął posiedzenie.

niona kradzież przez nieznanych sprawców
W
wyśl zgłoszonego . wniosku
za pomocą włamania się do sklepu win i
Komitetu
Centralnego ma
wódek przy
ul. Antokolskiej 86 na szkodę zadaniem
wiezienia skradzionych

rzeczy

sprowadzili

auto-dorożkę, lecz właściciel takowej Jan
Iwanowski po zorjentowaniu się, że rzeczy
pochodzą z kradzieży, sprawców chciał Za
trzymać, jednak złoczyńcy zbiegli pozostawiając w aucie skradzione rzeczy wartości
500 zł., zaś resztę rzeczy na sumę 300 zł.
zdołali unieść ze sobą.

Pomoc
W

bezrobotnym,

dniu 25 b. m.

w

dużej

i wzywał

94.ch

Sprawę

komunistów

śmiertelnie.

Dwie kule karabinowe,

w nogę

obezwładniły Jacznika,

jacielska będzie

Druga serja dolarówki.

komunisto
w.

starała się przedewszystkiem

WARSZAWA.

1. Propaganda,

nożem.

2. Koordynowa-

Komitetów Wykonawczych

sali

ma być:

Po przerwie

bezrobotnym.

3, Utworzenie

mywanie niesbędnych
mocy,
opału,

i utrzy«

instytucyj po-

DI

SL Talo

EO ROBAKA Ka KA Ka
p

BZ

BA

o ułaskawienie.
Dodać należy,

KO GO BA KO a ©

RER

sobą bogatą

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0. P. P.

obecnych

056666666666666666
OD ADMINISTRACJI

ogłosił

dziewięćdziesięciu czterech

[sch]

wśród ludności. Ucierpią zaś na tem wszys:
cy. najspokojniejsza Jndność, zwłaszcza star»

nej musi

dniej.

wyznaczono na

1:go lu-

cy, kobiety i dzieci. Władze wojskowe nie
będą
miały ani czasu ani środków. aby bu chcąc umożliwić publiczności kodrobnych
nawet
wśród nawału własnej pracy
zajmować się rzystne lokowanie
ludnością cywilną, albowiem będą miały aż oszczędności, wypuszcza drugą serję
nadto pracy z obroną od gazów irujących i dolarówki. Warunki nowej
serji
są
i uirzymaniem na stopie bojowej swych żoł
znacznie
korzystniejsze
niż
poprzenierzy. Samoobrona przeto ludności
cywilbyć zorganizowana

przez nią samą.

Losowanie

ska-

że Jacznik

przeszłość

Istniejące u nas od roku 1922
brony Przeciwgazowej ma na celu
mianie społeczeństwa 0 znaczeniu
chemicznej czyli gazów trującychi
wanie narodu do samoobrony w

”

.

ma za

zawodowego

:
16

5

0

wojnach

Już w czasie ostatniej

dących

władz naczelnych

arcydzieło

ju

į wstyn.pow.

*

ogni

Sudermana

а,

"

e

wojny

nie; 1) Apteka

50.000

w 7 akt.

dolarów

i

wynosi

obecnie

lara.

Obligacje
wertowane

o

ile

serji |-ej mogą
na

serję

konwersja

kupon

być kon-

ll-gą,

przyczem

będzie

dokonana

odciąć

i zachować

do

realiza-

cji. W ten sposób
w
ciągu
lutego
oprocentowanie będzie podwójne.
Sprzedaż odbywać się będzie nietylko za waluty zagraniczne
lecz
i

p. Jundziłła Mickiewicza

33.

kich

a

wiel

a

ka

dramat mi-

miłość"

łości,

<Z serji wszechświatowych

Pośród dzikich i dzikich zwierząt” ”

filmów». Seansy4

i

mać!

Abramowicz

6 8i10

Prajjmoje GA 1044

Nad piogram:
Pechowy
John“

Polskiego,

4--6 ul.
n.3.

od dnia

1-go

Z

Pokó

i choroby

i akuszerja

nawiści

Banku

Gospodarstwa Krajowego oraz

w'P.
K. O. poczynając
lutego.

Dr

nie

oddziałach

Banku

i mobi-

Od dn. 26 do,28 styczuia włącznie rb. będzie Wy‚ „‚
Świetlany flim w aktach
|

T

jak

250.000 dol. Ponieważ pożyczka spłacana jest po
5-ciu
latach,
ogólna
suma wylosowanych premjl wyniesie
1.250.000
dołarów.
Obligacje
serji
li-ej będą na żądanie właścicieli
wy.
kupywane przed terminem
płatności
przez Bank Polski według kursu do-

2) Kantor Loterji Państwowej K. Gorzucnowski ul. Zamkowa 9, 3) Apteka p, Rodowicza
Ostrobramska 4.

]

zemsty

się

zamiast

groszy składki członkowskiej miesięcznie, W
celu obudzenia zainteresowan:a w społeczeństwie sprawą obrony przeciwgazowej T.O.P. za złote, aczkolwiek zarówno kapitał
urządza w dniach od 14 do 21 marca „Ty- jak i proc. oraz premje spłacane
będzień Obrony Przeciwgazowej”, w którym
dolarach. Cena
urządzi szereg odczytów, pokazów i zamieści dą w efektywnych
w prasie codziennej artykuły popularne
i dolarówki wyniesie przy dzisiejszym
naukowe o gazach trujących.
kursie dolara około 36 zł, Nowe doZapisy na członków przyjmuje w Wil- larówki nabywać można we
wszyst-

broń ta jako tania i skutecz-

ośrodkami

Buchowieckiego

i

°
Manai)

Tow. Ouświado*
t. z. broni
przygotorazie wy:

na będzie posiadała obok lotnictwa znaczenie
dominujące. Skutki tej nowoczesnej taktyki
prowadzenia wojen odczują nie tylko armje
lecz również |udność cywilna krajów wojujących, zwłaszcza ludpość wielkich miast, bę:

N

Į

ekranu

i
|

szłych

Ostatnie

genjaln.

swa

lelios“

[

Dziś.

reżys.

wojny.

odbywać

dawniej co trzy miesiące,
przyczem
suma wygranych losowanych pierwszego roku podwyższona została do

przeszło 20 tysięcy złotych na budowę Inst,
bad. broni chem.) — bardzo słabo popiera
Tow. Obrony Przeciwgazowej. Minimum poparcia Towarzystwa polega na opłacie 50

broń chemiczna (gazy trujące) odegrała ol*
brzymią rolę, powodując około 30 proc. strat
w armjach zachodnio europejskich, W przy«

niebezpiecznego bandyty. W swoim
czasie usiłował zabić poster. Sawicza
i Syrwida, strzelając do jednego i
dusząc drugiego. W roku 1923 Jacznik strzelał do patrolu usiłującego

7

buchu

premji

będzie co dwa miesiące

przed pierwszym marca,
t. j. przed
wojny chemicznej i—za małymi
wyjątkami terminem płatności ostatniego
kupo(tym chiubnym wyjątkiem są kolejarze wiprawo
leńscy,
którzy w roku bieżącym zebrali nu, właściciele obligacji mają

Tydzień Obrony Przeciwgazowej.

wyrok,

zany został po pozbawieniu
praw
stanu na karę śmierci przez rozstrzelanie.
„Oskarżony wysłuchał wyroku spokojnie.
Obrońca
skazanego
wystosował
do Pana Prezydenta Rzplitej prośbę

jak np. składów
żywności,
odzieży,
kuchen,
piekarń

it B.

sąd

mocą którego oskaižony Jacznik

26. I. Pat. Z dniem

1.g0 marca
r. b. przypada
termin
płatności 6 proc. premjowej pożyczki
dolarowej. Ponieważ dolarówka
cieszyła się dużym popytem, Min. Skar-

tym celu zostało powołane do życia Tow.
Oskarżał
prokurator
Przyłuski. WObrony
Przeciwgazowej, posiadające dziś
Bronili oskarżonych
z urzędu
setki oddziałów rozsianych po całym kraju.
Zbłońską adwokat Kulikowski, Zbłoń: Towarzystwo wydaje książki, jednodniówki
i ulotki o gazach trujących i obronie
ptzeskiego zaś adw. Gawędo.
urządza odczyty popularne, kurZbłoński przyznał [się przed
są- syciwgazowej,
specjalne i — co najważniejsze buduje
dem do wszystkich zabójstw i w
0- pod Warszawą Instytut badawczy broni che*
statniem
swem
słowie
powiedział micznej (gmach już został wybudowany,
„jestem cztery razy
karany i cztery prak tylko wykończenia i urządzeń nauko-

i bok

Niemczech

2,092,958.

na

z 1,821,590

wzrosła

lizacyjnych jak również ośrodkami przemysłu
i komunikacji. Napówietrzna flota nieprzy.

oskarżeni Zbłońscy.

Podczas rozprawy poszkodowany
post. Mokracki pokazał sądowi twarz
pooraną

w

przez bombardowanie tych.ošrodkėw gazami trującemi utrudnić mobilizacię, zniszczyć
fabryki i węzły kolejowe i wywołać panikę

tego br.

To zadecydowało o losie bandyty.

Wojewódzkie-

robotnym.
Zebranie zagaił zastępca Wojewo_ dy p. Olgierd Malinowski, zaznaczając iż klęska bezrobocia,
która dotknęła całą Europę, dotknęła również
i Polskę i daje się mocno odczuć w
w Ziemi Wileńskiej i w Wilnie.
Pan Wojewoda zaznaczył, że sprawa pomocy bezrobotnym jest zagadnieniem państwowem
i społecznem,
które powinno
być
rozstrzygnięte
przy wydatnem
poparciu i udziale

społeczeństwa

zapomogi

(sch)

Sprawa

konsu-

BEGLIN, 26.1. Pat. W czasie między 1 a 15.tym b. m, liczba bezrobotnych
pobierających
całkowite
zapomogi
wzrosła
z 1,497,516
do
1,762,105. W tymże samym czasie liczba osób pobierających
częściowo

Wywiązała się bójka na śmierć i ży- Zbłońcy skazani na karę śmierci
cie. W walce tej posterunkowy otrzyW 'sądzie apelacyjnymirozstrzygnięto
mał jeszcze kilka
pchnięć
nożem i
dopiero dzięki ogromnym
wysiłkom sprawę znanych sprawców zabójstwa
zdołał wyrwać się z rąk napastnika. sześćdziesięciu czterech ludzi. Są to

1. Zbieranie środków
materjalnych
bezrobotnym.
go odbyło się posiedzenie organiza- dla okazania pomocy
cyjne Centr. Komitetu pomocy bez- 2. Organizowanie podziału pomocy
konferencyjnej Urzędu

ale nie

Bezrobotni

Dowiadujemy się,że sesja wyjazdo-

nego posterunkowego uratowała mu
życie, odchylił bowiem głowę, ostrze
noża ześlizgnęło się mu
po twarzy

raniąc boleśnie,

w Wi-

lejce.

wa
Sądu
Okręgowego
w
Wilejce
wyznaczona została
na pierwszego
lutego br. i trwać bedzie
do
10-go
lutego. Z sesją udają się sędzia Hauryłkiewicz i sędzie Okulicz.

umysłu dziel-

dowiaduje się ze
pomiędzy

nie wraz z innymi aresztowanymi urzędnikami i robotnikami wypuszczony
na wolność, poczem przywiócona będzie normalna komunikacja kolejowa.
Transporty wojska będą się odbywać do czasu ustanowienia specjalnych
przepisów na dotychczasowych podstawach.
Wszelkie inne związane
z
konfliktem kwestje będą przedmiotem
dalszych rokowań.
Komisarjat
ludowy dla spraw zagran. otrzymał już doniesienie o wypuszczenie na wolność Iwanowa oraz reszty aresztowanych.

Po przesłuchaniu świadków i wy.
nie
akcji
pomocy
bezrobolnym, słuchaniu wywodów biegłego lekarza
3. Reprezentowanie
społecznej po- Sąd udzielił głosu stronom.
wych), w którym będą przeprowadzane
baOskarżyciel publiczny pprok. Sa- razy skazany na Śmierć, niech będę i dania naukowe nad istnjejącemi i nowozja:
mocy bezrobotnym przed
organami
władzy państwowej i komunalnej. kowicz domagał się kary śmierci. piąty raz — i proszę o jaknajrychlej- wiającemi się gazami irującemi i metodą naj
lepszej samoobrony przeciwko nim.
Wrazie
4, Wynalezienie robót publicznych. Obrońca mecenas Sopoćko prosił Sąd sze wykonanie wyroku,
wojny Towarzystwo przyjmie na siebie orZbłońska
natomiast
do
winy
się
5, Urządzanie ogólnych kwest, wido o przekazanie sprawy sądowi w ttyganizację samoobrony [udności cywilnej, kiewisk i innych imprez na rzecz bez- bie zwykłym, motywując tem iż oskar- nie przyznała.
rując budową schronów, stwarzając prywatSąd
po
długich
naradach
skazał
ne iabryki masek przeciwkogazowych i orrobotnych. 6. zbieranie
materjału żony nie chciał zabić.
szpitale i pomoc lekarską dla zaOskarżony Jacznik w ostatniem oboje oskarżonych na karę Śmierci. ganizując
statystycznego o liczbie i stanie beztrutych gazami.
(sch)
robotnych. 7. Nadzór nad pomocą słowie mówi, iż był pijany i nie miał
Dotychczas
społeczeństwo
niedocenia
udzielaną
beziobotnym. Zadaniem zamiaru zabijać,
grożącego mu niebezpieczeństwa przyszłej

Kłodnickiego, Sprawcy celem prze- być:

Ryszarda

w głowę. Przytomność

prasowa

r. b. został podpisany

lem generalnym unji sowięckiej w Mukdenie
Rakowskim
a ministrem
spraw zagran. 3.ch prowincyj wschodnich Kao układ zawierający następujące postanowienia: Dyrektor kolei wschodnio-chińskiej Iwanow zosta-

Stołow skazany
został na trzy lata
więzienia zamieniającego dom poprawy—-pozostałych sąd uniewinnił.
(b)

Sądu Okręgowego

ugaszono.

26.1. PAT. Sowiecka Agencja

źródeł oficjalnych, że 24 ;stycznia

kich prócz Stołowa nader korzystnie.

tetu centralnego i 4) wolne wnioski. Józef Mokracki pełniąc służbę na ul.
Referaty sprawozdawcze wygłosili: Lidzkiej zauważył dwóch nieznanych Sesja
p. K. Jocz, nacz. wydz. pracy i opie: mu osobników przekradających się i

!

MOSKWA,

w sprawie szpiegowskiej

Wyrok
w sprawie
szpiegów—
kupców pogranicznych Rubina, Prudzińskiego, Akermana, Płotkina, Szustera i Stołowa oskarżonych w myśl
ert. 5231518 K.K. wypadł dla wszyst-

wskiego, ks. prałata Sawickiego, po- Owsianki w składzie
pp. Borejki i
wszystkich współbiesiadników chwy- sła d-ra Wygodzkiego, prezesa Unie- Wyszyńskiego rozpoznawał w trybie
ciły kurcze i bóle
w żołądku.
Za- chowskiego
i mjr. Bobiatyńskiego doraźnym sprawę Franciszka Jacznika
wezwany lekarz,
Skonstatował
za- przyjęto porządek
dnia następujący: oskarżonego
0 napad
i_ poranienie
trucie mlęserm u wszystkich.
Wiją- 1) referaty sprawozdawcze,
2) spra- policjanta w czasie pełnienia
służby
cych sie w bólach żołnierzy odesłano wa organizacji komitetu Centralnego (art. 49 i 453 k. k.) Sprawa Jacznika
do szpitala,
w drodze jeden z nich i komitetów wykonawczych polskiego przedstawiała się następująco:
zmarł,
[a. bjj
i żydowskiego, 3) wybory do komiW grudniu r. ub. posterunkowy
— Samobójstwo. W. m. Woropajewie
pow. Postawskiego powiesił się Jan Kra:

Pożar w Mandżurji

i

e

„®
8

Robi,

Wielka 30, niekrępującem
W.Z.P. 32.
ścielń,

I 4

©

Bald SO

nie Studnickich, Ko2 akty niepowodzefi,
”
A
Na podstawie odnośnych
zarządzeń r
centralnych władz KULT
KUL URALNO
OŚWIATOWY KINOCZYNNE:
od й g. 4 ej do 11 m. 30w. ą
:
МБЕИУП
do Iofija
przed
murowsnym.
mostemBankowa
wynajęcia
gr,
25
balkon
i
Amfiteatr
or.
50
Parter
BILĖTOW:
CENA
LA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)
pocztowych od dn. 1 stycznia b. r. zamówienia na prenumeratę
Dziś premjera! Bożyszcze kobiet GEORG O'BRIEN w sensacyjno-romantycznym dramacie w wielkich 8 akt w dogodnem miejscu,
„Słowa* przyjmują wszystkie urzędy pocztowe na terenie całej Kino Kameraine
Р
as
566
в
blisko rynku, Wiadoszczoły do sprzeRzeczypospolitej. Każdy przeto czytelnik ma odtąd możność „Polonia
K 0 b l
most: Antokol Nr 44 D
dania najlepsze.
m, 1 od g. 12 — 1-е],
go gatunku, b.
zaprenumerowania i opłacenia należności za pismo nasze bądź ul. Mickiewicza 22
miodne (wydają do 2
w dalszym ciągu bezpośrednio w Administracji lub w którymś
pudy i więcej).
Ulė

ety

z naszych

oddziałów

prowincjonalnych,

bądź

w

urzędzie pocztowym.
pocztowe : przyjmują
3 Urzędy
przedpłaty
między dn. 15 a 25 miesiąca poprzedzającego
czytelnik „Słowo* zamawia.

Ze względów technicznych urzędy
Administracji jedynie ogólną dla

ilość egzemplarzy
pismo zamówił.

„Słowa”,

najbliższym

pocztowe zapotrzebowują
swego okręgu doręczeń
nam

kto

tego

uniknąć

w

które

po

m-cu

wycięciu

zwykłą pocztówkę
prosimy
(Wilno, Mickiewicza 4).
Wszystkim p. Prenumer.,
wniosą,

z dn. l-Il — przerwać.

DRUK

lutym,

uprzejmie prosimy

z

gazety

i nalepieniu

do

I; a

Miejskich

1.

a

Magistratu

e

s

—
WE

telef.

62.
и

a

z

ой

przed
końcem
b. m.
zmuszeni
wysyłkę „Słowa*

w

znaczek

pocztowy

Zamówiłem „Slowo“ beżpośrednio w
jak dotąd w Administracji pisma.

urzędzie

„SŁOWA

nie wysyłać pod

a

nie

adresem.

WP.
W.

©99999999900999999
Staniaław. Mackiewicz, —

Kecaktorfw/z

?

Czesław

W.

Biurze

uwagę

na:

1)

zboża

przez

Ministerstwo

.Ulgi

dowiedzieć

Spółdzielni

ER

gabi

się

można

Odpowiedzialny za ogłoszenia

Zenon

SPRZEDANIA
nocne,

umywalnią.
ul. Mickiewicza 1 m, 4 (wejścje z placu).
Od g.
12—3ej,
о—
u

Alnszetka

W. Smiałowska |,jonu
przyjmuje
od godz.
9 do 19. Mickiewicza
46. m. 6

W.Z.P. Nr 63.

im.

:

>

gub.

Nr

A

legitymację

z dn.

166

wyd,

19 VI 22 r.

rzez

EE

/

stoliki z marmurowemi
blatami i

M

Naczelnika

Re-

w Łyntupach na
Jana

Klimaszew-

skiego, zam, w Łyntupach, unieważnia się.

ннн

c

—

HYGJENA CZY KOKIETERJA
Krem

Simona

„Creme Simon*

kich niedoskonałości,

na łamane

Zawalna 1.

0/

wn

gub. książ. wojsk.,
wyd przez P.K.U.

taryfowe przyznane
Kolei

ul. Ostrobramska
7.
Spółka Parcelacyjna.
Tel. 5—45 od 10—2 g.

> EA

uwalnia skórę

pobudza życiowe

w

P

od wszel-

funkcje

naskórka

i Gotowe

Ławiński.

Drucarnia

„Wydawnictwo

su-

kien, płaszczy i bielizny według żurnali

w cenie od 50 groszy są do nabycia w

PRACOWNI

Damskich
ubiorów

Paris.

TTT

się.

kroje

i na obstalunek

+

WSZĘDZIE

Parfumerie Simon, 59 Fg. St..Martin,

na im.

go, unieważnia

i nadaje w ten: sposób miękkość, delikatność i aksamitność skórze, białość i czystość cerze,
Bajkowa śnieżność tego doskonałego toaletowego Kremu, jego zapach z Czystych esćncji kwiatowych, jest
własnością dzięki kiórej Puder Simon'a „Poudre Simon*
się nie osypuje, wykańczając w sposób tak przyjemny
toaleię kobiety, że ta nie wie już, gdzie się kończy
hygjena.. a gdzie się rozpocyna kokieterja.

DO NABYCIA

Wilno

Fortunata Witkowskie-

SĄDŹCIE PANIE SAME ....

A
—

Usuwanie

szyński.

Z. P. Nr 37, dn. 3-VIII-25 r.

zagranicę.

O warunkach

R

-

LSEGESES

bli i niekrępujące wej.
ście. — Zgłaszać
się

P
nij е 1’“_”°1 OWY
posiadający
5 = :
nwentarz
zywy
1
DE
AOR
niłówiski óWiki A с

Zapisujcie się do L. 0. P. P.

listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw
Wschodnich ze względów gieograficznych ku portow w
Rydze; 3) Niskie taryty kolejowe na Łotwie.
Wszystkie powyżs_.
Jmniki uwydatniają rolę Wilna
jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie
hnje kolejowe, łączące drogą najkrótszą
i najtańszą Ziemie
Wschodnie z Bałtykiem.

Karwowski.

5

któwsz.

Ž

u
|
OBJAWY; (podczas ataków).
Silne zdenerwowanie
wątrobie silny ból, który się rozchodzi ku stronie tylnej —

do 50 proc, wartošci. Zboże po odpowiedniem doczyszczenin

przy eksporcie

saż twarzy.

w

Bóle i

Nowy-Świat

w
się

zmarszczek t,wągrów.
Masque Pate.

Sprzedaż we wszystkich składach aptecznych i aptekach

NAjWYŽSZĄ CEN Ę za zbože (žyto, owies, pszenicę, jęczmień i siemię lniane) producent osiągnąć może
dostarczając ziarno jednolite, dobrze oczyszczone stanowiące przez to towar eksportowy.

wysyłamy

Ruda

kiszkach

Warszawa

!

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża.

Zwracamy

4.

pocztowym,

zami

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a
zarazem będąc w stałym kontakcie z firmami zagraniczne
mi w. Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw

za 5 gr.

podsercowym

POKOJE

kawalerskie potrzebne samotnemu pożądane bez me-

m.

instytut

stosują

Kon-

ofertę

1

37,

nowości parysk.
w tej dziedzinie. Ma-

Pobolewanie w wątrobie.

i Tania

Baala,

piękności
rym
ost.

w.

Na

piśm.
zgłosimy
się
niezwłocznie
pod
wskazanym
adresem.

RAI

ckiewicza
tel. 65

ustają
i dołku

Mikołaj Wojte

p. Mejszagoła,

"paru
2: sat
*
yz
RASA
Wilnie, przy
ul. Mi- 9

Niemojewskiego.

bokach

skiego, Mickiewicza 37,

Cinetituted

pasie, krzyżu i sięga aż pod łopatki Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu oraz b
w plecach i klatce piersiowej (na przestrzał), Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty żółtaczka:
Sktad aittYnys Aptelars E. Niemojewski

©

o <=

e EB

producenci

4

w

Ból

(początkowe)

ramowe _ dubeltowe
warsz. konstrukcji Ce-.
na od ZŁ 65. Apies:

p

m. Wilna,

żółciowe

zupełności

oświadczona nauczycielka udziela
lekcji języka angielskiego
i irancu+

cystaw,
m, 17. Od g.1—4 pp. kiewicz.

Skłonność
do obstrukcji.
Uryna ciemna 1 mętna lub też bezbarwna,
jak
SZ
wcda Język obłożony. Goryczi kwas w ustach Odbijanie ga-

Ziemian

47

w

(gdzie schodzą się żebra)

4

olejowej

a

| którzy

|

Wilna

OBJAWY:

3

Mickiewicza

z

:

wan

na

WILNO

Wyduwia

ni-

3

Dominikańska 2, pok. 45, w godz. biurowych. Termin składania prac konkursowych

Ataki

Związku

Kresowego

Administracji

ADMINISTRACJA

mi pisma

mów

Usuwa bez bólu Cholekinaza

i

cznicy

przesłać

będziemy

zaopatrzyć

(Proszę

ogłasza

konkurs

na projekt
planu kiosku do uliczne
sprzedaży gazet w Wilnie. O warunkach
konkursu można dowiedz. się w Wydz. Do:

Kamienie

Śpółdzielnia R

Prosimy też tych naszych czytelników, którzy „Słowo*
zamówili przez pocztę o wypełnianie poniżej podanego schematu

nie

FABRYKA

G. Gerlach Warszawal:2—

jak dotąd, w centrali Wydawnictwa.

przedpłat

niejszem

określa się do dnia do dn. 15 Lutego rb

p. p. Premum. o wnoszenie przedpłat na m-c luty i następnie
już w czasie między 15 a 25 b.m. na poczcie, w oddziałach lub,

zawiadomienia

Magistrat m, Wilna

WSZELKIE ROBOTY PRECYZYJNE oraz PODZIALY
WYKONYWA

Z tej racji wydawnictwo
narażone jest na dotkliwe straty
wynikające z niemożności sprawdzenia kto z p.p. Prenumeratorów
zamówił pismo w urzędach
pocztowych
i wynikającego stąd
wysyłania podwójnych egzemplarzy (jeden bezpośrednio od nas,
drugi za pośrednictwem poczty),
Chcąc

Ogłoszenie.

abonamentowe
ten, na który

wyszczególniając

nie

Wschodu i Zachodu

Otiarna

2—1,

TR
Wiieńskie*, Kwaszelna
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