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Oczywiście sprzeczne
z naturalnemi,
gospodarczemi i politycznemi intere-

Wyszyński,

zagranicznej

sami Litwy Kowieńskiej jest powo:
dem niepopuiarnej polityki Litwy na

terenie międzynarodowym a zarazem
jest podstawową przyczyną trudnego
aw miarę
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trudniejszego jej
położenia gospodarczego.
Aczkolwiek nie przywiązuję więk-
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się osiągnięciu tego

porozumienia na terenie rzeczowym.
Stanowisko rządu kowieńskiego

1926 roku.

Zaleski o polityce
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wykazuje, że dzieci i wnuki żołnierzy
Ksżdy czytelnik Warszawianki mi skięgo*,
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są lepszymi żołnierzami, niż np. po- Przyzna, że najzupełniej dokładnie / Zarzucano mi. że piszę
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a do traktatu moskiewagitowal za wojskiem, W dniu dzisiejszym Minister Spraw Przemówienie p. Zaleskiego było ko- skiego, muszę go uznać za demonAugust Zaleski
które ma walczyć z „armią p. Piłsud- Zagranicznych
przyjął w swych p. apartamentach
pry- mentarzem do wręczonej w dniu strację polityczną, która stara się wy-

klasy żie- praworządnością jest tylko wynikiem
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Panie Komisarzu

konieczności

nia się z Litwą, rząd polski, napotyka
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strony zainteresowane nie może
marsz. Piłsudski jest utajony bolsze- nie wasz wódz p. Stanisław Grabski . wieni», niczego się nie opuści, wszy- stjonowane aniobepodane
w wątpliwość przez żaden akt
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tylko
nasze

tego traktatu oraz oświadczył, że o ile w skład tych ziem wcho.
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każdym
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o rząd Zw. Soc Rep. Rad zrzekł się wszelkich praw i pretensji
pienia pustki, która się wytworzyła gdy ministrem: wojny zostanie
czło- więc i ja pozwolę sobie
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wykonawczych,
nadzorczych i rewizyjnych
posłów do Sejmu i członków Senatu.
„ Wybór
lub powołanie wspomnianych
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kowókiego: padła laka“ wyiniana SW

zapamięta-

DO

Do Pana Jerzego
listycznych

Michał Obiezierski,

albo

a także
Spółka,
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nie, bo ją p. prof. Siroūski powtarza
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(zwrócona
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widzi,
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to pisać przeciw Piłsudskiemu. +
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przy- sobie miejsce
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tłuste posady.

Spółka akcyjna, której podstawą dzia:
łalności jest dzierżawiony majątek Skarbu
Państwa, lub spółka akcyjna, w której kapi„tale zakładowym uczestniczy Skarb Państ
wa

pieha.
Z Wilna do Nieświeża

rozpo-

weszło w życie w caitem państwie, nie wy:
zaczaj o województwa śląskiego.
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rim. Remigjuszem hr. Grocholskim i w towarzystwie p. Ministra Sprawiedliwości Aleksandra Meysztowicza, Jednocześnie do Nieświeża przybywają
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akcyjnych.
Rozporządzenie zostało już ogłoszone i

liczni sąsiedzi ks. Radziwiłła, oraz członkowie jego rodziny, m. in. ks. Janusz Radziwiłł, Ordynat
Ołycki, ks. Oigierdi Czartoryski z Wielkopolski,
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Ordynata na Nieświeżu
i Klecku, i zamieszka
w historycznym
zamku nieświeskim.
cja będzie miała miejsce w radziwiłłowskich grobach rodzinstron dobrych. O p. nych, Dekora
znajdujących
się w kryptach
pod kościołem,
gdzie się znajdują
i Niezabytowskim,
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dowód oczywisty powołuje Się na jezgerem stronnictwa chrześcijańsko- niechęci do obecnych stosunków, w
artykuły p. Strońskiego w Warsza- narodowego. Ale p. Stroński jest jak wyolbrzymianiu zła i błędów, a w
wiance,
atakujące

i Min, Spraw. opra-

projekt noweli do ustawy praProjekt został już rozpatrzony przez

Radę Prawniczą i w najbliższych dniach,
może już dzisiaj. wejdzie na Radę Ministrów.

Stanisława Radziwiłła, Ordynata Dawidgródzkiego, polegiego śmiercią
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Polska w Radzie. Ligi.
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nasze jednak i tym razem
nie ulegnie zmianie. Jestem przekonany, że
Szkody na jakie dotychczasowa poli-

Na wstępie p. minister podniósł dania w Radzie będzie musiała brać
wieków, choćby nawet była obarczo. przeciętnie inteligeniny człowiek Mi Kategorycznie przeciw takim oskarżerolę
prasy,
która jest informatorem czynny udział w polityce Światowej. tyka litewska naraża państwo o wiele
na wszelkiemi wadami. będzie miała, przyzna, że formułka ta uważa + niom protestuję. Przeciwnie podnoszę społeczeństwa,
a następnie przeszedł W RadzieLigi Polska otrzymała refe- prędzej czy później doprowadzą do
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wrodzonego

in. sudskiego za wroga, który a t

stynktu peństwowego,. aniżeli inne a епбес

zawsze słuszność i rzeczowość ideo' go omówienia Sprawy

za sprzymięrzenca,

wejścia

Pol- rat prawny,

Sry |ogji tego stronnictwa, podnoszę za- ski do Rady Ligi Narodów. O ile

klasy. To zbliżenie się ziemiaństwa zawiódł.
i
sługi jego postaci czołowych. Ale co po:
x w Genewie wysiędo Piłsudskiego wskazuje na to, że
|! dlatego dziwię się, że nie zna: jnnezo stronnictwo chrześcjańsko- KGH. w. šo
wiara w ten instynkt
nas
nie lazł się dotychczas żaden w obozie
narodowe jako stronnictwo
ziemiańch praw,
teraz z ty Rade
zawiodła.
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Zbliżenie

nad , prawem

pomimo

marsz,

nazywa
prawoiżądności
Piłsudskiego) nie jest tą anty.

państwową

lewicą,

za

dziennego

szawianki.

że

poza

uważnego

Niech

jest zadowolona

ugodowemi

wyjść

czytelnika

War.

artykułami p.,

Pakty o nieagresji z So

francusko-niemieckie.

we naszych

sąsiadów

pakto-

bałtyckich

ze

intersowai* się rozwojem stosunków tendencyjnemi wiadomościami w tej landji właściwą linję postępowania w
franciisko-niemieckich. Rózmowy > materji Radziłbym również nie przy- tych rokowaniach.
w Thoiry były szeroko
począikowane
wiązywać

wagi do takich lub innych
czynników
nieodpowierozmowy te oświetlane dzialnych, które jedynie mają na celu
Pragnę zaznaczyć, że nie szerzenie zamętu i niepokoju.

komentowane w prasie polskiej, czę: wystąpień

poza partje, a Niemiec. W Niemczech da się

stracą
lewicowe
więc ugrupowania
Wolą więc do tego
swój sztandar.
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zau. R ąd Polski dokłada starań aby spra-
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te rozstrzygnąć

rzeczowej.
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płaszczyznie

kwesiji Chorzowa

:ząd

Co do stanowiska rządu polskiego w
sprawie
zawarcia traktatu o
niezgresjize Związkiem Sowietów to
stanowisko nasze zostaje niezmienione. Gotowi jesteśmy współdziałać w
dziele twórczej pacyfikacji Wschod-

niej Europy, mając ten cel na uwa.
dze obstajemy przy konstrukcji któ:

raby doprowadziła

do jednolitego za-

bezpieczenia wszystkich państw bez-

pośrednio
sprawie.

zainteresowanych

w

tej

Po przemówieniu p. ministra Zawyrównania
drogą ugody. leskiego niektórzy dziennikarze zada.
wali pytania, na które p. minister uz p. Strońskiego uczynić właściwego
dzielił odpowiedzi. Między innemi na
Uk
Układ
sowiecko-litewski.
reprezentanta ziemiańskiego obozu.
pytanie czy rozmowy
paktowe Łoktóre czypospolitej Polskiej jest bezsporną twy z Sowietam nie
zagadnieniem
Dobrze jednak, że marsz, Piłsud- _ Ostatniem
i
są
groźbą dla
w. wątski zna Polskę dobrze i nie angażuje pragnę jeszcze poruszyć jest sprawa i nie może być poddawana
istni.nia bloku bałtyckiego, p. Zaleski
pliwość
przez
akty
międzynarodowe,
do Belwederu żadnego lewicowego Układu sowiecko: litewskiego. Nota
udziału nie aodpowiedział że blok taki nie istnieje
tej sprawie zo- w których rząd polski
w
polskiego
du
poro
bierze, a takim właśnie aktem jest bałt zumienie pomiędzy państwami
dzem
w ia
a
tala
korepetytora.
yckiemi a Polską nie jest
ujęte
_ Wie on dobrze, że ziemiaństwo, p. Cziczerinowi. Nota stwierdza, że traktat litewsko-sowiecki.
w żaden akt prawny.
Nie.dążymy
do
;konfliktu
z
naCat,
przynależność
Wileńszczyzny
do
Rzea p. Stroński to nie to samo.

którego go nie dopuścić. I dlatego <hcą gwałtem

że nam przyzna

litewskiej opinji publicz-

wietami.
Jeżeli chodzi o rokowania

odnoszą wszystko były niewłaściwie pod kątem pew-

swej. Piłsudski chce

pańska endecja nie jest tą praworządną prawicą, za którą ją pan
uważa! Oto i wszystko.
Teraz znów apelujemy do со-

:

jego

wysiłku
do
studjów
międzynarodowem.

zt
okoliczność
do nowego nej.

błędy, lecz z p. Strońskiego? Dlaczego rządowo- sto jednak
nych obaw.
za sprzymie- lewicowe organy po
oburzają
nie
a
co napisze spokojniej,
rzefica się uważa.
Nasze stosunki z Niemcami.
Pańska formułka się gdy jest zjadliwszy niż endecy?
Panie Strońskil
powiedzieć
pragnę
Równocześnie
zrozupełnie
nam
to
się
Wydaje
Ziemiaństwo
fałszywa.
jest wręcz
do liśmy i mamy do uregulowania sze:
osunku
st
naszym
©
słów
kilka
MATS7,
że
widzi,
Lewica
zumiałe.
„p.
że
reg kwestyj natury
rozrachunkowej.
polskie przekonało się tylko,
elniał

któr

a
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Ta właśnie
być bodźcem

Związkiem Sowietów, wierzymy że
najbliżsi towarzysze, którzy w stronžo
:
mamy
powodów
do
zaniepokojenia
nictwie chrześcj.-narodowem stanowią dalej zalniater © Kopieia polska —. oraz pragnę przestrzec panów przed należyte zrozumienie własnych interesów podyktuje łącznie Estonji į Fin-

się dotychczas

kojarzyło

wrogiem,

ziemisństwie polskiem, jak i
go części
zorganizowanej przez TZEAcem,
Kory Pop
nadal
takim, którego

E. Mieszkowski

innego

ta przedewszystkiem jest dla zie- enklawę innego stronnictwa,
miaństwa upokarzającą. Ziemiaństwo
Lewica a p. Stroński.
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stale

szalne przyrodzone

człowieka.

nienaru- Polskich przed

stanowi
prawo

Powstając

jako

pracy, jest ona
bodźcem
nieodzownym
warunkiem

przerostem wpływów na zawarty traktat
żydowskich,
tak
w dziedzinie gospo
każdego
o nieagresji?
darczej jak i duchowej.
owoc.с

do niej,
istnienia

rodziny i jedynym prawdziwym środ-

kiem, uniezależnienia
warstw pracujących
przez
zdobycie
własnego
warsztatu pracy. Jako taka więc, sta:
nowi jedyną, prawdziwą
gwarancję
wolności i dobrobytu,
12. Organizacja Monarchistyczna
uważa, że żywotna dla Polski spra-

wa

udoskonalenia

ustroju

rolnego

* została przez niesumienną demagogję
wypaczona,
stronnictw „Świadomie

Ludowcy

w państwie,

Lekcje Muzyki

rutynowanego nauczyciela
do 9-cio letniego

chłopca

na wy-

jazd do Werek,Referencje konieczne.
O warunkach
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Michuł Józefowicz
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muzyczny.
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szych w Polsce inscenizatorów, zaw

ców teatru i teatralnych
. doskonały

reżyser,

fachowców,

były,

bezpośred-

pasie dobywania
sceniczności np. z
ompletnie niescenicznej »Róży» albo
aktualności z całkiem
staroświecko:
romantycznej «Nieboskiej». Dla niego
gruni: eksperyment reżyserski.
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Palta i ubrania gotowe i na

trudniejszy, im, zda się, niemożliw- ohydęl..
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i

zagraniczne.

we wszystkich

dziatach.
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giunt jakiegoś zamerykani-

winny

handlarz

zbiegowi

okoliczności dyrektorem

wielkiego filmowego przedsiębiorstwa.
Łatwo sobie wyobrazić jak ono wy-

gląda! Znamy,
warą

wielokrotnie

np. w powieści

pokazy-

albo w himo-

rystycznem czasopiśmie: t. zw.
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Skład Główny

APTĘKACH

dowa 59a. Tel. 45—08 i 20—21.: W.

skiego

byle... świat podziwiał
niesłychaną,
oryginalną, oszałamiającą
sprawność
inscenizatorską i reżyserską
byłego
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Nowootworzony Zakład Fryzjerski
pod firmą LUDOMIR i FRANCISZEK
dawniejsi
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ulica Mickiewicza

firmy

Salon damski i męski

Galerja aż zanosi się od Śmiechu.
że spacerować na świeżem powietrzu
Co mają robić w takiej sztuczce w.taką psią, za przeproszeniem, po:
artyści nasi komedjowi? Ot sobie, godę? Lepiej siedzieć w teatrze.
bawią się. P. Piaskowska robi JózeNie przypuszczam aby mi kto zaprzeczył. Osobiiwie dyrekcja Teatru
Polskiego.

reżysersko «zoperowanym» utworem wystawienia wielkiego romansu sen— o to p. Schillera głowa nie boli. sacyjno kryminalnego w 43 obrazach

„Waldemar*

Poleca

się łaskawym względom
Sz. publiczności.

j Kupno
H Sprzedaż

Komis

Obrazy
H Rzeźby

Antyki

udręczona, chce dręczyć również, wy: jerze Warszawskim*:
i rozbija to, co w niej
„Jest na scenie moment

miało być zwierciadłem Boga*
(Ka:
rol Irzykowski w „Robotniku*). Przywiedźmy
w dodatku
sobie
przed

oczy ową Ewę
jującą z całym

„Dziejów

dramat a forsuje

Grzechu*

widowisko.

tępi

Więc

Dywany
Kryształy
Przedmio.
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naturza się

Pochroń
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ty sztuki
stosowane

WEJŚCIE BEZPŁĄTNE.

Adolf Nowaczyński
kiedy zecie Warszawskiej:*

Ewę; jest na scenie

ohydna chwila, kiedy
czkuje, wali, tłucze,

E

Nr. Ii, róg Śniadeckich.

z obowiązkowem zwycięstwem takie - wieczór ot, tak sobie
upływa
ani
go genjusza. Słowem:
arcybsłagan. się spostrzedz. Czy wolałby, kto mo

Mogą z Lengyelem współzawadniczyć
na Węgrzech tylko dwaj anlorzy dla sceny:
Hercseg i Molnar, autor «Djabła>,
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finę naįkompletnieį sans gėne, p. Wołłejko zajada parówki tak obficie przytrząśnięte cebulą, że jej najautentyczniejsza woń dochodzi aż do trzeciego
z Jórefiną na polu bitwy dostaje się rzędu krzeseł (czy to ma być figiel
do niewoli... albo zwycięża!
Bo ar- a la „Vaterloo*?),
p. Wyrwicz robi
cydzieło budapeszteńskiej filmiarni „żydka* bo tak w sztuce stoi, p.
p. Jakobsohna ma dwa warjanty: jeden Piwiński robi „żydka* na własne rydla Europy z pogromem Napoleona zyko, p. Purzycki robi też „žydka“
pod Waterloo, drugi dla Ameryki— aby kolegóm
dotrzymać
kroku —i

Inscenizator

eksperyment

APTECZNYCH..

L. Pajerskiego> Sp. z o. o. Fabryka
Bolesław Krogulecki
Warszawa,
Ogro-

pana Jacobsohna.
Dość powiedzieć,
że rolę Napoleona w wielkim
filmie
«Bitwa pod Waterloo» wykonywa w
całej swej okazałości
p. Wołłejko,
tudzież, że po ostatniem widzeniu się

*
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też i wygląda fiimowy business

DEFUZOLIT
IZONOLIT RRSREGERK)
MN
BÓLE ORAZ ZMIEKSZTAŁCENIAJSTA //,
.

futrami, zostaje dzięki nieoczekiwane:
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przenie.

*)

zowanego
węgierskiego business'u
filmowego, spreparowanej pod sosem
niewybrednej parodji satyrycznej, pyta ktoś: „A czy wy wiecie gdzie leży
Waterloo?* Dyrekcja Teatru Polskiego najwidoczniej
pragnąc
utrzymać
się w charakterze wystawionej kroto*
chwili parodystycznej,
użyła no afiszach i programach pisowni Vaterloo
—aby od razu šmieszniej bylo!
Lecz i to nie wiele pomogło. Krotochwiła jest, doprawdy, жа naiwna.

ducha

lituIs.
„tkstra"GERE
7 7

w Teatrze Pol-

znanego

pisarza, autora

i 7—33.

REUMATYZM

teatralne.

„Bitwa pod

Lengvel'a

Telef.
4—98

„Muchiewiczo 16.

AM

majestatycz-

dodatku

zamówienie

Ceraty, laufryi ehodniki. Poreelana,
Iajans,
szkło, naczynia metalowe kuchenne,

„Pogaszono

pisze w „Gi

wszystkie światła

na

Pochroń poli: Sali, na scenie i w kartach powieści.
kopie nogami Zamknięto nas w ciemnej,
stęchłej,

«rozpustą swoją wo- Ewę, na scenie ten bestjałski punkt
Światem», O:o co kulminacyjny, kjedy Ewa morduje
pokazał w 43 obrazach Teatr Polski Szczerbica zastrzykiem kurary, Tu już
publicz- nawet przez żądną
sensacji publigo jeszcze nie było. Choćby się nie: że sceny swojej tłumom
wiedzieć jak długo żyło,
nie przy: ności.. i nieprzerwanie co wieczora czność przeszedł
syk. Obrzydzenie
pomnieć aby kiedy w Warszawie za: nie przestaje pokazywać.
przeszło przez salę: kurtyna
spadia,
Dzieło pietyzmu dla Żeromskiego? rozjaśniły się światła — i nikt nie
wołano z tąd z owąd w prasie: Prze
stać! Dosyć! Zdjąć z repertuaru taką Niel—powiada lapidarnie Irzykowski, miał odwagi dać konwencjonalnego

nio po dyr. Osterwie, kierownik Reduty, potem dyrektor Teatru im. Bogusławskiego gdzie, przy rozgłósie
na całą Polskę, wystawić „Kniazia

norymberszczyzna,

Aračiajallkowfey

inscenizatora i nej widowni Teatru Polskiego. Tego
Wali się w gruzy stary po: by przez najlepszego
rządek rzeczy—rodzi się nowy. reżysera?
pamiętnego
wieczora _ bezgraniczna
Novus nascifur ordo.. Mno:
P. Schiller, który sam próbował pycha reżyserska p. Schillera znasię nowych czasów znamiona.
Bomba rekla<Z tego, na co patrzycie, pisać dramaty, ma atoli, jak się sam lazła peine nasycenie.
«pa- my i sensacji pękła z huklem
kom:
przyjdą dni, w które nie będzie wyraził w którymś wywiadzie,
stosunku do tekstu», pletnego skandalu. Czegoś podobnezostawion kamień na kamieniu, sję twórczego

P. Leon Schiller, jeden
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Na premjerze
omal, že nie rozsadzono
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naszego

białe, bielizna stołowa, firanki, kapy

.

wszelkie
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działy

Wełny damskie i męskie,
welury paltotowe, jedwabie gładkie
i fantazyjne, welwety i adamaszki,
Flanele
baje i barchany.
Kołdry watowe, pluszowe, bajowe. Materjały kołdrowe. Towary

KONFEKCJA

litewsko-sowiecki

popierają

uzupełniane

PUBLICZNOŚCI

Bielizna męska ciepła, skarpetki, kapelusze, gietry.

poczyszcze” nania obecnego rządu, a chrześcija
ń
gólnie opartym
0 organizacje mięWileńszc
demokraci
scy
zyzny,'b
ędący
dzynarodowe.
przecież ugrupowaniem
21. Władza
Królewska
otoczy wybitnie klerykalnym, w o charakterze
przeciwień:
szczególną opieką kulłurę i sztukę
demokracji
chrześcija
do
stwie
ńskiej
polską, jako czynnik utrwalający i Litwy zwalczającej
traktat
na
łamach
pielęgnujący ducha narodowego pol- wychodzą
cego
w
Kownie <Rytas»,
skiego, zwalczając z całą bezwzględnie mają nic do zarzucenia
nością wszelkie próby gangrenowa- nietylko
traktatowi ale odwrotnie widzą w
nia ducha polskiego przez wrogie nim dostatecz
ne gwarancje do odzymu czynniki.
:
skania przez Litwę Wilna.
:
W. H,
:

rzenia państwa

SZANOWNEJ

Towary

Otóż tutaj rzecz ciekawa i charakterystyczna: różnicy zdań niema— Jakiś Bogu

20. Władza
Królewska przeciw:
działać będzie wszelkim próbom two-

Y

Pończochy, bielizna damska, torebki damskie,

w szkolnictwie.
sienie powagi polskiej klasy urzędni- gospodarcza struktura społeczeństwa.
Odmienne
ustosunkowanie się w
19. W stosunku
do
żydów, z4- tych kwestjach
czej, jako stałego czynnika w życiu
wpłynęło na oziębiepaństwowem.
! mieszkujących Państwo Polskie, któ: nie się wzajemnych
stosunków.
są związani kulturalnie z
10. Wladza Krėlewska dąžyč musi rzy nie
Władza Królewska odnosić
przez Polską,
Litwini wileńscy a traktat
do uregulowania zaognionego
republikańsko-demokratyczne się będzie z tolerancją, broniąc jedrządy
moskiewski,
nak żywioły stale osiadłe na ziemiach
stosunku pracy do kapitalu.
Jak zapatrują się te ugrupowania

Własność

POLECAM

%

grupy Litwinów. Z
konstytucyjnej i produkcję rolną, popierać więc
władzy królewskiej,
bę: licznej u nas
do ie- dzie wszelką inicjatywę zmierzającą rozmów tych dowiadujemy się szedziedzicznej, zmierzać będzie
: do ułatwienia włościanom zdobycia regu ciekawych rzeczy co do stano:
|
go celu drogą legalną.
wskazań
2. Tylko przestrzeganie
nowych warsztatów
pracy, lub udo- wiska Litwinów do kwestyj, które w
religji katolickiej przynieść możo roz- skonalenia już posiadanych. Wytycz- chwili bieżącej znajdują się na porost wartości moralnych nagroma' ną być nie może popieranie interesu rządku dnia.
dzonych w Narodzie Polskim.
tej albo innej klasy społecznej,
lecz
«Krikszczonie» i <laudininki»,
3. Władza królewska w Polsce jedynie wzgląd na dobrobyt kraju,
Na terenie Wileńszczyzny
wystę:
nie może być w żadnej mierże rozu: jako całości,
pują
dwie
litewskie
grupy
polityczne:
jednej
mianą jako narzędzie ucisku
13. Władza Królewska w Polsce, Chrześcijańska
Demokracja
«krikszwarstwy społecznej przez inną.
przestrzegając zasad moralności ka. czonie» z ks. Kraujalisem i Czybiwszechwła- tolickiej winna zapewnić
4. Obecna koncepcja
wszystkim
zastąpiona innym wyznaniom warunki swobod- rasem na czele, oraz „laudininki” (ludzy ludu, nie może +być
koncepcją absolutyzmu królewskiego, nego rozwoju i wypełniania obrząd- dowcy) pod kierownictwem d-ra Olsejki i pp.
Macieszajtisa,
Szłapelisa
lecz monarchja stanie się w Polsce ków i praktyk religijnych.
i
Karasija,
przyi
wyobrazicielką praw boskich
15. Władza Królewska, będąc wyW ostatniej dobie przesunięć porodzonych dotychczas gwałconych.
kwitem ducha Narodowego Polskie- litycznych związanych
5. Nieodzownym warunkiem trwa- go, otoczy swoją opieką bratnie na* rządu „krikszczoniów* z obaleniem
i dojścia do
jest o- rodowości Rusinów,
Królewskich
łości Rządów
Białorusinów i władzy ludowców, zarysowały się w
prawściśle
parcie ich na podstawie
Li:winów, mieszkających na obszarzą występujących dotychczas jednolicie
nej.
Państwa. Ludy te winny być współ. i kładących główny nacisk na „odbę- gospodarzami we wspólnej
56 Zródłem władzy w Polsce
Ojczyźnie, zyskanie" Wilna grupach litewskich
dzie Król, sprawujący władzę prawo- Władza Królewska zapewni im moż- Wileńszczyzny,
poważne
różnice
dawczą przy udziale przedstawiciel ność swobodnego
rozwoju kultura|- „zdań*,
stwa interesów wytwórczości ducho- nego i ekonomicznego.
Jak wiadomo, dotychczasowy rząd
wej i materjalnej Narodu, a władzę
16. Opierając się na najszerszych
litewski
nie uznaje podziału na djekontrolną,
i
sądową
zą,
wykonawc
warstwach
uświadomionego
ludu,
przez konkorprzy udziale powołanych przez Nie- Władza Królewska szczególną zwró: cezje, przewidzianego
go i przed Nim odpowiedzialnych ci uwagę, na szerzenie oświaty w dat Litwy z Watykanem (dotychczas
kompetentnych obywateli, cieszących duchu religji katolickiej, z uwzględ- nie ratyfikowany przez sejm litewski),
czyniąc szereg trudności w wykonysię zaufaniem Narodu.
nieniem zupełnej wolności wychowawaniu
przez biskupów tych djecezji
1. Tylko powrót do Władzy Kró- n'a,
potestas
jurisdictionis, starając
jej
Polsce
ć
się
przywróci
lewskiej może
17. Dobrze
zbudowany
budżet
tych
ostatnich zwęzić
mocarstwowe stanowisko w Świecie, państwowy stanowi podwalinę trwa- kompetencje
Wybo tylko silnai konsekwentna w swej łości rządów i dobrobytu społeczeń* wyłącznie do potestas ordinis,
wołuje to zrozumiały
ciągłości władza, zdoła naszej polity- stwa, więc polityka
skarbowa pod litewskiego, którego sprzeciw kleru
żądania uważa
potrzeb: władzą Królewską winna być
ce międzynarodowej nadać
oparta za słuszne i grupa
Chrześcijańskiej
ną jej stałą wytyczną.
na najsumienniejszem
dostosowaniu Demokracji
Wileńszczyzny, niejednoi zdobycia nie- wydatków
я 8. Dia Akis
do
możliwości
skarbo- krotnie
wypowiadająca
się w
nietym
Państwu,
a
stanowisk
zależnego
wych, bez marnotrawstwa i rozrzutwzględzie czy to na łamach tygodnijednolita i ności, cechujących system
zbędna jest Armja karna,
demokrastojąca poza polityką, otoczona opie" tyczno-parlamentarny, oraz na syste- ka „Kielias* czy <Jaunimo draugas”
Całkiem
biegunowe
jej mie podatkowym, obciążającym rów:
stanowisko
Najwyższą
Narodu.
ką całego
zajmują laudininki, uważając iż uznaostoją i stojącym poza walkami par« nomiernie
wszystkie
warstwy ludtyjaymi Najwyższym Zwierzchnikiem, ności, przy szczególnem uwzględnie- nie podziału przewidzianego konkordatem uzna status quo Wileńszczyzny.
Wódz i niu podatków bezpośrednich.
będzie Król, przyrodzony
Drugą kwestję różniącą poważnie
Opiekun Siły Zbrojnej Państwa, a
18. Związki i syndykaty zawodooba
obozy to kwestja szkolna: Chrzemocarstwowego stanowiska Państwa we oraz cechy, działające przy współścijańscy
demokraci
domagają
się
Bojownik.
działaniu pracodawców
i pracowniszkół
konfesyjnych,
laudiniuki
pragną
9. Przywrócenie Władzy Królew- ków, będą stanowiły jedną z głów: szkoły bezwyznaniowej
i rugów „Kriksię oprze szczoniów'*
skiej będzie miaio za skutek podnie- nych podstaw na których
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W ostatnich
dniach
mieliśmy
1. Organizacja _ monarchistyczna, O. M, widzi jedynie prawidłowe roz:
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nawet brawa. Odczucie ohydy

prze:

mogło.
może chęć spopularyzowania
„arcy: | Musieliśmy jednak rozpaczliwie
dzieła” literatury rodzimej? Też: nie schamieć, jeżeli teatr, który tylóma

wilgotnej, dusznej

piwnicy

zbezcze=

szczonego życią doczesnego.
Odebrano wszelką radość
egzystowania

i «szelką nadzieję poprawy

człowie-

czeństwa. Ztorturowano czterogodzin=
nym
<Grand-Guignolem»,
korowodem

okropieūstw,

bezecenstw,

sady-

zmów, bestjalizmów i huliganerji., Z

powieści wypełznął tylko ohydny syczący wąż
zwyrodniałego
seksuali-

zmu.. Mamy już dość i więcej
dość najścia wszelkich odmian

niż
po-

Potiemkina* Miclkakingo, „Nieboską” Niech się autor martwi. Pereat choć- w. ciągu jednego wieczoru teatralnego „Nikt kto zobaczy przeróbkę «Dziejów zasiugami kulłuralnemi zapisał się w chroństwa w życie polityczne, spoKrasińskiego, nawet „Różę*
Żerom: by arcydzieło kunsztu pisarskiego udał się p. Schillezowi najkomplet- grzechu» w teatrze — utrzymuje ka- dziejach sztuki w Polsce, uważał za łeczne i towarżyskie. Nie możemy
etc. obecny kierownik literacki

i współdyrektor oraz jeden z naczelnych dyrektorów Teatru Polskiego—
chciał mieć jeszcze jeden tryumielny
sukces reżyserski i wystawił Świeżo
na scenie Teatru Polskiego w War:
szawie będącego pod dyrekcją p.
Arnolda Szyimana, najznakomitszego
w Polsce dyrektora teatru, a znako*mitego reżysera: przystosowaną
do

widowiska scenicznego powieść

ŻĘ,

Jakże taki «człowiek teatru»
p. Schiller mógł nie wiedzieć,

jak
że

romskiego

«Dzieje grzechu».

«organizm powieści

nie

jest

orga-

nizmem utworu teatralnego», że prawie nie było wypadku aby «przerób:

ka» na scenę

powieściowemu,

dorównała

Chodzą po

Teatru

ludziach

Bogusławskiego.

takie

pasje

ambicje. Lecz stanowczo najpiramidalniejsze w tym kierunku ambicje
ma

p. Schiller, Wystawiłby

thidiona»

Norwida,

«Na

«Prome-

wzgórzu

Ci

co

najgłośniej

krzyknęli:

stersztyk inscenizacji

i pierwszej klasy.
'Centralną

p

postacią

w

„Dziejach

grzechu* jest Ewa. Chodziło Żerom-

śmierci»
Kasprowicza,
«Genezis z skiemu o pokazanie jej. Ona streszcza
ducha» Słowackiego byle krzyknięto: w sobie powieść. A kim-że jest owa
«Niel Ten Schiller to wszystko
wy- heroina powieści, w której
zaczytystawić potrafil»
wała się młoda Polska przez blisko
A cóż dopiero za huczek
musiał dwadzieście lat?
nabrzmiewać po całej Warszawie na
To postać—reprezentatywna. To,

wieść,

że Schiller preparuje na scenę

sceny

to, dziej czytaną... rzec wolno,

przez duchowy*

pokolenia

z lat

obdarzona niesłychanym temperamen-

ów „chleb ludzkiego,
1006
domężczyzn,

która

możliwe, a nawet wskazane dać sto- pozwolić na wdzieranie się apaszolicy kraju taką bolszewizację smaku, stwa w przybytki piękna i przekształŽerom- jaką jest przeróbka „Dziejów grze- canie teatru na akademię huliganerji!
chu*, na scenę*.
Garść elity w teatrze bdzie wyławiaInscenizacja p. Schillera wydobyła
O grze artystów nie napisał Sie- ła uchem wiolonczellowe tony Że:
tylko starannie i najjaskrawiej posta: dlecki ani słowa. Recenzja
tak się romskiej mowy, ale szeroki tłum
rała się podkreślić wszystko to, CO kończy: „Artyści mi wybaczą, że tym wielkomiejski będzie się pchał do
w powieści
jest najbrutalniejsze i razem o ich rzetelnej pracy nie będę wnętrza, żeby widzieć samca
bestję
najbrudniejsze (M. Grzegorczyk w pisał. Nie chcę ich nażwisk łączyć z gwałcącego awanturnicę, dziewczynę
„Warszawiance“); z zabrukanem ser- momentem, który w historji sztuki wstrzykującą kurarę hrabiczowi, sSacem wychodzi się z takiego przed“ teatralnej w Polsce nie powinien był рап!е lokomotywy, <prawdziwy аstawienia; znieważa się pamięć auto- istnieć”.
gon» i trupa w koszu. W imię tedy
ra, deprawujs widownię...
Domagają się energicznie przer- pięknej i chiubnej przeszłości Teatru
U Żeromskiego naracja powieś: wania widowisk i zdjęcia „Dziejów Polskiego, wzywamy kierownictwo
ciowa przykrywa jako tako brutal: grzechu* z afisza: Siedlecki w „Kur: tegoż, aby usunęło coprędzej ohydę,
ności pomysłu. P, Schiller „odarł po- jerze Warszawskim”
i Gawlikowski którą przyszło nam niestety na tej
wieść ze skóry i doprowadził dzieło w „Rzeczypospolitej*, („Nie można premjerze oglądać",
do szkieletu samych potworności.*
Tylko p. Appenszlak w «Naszym
pozwolić
na
Dbezkarną
prowokację
I oto co dalej pisze Adam Grzy: godności ludzkiej, smaku
i kultury Przeglądzis» upatruje w wystawieniu
mała Siedlecki w recenzji w
„Kur- polskiej
<Dziejów grzechu»
*).
w
insceniząc

tegorycznie tenże recenzent
go z nika"—nie nabierze jakiego
maj: pojęcia o istoinem
dziele
i reżyserji był— skiego“.

„Precz z Pochroniem, wypędzić
teatru!* musieli przyznać,
że

»Dzieje: grzechu»! Powieść, ze wszyst tem, szeroka, ekstatyczna natura...
najbar- niejako symboliczna „matka rodu
utworowi kich utworów Żeromskiego
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‹
widowisk etc, "Ric powanie

im 80 proc. ogólnego dochodul. Jai

sugestywną było żyć?
A blisko sto osób było perso-

jest forma, w jakiej się je podaje».

nelu.

Trzeba było zamknąć.

ostatnią

Pozostając — brzmi konkłuzja—z ! jedyną w Warszawie operetkę
a
oc
wobec
arcydzieła _ | ak tu jeszcze nie widzieć, że
Siek adis !
Ge,
I z nowe, całkiem inne niż kiedy, czasy

ojeoranej już jezy roli <pokizepiania "aStały?
wk

A

czy=apćldietny

2

kot

po

iemy

e "wyda
ją a

d

Ё lenia i Ž Eu

do

ap naików miaro°
czyta:

o

Oto trzy, cztery <znaki

na

ziemi

i niebie», po których
ślepy
pozna
zbliżanie się jakiejś nowej
ery.
-

formuluję. C+
"a rąk,Я dzieiom о
2паі‹6у,п : Uin, A z
pe dorosłych
teinik >
Raan
pawi. z >
plewy od złota...
śpiewa.
y
®

zk

za Horrenda i ie Jana Nepomucena

pisze o Sł. rezje recenzenta <Wiadomości Literackich»?

tylko,

niejsze tem-samem (tak) niż Zagłoba, to By jeszcze dla operetki nic
Wołodyjowski, Skrzetuski i prawdziw było Sirasznego, lecz: uśmiercił

2002

*) P. Adam Grzymała Siedlecki napisał

nóżkami

mózgi (Skrzetuski?). Nie wolno wpra- Słowie.
wiać młodsiczy
w zachwyt
opisami
Pozostała na całą
walk LrSfOBOJCZyCh:

Młodość,

rycerzy WIKO

z modlitwą !ecz dla tego, że.. niema

mickiewi. Siim> (Nr 256), že <nlema bodaj iunego
O: co jest, I to juž znacznie jest
Albo
add” a RLZ
U
= silniejsze od <A kyszl A kyszl» p. ;, może,

Dalej i w za:

wypa:

Ze

O ulubienico Warszawy przez lat

protest mło

bez skazy, mordujących

a nadewsżystko ba- pokoleń w cieniu wielkiego dębu, w w swojej recenzji w <Kurjerze Warszaw- OdróŻniających

o to chodzi. Zarzucono p. Śłonim: nalna. Dalej przypomina krytyk, że cieniu špižowego posągu
skiemu, że «ton i treść» tego, co © Słowacki „żywi się" Szekspirem. A czowskiej wielkości”;

4

i swojego życia, której na imię

lecz _ Nie podobajsię Słonimskiemu „za. «Pana Tadeusza», — aby ten piękny drze się z hukiem na

o poezji Słowackiego rzucił wrotna

Oda użyźai ziemię

protest

panów.

żary i płomienie, nie prze- ką»,

swoje

ofiarę

młodzieży idealizacją mieszkańcom Syreniego grodu zawsże
gal Słowackiemu, ręczyć (można, że dych—bawić
pijaków, kłamców, obleśników, samo- SKorTYm do zachwycanią się choćby
żadna krzywda się nie stanie od te- dzierżczych (ohol)

„i zgubna płyn- poeta, krwawiący nieraz prawdziwem przeszłości
еп passant kilka frazesėw nader ujem- nošė wiersza Siowackiego*.
Jego ko- sercem i sięgający wyżyn natchnienia, —
nego

|

Antoni

ieszczęśli

stanie Ledas)

odno.
szy
leno" <Wiie; zoba AES
OW. Jakóba przed przybyciem
— Środowa premjera, Premjera <Głu: karetki pogotowia.

Ach, i jes2cze jedna drobna uwa-

4, Ze znamion, bardzo charakterystycz. sam piszący wierszem expedite — staje być zimnym. Naprawdę bowiem
We wstępnym artykule numeru z
—
czasów które przeżywamy. Sig- powieda: mnie się „Sen srebrny S1- Słowacki miał oschły stosunek do gn, 15 p2ž Lieka
ES
mimi
temporis...
lomel"
nie
podoba;
mnie
cały
wogóle
życia,
a
pożerany
ambicją
|
potwor
—
„To
pokolenie,
które
należy gene.
i:
*
Słowacki nie przypada do gustu; ną zazdrością, pisał swoje dramaty tycznie da ubiegłego stulecia,
zużyje
й
gdzie jemu, Słowackiemu, do Mickie- tyleż dla własnej przyjemności, ile cję rychło w przyšpieszonym oddeį
Teatr Narodowy w Warszawie wicze! I — nie fatyguje się sąd swój dla zranienia lub choćby dotknięcia chu życia współczesnego. Zużyte siwystawił w ubiegłym miesiącu „Sen motywować. Wystarczy, że oz to mówi. Mickiewicza. Los chciał jednak, aby ży musi zastąpić mioda, nienaruszo‚ srebrny Sslomei* Słowackiego. Pisząc Zreszią—cest ć prendre ou Q laisser. ten czuły chłopiec, idący za Szeks- na rezerwa: pokolenie XX go wieku.
o tem przedstawieniu w <Wiadomo- Wolno przecie wzruszyć ramionami pirem i Calderonem, naśladujący Jemu to poruczonem będzie wkrótce
ściach Literackich» z dn. 26j września‹ i samego krylyka jaknajostrzej w głębi Krasińskiego, a nawel w skrytości zająć opustoszałe placówki.. Fala
|

skrytykował utwór Słowackiego

do PAS

literatów młodzieży... <Trylogji» Sienkiewicza.

„Cały „Sen* przesiąknięty jest hi.
Wychodzi
w Warszawie dwutystorją „patrjotyczną i nie bacząc na godnik pod nazwą <Gazeta Literac.

poezję, wszystkie

dancing», Jutro |

w wych wartości... E'c, etc.

nie wersalskim —

Związkowi

kobieta i

o RSS KA

Lorento- kwit nowych haseł, nowych idej, no-

temporis
do słowa

t»qi— <Wino,

Teatru Na- życie,

Salomei* — konkludu: go, co o nim napisał młodszy kolega

takim
nie wolno było p. Słonimskiemu ta: je Sionimski — jest właśnie
kiejże dokonać operacji
na ż;wem Snem,
do którego dziś wracąć
nic

odczuł jedynie jako „widowisko stanowiące w życiu teatrów warszaw-

/

to

kon

«Dom i Szkoła».

Pierwsza konferencja odbędzie się w
sali gim. im. A. Mickiewicza (ul.

koszmar tonie

Sen chorobitwy

temat

pa: nimski o.. kierownikach

a kyszl

a literatów P. Słonimski pisze: „C'ły

roku szkolnym cykl

Miliera.

:

choćh:
ass
:

oai

:
wa

Cz. J.

SŁO

WO

Nr

\

aliejski Kitematograf |

Rabindranath Tagore przybywa do Wilna,
W najbliższych dniach przybywa nath Tagore, który wygłosi w Wildo Wilna hinduski powieściopisarz i nie dwa naukowe
odczyty w języku
laureat
nagrody
Nobla
Rabindra- niemieckim i francuskim.

w gminie

„CUD

KULTURALNO-O ŚWIATOWY

będzie wyświetlany film:
W
dziejowy dramat w 8 akt. z prołogiem
P-g powieści H. Dupuy-Mazuel'a'

WILKÓ

i

Drzewka
jabłonie,

Or*iestra pod dyre cją Kapełmistrza p. W. Szczepańskiego.
(ul, Ostrobramska 5)
i
CENA BILETÓW Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.
KASA
CZYNNA;
w niedzielę I święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 3 m. 30

SALA

MIEJSKA

Oficer litewski—_koniokradem.
Charakterystyczny wypadek

Dziś

POCZĄTEK
Od 3 XI

Rudziskiej.

SEANSÓW:

ONIEGIN»

grusze,

W.

z udziałem

wybitnych

śliwki,

|

czereśnie

Plebańczyk

TARGOWA

film.opera

owocowe:

wiśnie 1 t. p. poleca Zakład Ogrodniczy

O godz, 3, 5 min. 30, 7 min. 45 i 10.

wyświetlany będzie <EUGENJUSZ

248 (1158)

25 t. j. (Rossa —

przeciw

sił operowych.

kamiennego

na

mostu.)

AIERKEATIOS

wywiad

władze

ustalił,

poli- tnanta

u Dąbrowskiego

w

Dąbrewskiemu

dowiedzieć,
koń znajduje

o ile

prośba

zostanie

Dąbrowskiego
psa".
Na

każe

Helios

ė

godzinie

8 wieczór

koniu

objeżdża

ny

czął posuwać się w stronę karoserį',
gdzie
pod siedzeniem
publiczności

rezerwuar

Stowarzyszenia Techników

przerażenia

nie wiedząc

Przechodzący

stanął

RATUJCIE
Najsłynniejsz św atowe

bezrad-

co :zynić.

ulica Jan Grochow-

Poparzonego
wieziono

Szcfer prowadzący autobus zdązalrzymeć maszynę, jednak pod

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz:
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze:
А
mianę materji,

Nr

398

i

domu,

a autobus

rem

od-

chodniów

Londynie

obezwładnić

i koło sklepu

Segala,

natomiast

wzdłuż

ulicy

krżyki

Mickiewicza.

alarmujące

Niestety

kobiety

wszystkich

nie

Mamy

zjawił się żaden policjant. Tymczasem
nieznajomy

Kto

na

współkę

w poniedziałek

Jatkoweį

Komisarjatu,

że

doroż-

Nr

15;

Szawelskiej

Nr

2,

ulic:

STEFANA

kiezo,

Iwanowskiego,

M, Czestan,

Do V

zauł,

Ale-

w

procesie,

potwierdzenie

całą swą

niedzielę

:
kowskiego w Cytadeli.
Zeznanie to stać się więc mogło

którzy

„Wileńska

wprawdzie z domu w niedzielą 1 go marca
o godz. 5:ej po południu, ale wróciła do
domu już około godziny 11-е) w:c<zór,

Poleca: $Mikroskopy,

trychinoskopy.

Polarymetry,

Aparaty

fakt zupełnie dokład-

Świadek pamięta ten
sam

mie, gdyż

drzwi.

otwierał jej wtedy

kto

ul. Zawalna

Pomoc Szkolna”

=

wirówki.

O"

lekar-

skie. Lampy
kwarcowe,
Ceny
kosztorysy najniższe na żądanie.

i

mieszkania

66j wieczór do 6-ej rano
iż widział

stwierdza,

około godziny

1isej

тагса

1.ро

służbę

pełnił

dnia

ze swej

wieczór

:

Nr 1, tel. 1—47.

& Е ®

torebek,

O;

piśmiennych

i kancelaryjnych

z dostawą na miejsce.

M. Rodziewicz
i
S-ka
WILNO, ul. Wielka 9.

аЁ Gruźlica
®

tanów

jdać we wszystkich

dyżurki, Jak

Królikowski

ten obraz

go gmachu nie wchodził.” Podsądny mógł
więc zupełnie niepostrzeżenie gospodaro:

ślady zbrodni.

Ściekach, zacierając

przy

Dzień wczorajszy był więc bardzo przy:
kry dia obrony:

в
| NAJLEPSZE ŁÓŻKA

są Warszawskiej

Konrad

ANGIELSKIE
fabryki

iS-ka Tow. Akc,

tóre

*

w

ole

D/H.

każdej

ilości

i w

wielkim

po cenach konkurencyjnych
są do nabycia w firmie

F. Mieszkowskl*F.
ul. Mickiewicza 23.

——
m
W.

awcz

CET

dom o 48
większym
dobrym

umeblowa-

zgłoszeniać

hłopak lat 18
z ukończoną
szkołą powsz.
poszukuje jakiejkol:
wiek pracy.
Posiada

(

referencje.

ask. zaofiarowanie do
Adm.
<Słowa» dia
dwu

osobowa

+).

A>

w

;

|

ekcje Angielskiego
L'

włókienniezy.

Francuskiego

udziela nauczyciel
z dypl. z Paryżai
Londynu. 8 zł. mie”

kosi tysi

sięcznie,

ul.

Adama

Mickiewicza 45 m. 4
Codziennie od 5—7.

——

|

pokoje

umebl.

do wynajęcia,
z Mickiewicza
19
m. 28 od g. 1—4 pp.

H.CEGIELSKI...-..
założenia

{

poste restante,

oważne

dobrym stanie,
do sprzedania.
Wileńska 27 sklep

płucść

okoju

#
|

Bugen:jusz Siasecki,

21,

ARETĄ

=

3

z wspólną

kuchnią i wszelwygodami bez

Łaskawe

Gotówka przy kupnie.
Wileńskie Biuro
Komisowo-Hanėlowe,

zejść przypada na suchoty,

po-

wynajęcia

Wilno,

stanie.

tel. 152,

jasne

listopad poszukuje
samoiny urzędnik,

pokojach z
placem w

Mickiewicza

;sLeczenie

|
:

{

|

1846.

Lokomobile

D-rzy Bujalski, Obiezierski
| WASZKIEWICZ |+ dwa?
cho:e 7z enie:
cierpie.
niam* kobiecemi
w Zakładzie Położniczym

ul. W.

POHULANKA

(W

Biuro

nowym

lokalu),

Nr 31.

Rachunkowe

A

i młocarnie
|parowe,
elewatory do słomy, siewniki rzędowe
„Polonja“ o powszechnie uznanych
najwyższych zaletach , grabie konne,
kartoilarki,
spulchniacze podglebia,
młocarnie szerokomłotne sztyftowe i
cepowe z odpowiednimi manežami,
— wszystko o gwarantowanej wytrzymałości i siłe. Walce
adm
Całkowite
urządzenia” CUKROWNI,

GORZELNI i KROCHMALNI

Przedstawicielstwo na województwa
Wileńskie i Nowogródzkie:

Wilno, ul. Mostowa 5 m.
Zakłada i prowadzi księgi rachunkowe:
bilanse i sprawozdania
Sporządza
według przepisów Urzędów
Skarbowych.

Inżynier Jun GUMOGSKI.

Wilno, ul. Mickiewicza 7. Telef, 271.

1-2

Biaaisiaw

duże

koje, na parterze
zuży walnością kuchni.

zaraz

Nie robi różnicy dja narodowości,

„Buchalter“

Jarnuszkiewicz

©

jesl nieubłagana,
na,
coroczńie

rok

B
MEBLE.

j

o wynajęcia dwa.

nego z niekrępującem wejściem»
tylko ma
miesiąc

S Kupimy

tej

Tow.
Akc.

Ul. Zygmuntowska >
m. 8,

D

©

Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gruźlicy przy cierpieniach płucnych względnie na zwalczaniu już _wykrytej
Cena 1 zł.
lagi ludzkości.
Księgarnia Stow. Naucz. Pol
ILNO, Królewska I,
(teleton 314). Konto P, K. O. GR
80.180,
P. S$. Prosimy o czytelne i dokładne adresy.

ой

do wynajęcia.

mebli. Bankowa (ot
Makowej) dom 1
m. 14 od g. 10—2 pp.

Fachowo załatwia
Wileńskie
Biuro
Komisowo-Handlowe,
ul. Mickiewicza 21,
tel. 152.

(Przyczynek do terapji gruźlicy).

z

iż od 15 stycznia do 15go
stwierdzeniem,
i nikt do te
marca pralnia była nieczynna

weć

księgarniach.

H. NIEM OJEWSKI

następnego,

uzupełnił

шіевё\‹:іпа\;“ ‘Мюигё

ė

ZRÓDŁO!

‚

oskarżonego.

+

|
|

O KÓJ umeblowany ż wygo dami

kiemi

Reklamy

Detal!

wszystkich

POKOJE
do
wynajęcia
od
zaraz. Ofiarna 2:16

o

Ogłoszenia,

\\ UPORCZYWE ROZWOLNIENIA
| KATAR KISZEKIŻOŁĄDKA
LECZY SKUTECZNIE ROŚLINNY ŚRODEK

U

popoł

sprzedania willa

Dporcie

BIEGUNKĘ,

wieku i pe; 2 prawle

od 3—5

lacze wyjazdowe,
powóz, sanki do

K

Mickiewicza 21,
tel. 152.

NAJTANSZE

ludzi,

ze

wygo-

Zygmuntowska

20—7

LOKA-

Komisowo.Handlowe,

CHEM.FARMACEUTYCZNA

płuc

dami,

sprzedamy

przez Wileńskie Biuro

MaersTRA RAWSKIEGO „WaRszAwIE
DO NABYCIA w APTEKACH.
_

ń żE

pokojowe

wszystkiemi

złot.

zwrotu
gotówki ma
każdy kto lokuje tylko

„MUTABOR“

| EEE

SPRZEDAŽ „piu,

oraz materjałów

=
Ё «

O WYNAJĘCIA
Moser: 6-scio

Gwarancję

s

Фа

42, m, 11

zębów sztucznych
Ł. MINKIER
Wileńska 21.

Witeńskie Biuro
Komisowo-Handlowe,
Mickiewicza 21, tel.152

6.

:

б е

ta ta nie wyszła więcej z gmaciu pralni,
Również następca Bobińskiego, stróż
Brzozowski, który objął po nim służbę 98:
6 ej
6-ej rano nie spostrzegł do godziny
z
wieczór, aby jakaś kobieta wychodziła

«

3 m.

CZĘŚCI SKŁADOWE,

\

niedrogo.

Mickiewicza

ma b. dogodnych warunkach
i tanio.

B.KROGULECKI

2 ż p

przyszedł do domu z jakąś kobietą. Kobie-

ia

30000

OCHRONY

Bik «2. $

Radjo techniczne

liczę

Z. P. 4503.

Okało

MASZ BÓLE GARDŁA

Two

trancuskie90

do.hodu rocznie DOM
z wygodami w śródmieściu, WOLNY OD

t | | CZUJESZ PRZEZIĘBIONY,

dbiorniki

«

Podzamcze w
podwórzu.

KASZLESZ,

kompletne —

|

Daję korepetycję,
udzielam l.kcji

WĄSOWSKI

NA RATY!

nocny Bo:

Siróż

oskarżonego.

biński, który

zniżka.

TORÓW

Hurt!

7 m. 4.

Narwo jszowa,

Mi-

Choroby uszu, nosa,
ь
gardlą.
Mickiewicza 7 — 4
od 4—5 pp
prócz świąt,

tisharmonji.

DIO

Zakretowa

Dr. Med. Tadeusz

SPRZEDAŻ, wypożyczanie,
kupno, zamiana fortepianów,

FABRYKA

dzieei do
kompletu frebiowskiego
w
wieku od lat 5 do 7.

Technik

dniu 20 listopada

Niemiecka

Porce

korony,

W.

się w tej sprawie do

Do wiadomości Sz. Publiczności.

świadków.

kto wychodził

i

wchodził

Wilno,

chi,
ustnej

ckiewicza 11—8. Woji
skowym i urzędnikom

K. DĄBROWSKA

4

Spółdzielni Rolnej Kresowego Zw. Ziemian

A więc w pierwszym rzędzie zeznania
stróży, którzy pełnili służbę w tym czasie
sier
w cytadeli w gmachu pralni i którzy,
dząc przy drzwiach wejściowych musieli
widzieć,

lanowe

posiedzenie

w

zębów,
jamy

Sztuczne zęby.

PASTYLKI
Si. ze NEO”

mają na sprzedaż

proszeni są o zwrócenie

To był pierwszy, najboleśniejszy bodaj
podsądnemu
wczoraj
cios, wymierzony
Ale za tem zeznaez przewód sądowy.
dla
miem nastąpiły inne, niemniej istotne
|
hu oskarżenia zeznania

„SLOWA“

kartoile

Wilno, ul. Wielka 66. Tel., 941,

wyszła

iż Dobrowolska

rurgja

BHT

J

82,

Ei

wręcz zadecydować о losie oskarżonego.
Ate w dniu wczorajszym słowa Dobrowol:
skiej zostały przekreślone przez jej chlebo.
dawcę, świadka Ajzeńsztejna. Świadek ten
stwierdził bowiem,

Choroby

upadłości

mające się odbyć w sali

pianin,

w Wilnie.

Rolnicy:

ропсовововово
т азовоосаерзосссавсеа

zwrot

Dr. Gz. Koneczny

zgromadzenia
w Wilnie

ulicą,

Dowiedzieć się 9—11.
rano i 2—4 po poładnu.

18 do 30,

1 mogłoby

procesie

w całym

punktem

nym

Jak

iż w

była u Króli-

nocy

w

lsgo marca

wartość,

Nr od

w WILNIE,
ul. Trocka Nr 6.
Wielki wybór różnych mebli własnych
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