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Królewca i Loetzen. Prasa dzisiejsza podnosi, że art. 180 traktatu wersal-

wę uruchomienia dawnej linji
wśród socjalistów, twierdząc,
kolejowej Libawa-Romny.
nie
Narazie niewiadomo, kto był wła- osobistych zapatrywań

ściwym

dzenia Sejmu,

dzy lzbami 3) stworzenia samorządu Cie). tek wspaniale odpowiadającej na-

BERLIN. 7 XI. PAT. Według wiadomości „Demokraische

do Rygi.

na

posie-

sowa, która
przewiduje ' jurysdykcję
sądów w trybie uproszczonym.
W kuluarach sejmowych
panują
+
j możliwość
zrealizowania
dwuch
łacińpustki i kompletna prawie cisza, Zz»
kansijincjė
„skórę skich, zachodnio-europejskich idei, —
sytuacją
parlamentar:
w trzech kierunkac idei egionališnis wyksztsicowej 5 nąinteresowanie
jest b. nieznaczne.

drodze do załatwienia, zaś traktat handiowy francusko niemiecki ma być twarzać próżni. Samego
parlamentu
podpisany i
przyszłego. Rokowaniom prowadzonym przez RE
nie chcemy niszczyć lecz zreformo

pocią-

wrażeni

17

piątkowego

stworzyć, należy w tworzenie jegosroku 1927. Przy tym punkcieporządwłożyć wszystkie najnowsze doświad- ku dziennego min. Czechowicz wy.
głosi ekspose. Jako trzeci punkt widczenia, wszystkie ostatnie. zdobycze nieje sprawa dekretu prasowego, gdzie
Polacy skupi się cięzar sytuacji politycznej.
myśli politycznej XX w. My
Według opinii kół politycznych dekret
entuzjasi
polityka
wielkiego
Okresie mieliśmy

się w

wyjaławia

solutyzm

i

LONDYN.
Jak podaje „R.gasche Rundschau“,
szybach węglowych
zakłady przemystowe Libawy i jej

port

konst.

Porządek

i Rząd.

— Powiada się: usunięcie parlamentaryzmu wytworzy próżnię.
Nikt z nas nie myśli o absolutnej
monarchji: Historja nas uczy, że ab-

wieczo:

SEE

SE

dętą

da.

ma-

Tegoż daia wieczorem
uroczystą
kolacją podejmował dostojnych gości,
prezes tamiejszego związku fabrykantów, Karol Lassmann.
Nazajutrz, w niedzielę, posłowie
zwiedzili
dokładnie porty handlowy
i wojenny i ich urządzenia. Następnie
autami zwiedzili miasto, kurort i inne

Sejm

Był nim Aleksander
rem po posiedzeniu Rady dalsze obrady rozpoczęte w dniu wczorajszym. życia jednego człowieka. Chodzi o to, t€ Samorządu.
Przedstawiciel agencji Havasa upoważniony
został
do oświadczenia, że by nie tak, jak pp.
Dubanowicz
i Wielopolski
Gonzaga
Myszkowski.
nie zostały przyjęte żadne
zobowiązania w sprawie
terminu
odwołania Njedziałkowski zatrzymywać swe po- Pamiętamy jego błędy, jego politykę,

handlowo:przemysłowe, jak to: fabryki
skór, warsztaty
i t. d.;

konstytucji,

Ciągle si
tają: zwalczacie par+
ЧЕ
NE
lamentaryzm a więc co?
Faszyzm,
2

się
przedstawicieli tamtej- resowane koła francuskie t niemieckie przyświeca idea grupowania
me
szego handlu
i przemysłu, i konsu- przemysłu europejskiego, który w przeciwnym razie może być pochłonięty a>
Jedną z najbardziej znamiennych stron Powinna iść
lów odnośnych mocarstw.
Po śnia- przez przemysł amerykański.
daniu w hotelu St Petersburg, udali owego zbliżenia jest tworzenie potężnych stowarzyszeń bankowych obu 1) reformy władzy naczelnej 2) reformy kompetencji i budowy parlamentu,
się goście na wycieczkę, zwiedzając krajów.
s
>
<
a przedewszystkiem stosunku pomięszczegółowo różne przedsiębiorstwa

giem

Mickiewicza 24

KRY WORDA TOSCA ROTO.

SZOT CZYTA

czyście przez

przedsiębiorstwa.

POWIATOWA—ul.

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogł oszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. dro

ułescabia ryczałtem.

Ważne narady w Genewie.

Dn. 5 grudnia, w sobotę, odbył się w
Libawie
zjazd kilku

linoleum, oliwy,
rynarki wojennej

1

80

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

niezamówionych

Redakcja rękopisów

GENEWA, 7 XII. PAT. Biuro Wolfa donosi, że oddzielne
narady
poszczególnych
mężów
stanu rozpoczęte w dniu wczorajszym trwały
Ryga, 7-g0 grudnla,
dziś przed południem w dalszym ciągu.2 W siedzibie niemieckiejPadelegacji
pomiędzy
ministrem
Stresemannem
i ministrem
Od dłuższego już czasu prasa ło- odbyły się konferencje
sieja) delegatem wioskim Scialoią i dyrektorem
tewska
poświęca
specjalną
uwagę Vanderveldem a eeik
rozwojowi Libawy, która została po- ministerjalnym Gausem, Powszechną uwagę zwraca przybycie generalnego
ważnie zagrożona,
wobec
odcięcia, Sekretarza Rady Ambasadorów Massigliego, który w ciągu przedpołudnia
do pewnego stopnia, od świata, Przy- złożył wizytę niemieckiemu podsekretarzowi stanu Schubertowi. Termin
czyną tej niebezpiecznej sytuacji jest najbliższej narady 5 gwarantów
pakiu nadreńskiego nie został jeszcze
stanowisko
Litwy,
w t. zw.
przez ustalony, według wiadomości
jednak
ze źródeł
francuskich ma ono się
nią
«sprawie wileńskiej», które
to odbyć dziś wieczorem.
stanowisko
uniemożliwia
wszelki
GENEWA, 7 XII. PAT.
Stresemann
przyjął dziś Vandeiveldego,
delegata jugosłowiańskiego Jowanotranzyt dawną drogą Libawo-Romen- Briand przyjął Benesza i następnie
ską.
wicza, który wyjaśnił mu przyczyny dymisji Ninczicza. Prawdopodobnem

polski

ul. Wileńska

ul. Zamkowa

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

Libawie,-

oddziału

—

—

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28
POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakeji 243, administracji 228, drukarni 262

LOCKE

9004900305

»

do

musimy

wzmocnienia

na 'prowincji, Pro-

sprężystości
i jednolitości
władzy centralnej łączy się z tematem
dziś aktualnym,
a mianowicie t. zw.

„rugów

urzędniczych*,

Chcemy

o

tem mówić
w artykule następnym,
Nie chcemy jednak w nim powtarzać
tego, cośmy powiedzieli dziś
i
diatego nasze „rugi urzędnicze, a teorja
silnej władzy” będą
artykułem
na-

Po- wiązującym

do

gospodarcze bo- będą ich ciągiem
samorządowi go-

słów _ dzisiejszych,
dalszym.
Cat,

у

SSŁZ0RWEO

EUROPA
Sprawozdanie

ŚRODKOWA
z wykładu

Nr

A POLSKA.

Władysława

Ustąpienie gabinetu

Studnickiego.

BIAŁOGRÓD, 7—Xil. Pat, Po ustąpieniu ministra

Rady ministrów Uzunowicz zgłosił dziś

6 bm. w Sali Kopernika U. 5. В. siąt kilka procent jego węgla idzie ficzną. Odzyskanie dla nich zwłaszcza
parlament, który miał się
odbył
się wykład
p. Władysława na zachód, znaczną część produktów północnych Węgier jest koniecznością

Studnickiego „Problemat polityczny i jego hutniczych nie spożywa Polska. polityczną, gdyż granica czeska znaj
węgla i żelaza w duje się obecnie o czterdzieści kiika
gospodarczy w środkowej Europie". Spożycie bowiem
mniejsze kilometrów od Budapesztu, W zaboPrelegent
na początku
wykładu Polsce jest dziś znacznie
rzucił pytanie: „Gdzie się rozpoczyna niż przed wojną i kilkakrotnie mniej- rze czeskim posiadały swe centrum
kulturalne uniwersytet i akademia rolśrodkowa Europa, czy Polska współ- sze miż w Niemczech.
Dzš dylematem
gospodarczym nicza. Zabór ów liczył przeszło miljon
czesna do niej należy”,
Europa środkowa, zdaniem
jego, Polski jest albo podniesienie wszyst węgrów.
Zabór Rumuński znaczniej.
swych dzielnic do
poziomu szy obszarem, liczący -miljon siedemset
nie ma granic naturalnycn, tylko gos- kich
środkowej
i stanie się jej Węgrów stanowi bardziej zamkniętą
podarcze i kulturalne. Poznańskie, Po- Europy
albo geograficzną całość i odzyskanie jego
morze, Sląsk Górny i Sląsk Cieszyń: równouprawnionem ogniwem,
żachodnich dziel- odkładają Węgrzy na dalszą przyski—oto
wschodnie rubieże Europy obniżenie naszych
środkowej. Kraje te sni gęstością sie- nic do poziomu wschodu; 1) da nam szłość. Z zaboru Jugosławii mogą w
pewnych warunkach zrezygnować i
ci kolejowej, zni wydajnością
zboża potęgę polityczną, 2) upadek.
Polska jest dziś gospodarczo bar: szukają porozumienia z tym państwem,
z ha, ani budową swych miast, ani
środkową przewyższającem siłą Rumunję
swemi urządzeniami gospodarczemi i dziej związaua z Europą
lub
kulturalnemi nie różnią się od reszty niż ze wschodem. W pierwszej poło: Czechosłowację.
W 1919 roku gdy
Europy środkowej, różniąc : się bar wie 1925 roku przeszło siedemdzie- armja
węgierska była zdezorganizonaszego
wywozu wana przez bolszewizm i ogołoconą
dzo Od reszty Polski i od całego siąt pięć procent
wschodu. Na
przykład
Łódź, owe szło do Europy środkowej. Przeszło z zapasów,
a czeskie wojsko było
ententę, Węgrzy
wielkie przemysłowe miasto, o tyle siedemdziesiąt procent wywozu 'Wę* zaopatrzone przez
większe od Białej z Bielskiem, to nie gier idzie do Europy środkowej.
66 bili Czechów.
Patrjotyzm czeski to
"wywozu
Czechosłowacji spółka Oo ograniczonej poręce, jest
Europa
środkowa a, to placówka procent
gospodarcza, jakkolwek o zaczątkach przypada też na Europę środkową. bowiem pozbawiony ducha ofiary i
Niemiec męstwa wojennego.
środkowo - europejskich, lecz roz- Poważną pozycją wywozu
rosła
się dziko
bez planu,
bez jest Europa środkowa; lecz jeżeli hanPo przyłączeniu Austrji do Nie-

myśli społecznej, bez uwzględnienia
wymagań hygjeny i estetyki, wyrosła

del Niemiec z Europą środkową

wa

Uzunowicza.

miec Czechesłowacja będzie odskrzy-

pranie do

czasu

rano

dymisję

Ninczica GE
całego gabinetu.

zebrać dzisiaj na sesję zwyczajną,

odłożył

gabinetu,

utworzenia nowego

List do

MOSKWA, 7—Xll. Pat. Wczoraj został tu otwarty kongres związków zawodowych unji sowieckiej przy udziale 1367 delegatów, reprezentujących 9270 tysięcy zorganizowanych robotników, Przywódca górników
angielskich

Cook

podziękował

za pomoc

udzieloną

ze strony sowieckich związków zawodowych

górnikom

angielskim

przez przesłanie 11,5 miljo-

na rubli.

Stosunek
RZYM,

Watykanu do

Polski.

Wiadomość o mającem nastąpić na najbliższem
mianowaniu kardynałem msg. Lauriego, nuncjusza w Polsce
Rzymie nader przychylne dla Polski komentarze, Sfery waty-

konsystorzu
wywołała w

ten fakt, nietylko za dowód

kańskie uważją

uznania Ojca Św. dla

cjusza i jego działalności, ale i za spi jecjalny dowód
ski i wyraz zadowolenia z doskonałych
stosunków

nun:

życzliwości

dla Pol-

panujących

między

Stolicą Apostolską a Polską.

nieżonatych.

Podatek na

Rady
Ministrów
RZYM. 7 XII PAT. Na wczorajs zem posiedzeniu
specjalny
podatek
Mussolini przedstawił projekt dekretu „który nakłada
na mężczyzn
nieżonatych między 25 a 65 rokiem życia. Wpływy z tego
podatku przeznaczone będą całkowici e na stworzoną rok temu instytucję

Redakcji.

Szanowny Panie Redaktorze!

Pan

Piotrowicz,

Klęrownik

Wydziału

Wyznań siedział, gdy publiczność wstąła w

teatrze na dźwięi «Roty» Konopnickiej.
Czem jest <Rota»? Czy może być uwažana za hymn narodowy? Czy jest to zgodne z godnością wielkiego narodu historycznego opiewać, że mu nie będą pluli w twarz
1 wynaradawiali jego dzieci?
Plucie w twarz t.j. taka Śmiertelna
obraza, za którą płaci się krwią i która nie
powinna

7—XII. Pat.

«

‹1396

O pieśń niewolników.

ze-

Cook dziękuje za pomoc 115 miljoń ów rubli.

726

być

wspominaną

dowym.
Tylko naród
męskiej

może

w hymnie

nie posiadający

ścierpieć,

naro»

godności

że podobna

pieśń

jest tam uważana za hymn narodowy.
Pieśń ta została napisana przez słabą
niewiastę,

w

wpływem

wrażenia

okresie depresji,

polskich
narodem

we Wrześni.
posiadającym

ucisku,

prześladowania

pod

dzieci

Dziś,
gdy jesteśmy
własne państwo, or«

gan chroniący nas od wynarodowienia, musimy wypowiadać i mieć szersze pragnienie
mocarstwowego bytu i potęg!, nie zaś postułat nieulezania germanizacji i nieotrzymywania

zniewag.

Zaniechanie śpiewów <Roty» Konopnic»
kiej, nieuznawanie tej pieśni za hymn narodowy będzie iść w parze z naszem odra-

ha się od 26 do 30 procent ich ob- dioną granicą niemiecką.
Wówczas rządowa opieki nad matkami i dziećmi.
pod wpływem ekonomicznych
—czyn- rotu handlu zewnętrznego, to w ob- może nastąpić porozumienie polskoWT EE KO RAA
CEER
TTT IE TIE
RS IAA
ZOO KAC ZOO
CCA WODZA
dzaniem się politycznem, z wyzbyciem się
Europy zaj: niemiecko-węgierskie.
ników wschodu. Warszawa i Buda- rocie państw środkowej
Węgry wrócą
psychotogji niewoli.
peszt—to miasta których rozwój w muje ono dominujące stanowisko od do swej historycznej granicy polskoŁączę wyrazy szacunku
ostatnich
kilkudziesięciu latach przed 50 do 30 proc.
węgierskiej, Niemcy otrzymają EgierWładysław Studnicki.
wojną znajdywał
się w
związku z
pod land, gdzie ludność niemiecka stanoJak nas informują, w ostatnim cza- rolniczych.
Dominującą siłą motorową
Przypisek
Redakcji
Hymn narodowy
odmiennemi warunkami
wschodu i względem
Następnego
zaś
dnia
93
wagony
sie
ruch
transportów
towarowych
Europy wi 80 proc. i jest jej przeszło dwa
gospodarczym
głosi:
Europy środkowej,
Sowiec- węgla i 2 wagony maszyn rolniczych. szwedzki
środkowej są Niemcy. Posiadają one i pół miljona. Polska pozostałą część przez st. Zahacie do Rosji
«Szwecjo! Twe imię jest sławae I czczo*
Budapeszt to jedno z najładniej. w Rzeszy czterdzieści kilka procent Cieszyńskiego.
Zaznaczyć należy,
iż niezależnie
kiej znacznie się wzmógł.
[ne na ziemi»
szych miast na świecie.
Zawdzięcza ludności Europy środkowej,
Ostatnio, w dniu 2 bm. przeszło od powyższych towarów przychodzą dawny hymn rosyjski brzmiał:
nie liWspólną
granicę. polskó-węgierdużo przyrodzie, olbrzymiej rzece na cząć sześcio
carstwuj na sławu nam
miljonowej Gniemieckiej ską uznaje prelegent za najważniejszy przez tę stację 23 wagony węgla również większe transporty z towa:
earsfwuj na strach wragam
której oparły się najładniejsze
ulice Austrji, mają przeszło sześć miljonów polityczny postulat polski.
kamiennego i dwa wagony maszyn rami aptekarskiemi i chzmikaljami.
W Marsyljance się śpiewa:
tego miasta.
Niemców w innych państwach EuroLe jour de gloire est arrioć (
Polska ma cztery tysiące
kilomeWarszawa ma Wisłę, ale nie wy- py środkowej. Pod względem rozpę: trów granic przy dwudziestu
W każdej z tych pieśni podkreśla się ambiośmiu
cje narodu do potęgi, do sławy, do zwycię:
zyskaną, Cytadela odpędziła Warsza- du gospodarczego, organizacyj tech- miljonach mieszkańców, t. į. siedm
stwa.
Pobicie Miotly i Wołoszyna.
wę od
Wisły, do
Wisły przylega nicznych, urządzeń
przedsiębiorstw tysięcy mieszkańców na klm. grani:
Jakież skromne, prawdziwie niewolnicze
dzielnica proletarjacsa,
„Postawiłem przemysłowych, pod względem wy- cy. Wszystkie niemal granice
W
ubieglą
niedzielę,
posłowie kolejowym ambulansie.
Polski
ambicje wysuwa. pieśń skautów «Rota» —
Cytadelę i przy najmniejszym buncie dajności rolnictwa z hektara, pod z wyjątkiem małego odcinka granicy Białoruskiej Włościańsko Robotniczej
Charakterystycznem
jest, że po- mówi się tam o <nie rzuceniu ziemi» o nie upoa wreszcie
dzieci,
międzynarodo- polsko rumuńskiej należą do
zburzę Warszawę, a zburzywszy nie względem kredytów
słowie
odmówili
policji
ujawnie nia dleniu. i wynaradawianiu
Hromady,
Miotła
i
Wołoszyn,
zwołali
granic
z <pluciem w
ustęp
szkaradny
przychodzi
ia
się nowego kapi- niebezpiecznych.
odbuduję'* — oto
słowa Mikołaja wych, formowan
Występując
na miejsca i okoliczności żajścia, w oba: twarz». W tem miejscu piesń <Roty» obraża
; wiec w Białowieży.
J, ttumaczące wiele bardzo co do tału Niemcy nie mają spółzawodnika
typowo wie kompromitacji,
Pod względem nieznacznej
ilošci mównicy, wygłaszali mowy
ebraża godność narodową polską i
wczucia,
krzewienia rozwoju Warszawy. Bu: w Europie środkowej. Są tam naj: mieszkańców na klm. granicy, Polska antypaństwowe, nawołując zebranych
jako taka zasługuje nie na śpiewanie, lecz
й
а
Aresztowanie agitatora.
na po:ępien'e.
dapeszt nie tylko wyzyskał otaczają: większą siłą, naturalnym
ośrodkiem stoi gorzej od
większości
państw do organizowania <Hurtków», zacią*
Rota jest prawdziwą pieśnią niewolnicą go przyrodę dla estetyki miasta, gospodarczym, dostarczającym sił dla Europy. Rosja posiada 30.000 mie: gania się w szeregi Hiramady, obieDnia 6 b. m. w Nowej Wilejce ków i nie godzi się jej śpiewać w niepodlecz łączy w sobie pewne
piętno rozwoju gospodarczego całej Europy szkańców na klm. granicy
lądowej, cując, w zwykłych, demagogicznych miejscowe «huriki» urządzili w sali ległem i potężnem państwie poiskiem,
dawnych wieków z teraźniejszością,a środkowej.
Niemcy 15000, Francja 16.000, tylko zwrotach, złote góry, bezpłatny na „Adas zabawę. Po zabawie kilku agiwłaściwie z okresem od 1868 roku
tatorów z „hromady” zwołali wiec.
mniej, lecz dział ziemi i t. d.
Udoskonalony technicznie przemysł Czechosłowacja posiada.
do wojny światowej, okresem najpo* żelazny niemiecki był czynnikiem in- jest robaczkiem
W
końcu,
zdenerwowana
temi
Znany na prowincji członek „Hrowyrostkowym
Eumyślniejszego rozwoju Węgier, któ: westycyj gospodarczych, dokonywa- ropy.
banialukami rzesza słuchaczy, składa» mady'— Włodzimierz Poczobut, który
rych twórczość przejawiła się w róż- nych ostatniemi czasy w Niemczech,
Wspólna granica polsko-węgierska jącej się z miejscowych włościan, po ostatnio jako instruktor organizuje w
nych dziedzinach.
„hurtki”, wygłosił
mo
jak budowa kanału Ren, Men, Dunaj, zmniejsza o kilkaset kilometrów ilość częła wygrażać bolszewickim agitato- powiatach
=
Mickiewicza 22
Nasze Wilno swemi staremi mu odbudowa marynarki handlowej, ode granic niebezpiecznych; daje Polsce rom i żądała zaprzestania mów. Gdy wę w duchu antypaństwowym, na*
rami mówi nam, żeśmy przed wieka- nowienie maszyn
w produkcji prze» możność wejścia w blok polityczny to nie poskutkowało, zebrani skoczyli wołując obecnych do zapisywania się
mi byli ostatniem ogniwem Europy mysłowej i t. d. Obecnie jednak siły i gospodarczy z Węgrami.
na posłów
z kijami i zbili ich do- do „Hromady*. W przemówieniu Pośrodkowej, wysuniętem na wschód. wytwórcze przemysłu żelaznego Neczobut
„wyjaśnił* iż wkrótce „okuPolska
wzorem
współczesnych tkliwie.
Przez rozbiory pozostaliśmy zdegra- miec są wyzyskane zaledwie
Poturbowani
agitatorzy
uciekli
paaci*
polscy
ustąpią, a na ich miej- Velour, meloniki, mar. Borsalino, Habig i in
w 35 Włoch winna pracować nad
zlagoi stud.
dowani do poziomu wschodu. | proc. Niemcy będą musiały podjąć dzeniem
antagonizmu
węgiersko- czemprędzej z wiecu i najbliższym sce powstanie „sowiecka niezależna CZAPKI: cieple podrėž., sport.
Biatoruś",
Przybyła
policja
aresztowaj
i mogą
być rumuńskiego przez
autonomję Sie- pociągiem powrócili do Wilna. PierwNastępnie
prelegent
skonstato- inwestycy za granicą
6.6:06:$:0:6:6:9:9-0-0:6:$:8:
pomocy
udzielono rannym w ła prowokatora,
linje inwestycyjne:
Polska, dmiogrodu i wspólne terytorjum celne szej
wał, że nasze
dzielnice zachodnie tu dwie

Wzmożenie ruchu kolejowego z Sowietami.

Nieudane

imprezy

„Hromady“

E. Mieszkowski
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* «KAPELUSZE

Rumunja, Turcja albo Rosja. Pierwsza
jest dla nas zbawczą, druga zgubną,

rumuńsko-węgierskie.

słale zmniejszał swą produkcję węglową i produkcja hutnicza: Górnego
Siąskauległa znacznemu zmniejszeniu,
zmniejszyła się ilość pieców czyn

gdyż od tego, czy Polska, czy Rosja
będą w szybszem tempie wzmacniały
się gospodarczo zależy ostanie się
Polski wobec Rosji.

lityczne i gospodarcze

jest organicznie związany ze sprawą
inwestycji w Polsce. Przy
wielkich
rozbudowie
inwestycjach t. jj przy
sieci kolejowej i kanałów
Sląsk mo-

nie: granic politycznych państw środ«
kowej Europy musi
uledz według

a szczególniej Sląsk obniżyły się gospodarczo aż do strejku angielskiego

Polska

otrzymała

może

uzyskać

szereg

wpływy

po»

CASCARINE
LEPRINCE
E EGZY
PRZYCZYNY i SKUTKI

w Turcji, już

koncesyj,

których

wyzyskanie: jej nad: jej siły finansowe.
Lecz

Polska oparta

o południe:

Wę:

4 Prelegent rozpatrywał
następnie gry, Rumunję i Turcję może zblokośrode wać się t. į. udzielić koricesyj gospo”
nych w hutnictwie
w 1924
roku o polityczne problematy Europy
2 niemi
10000 robotników; w drugiej poło- kowej ściśle związane z jej proble- darczych Niemcom i wejść
wie 1925 roku przeszło 40.000. Sląsk matami gospodarczemi. Uksztaltowa- w porozumienie polityczne.
nych, zmniejszyła się llość zatrudnio-

że być wchłaniany przez

życie

gos-

podarcze Polski. Obecnie siedemdzie-

ANEGZDAKACZZSK
|

Administrator
kaw. 32 lata rzutki, energiczny 1
zamił, rolnik i hodowca z praktyką
w znany.h majątkach
Poznańskiego,
szuka stanowiska ew. na Kresach.
Zna się również na leśnictwie i prze«
myśle roln: i leś: Śmigielski,
arocin. (Pozn,)

Zdaniem
prelegenta
psychologi*
czny stosunek
Polski
do
Niemiec
jego zdania przekształceniu. Traktaty wyraża się;
sercu strach, na ustach
w Trianon i St. Germain
nie dadzą wymyślanie. Strach może być uzasa«
Austrja, posiadająca dniony tem, że wskutek przeszło dwusię utrzymać.
stolicę, liczącą jedną trzecią mieszkań: krotnie większej ilości mieszkańców,
ców państwa, znajduje się w anor- przeszło trzechkrotnie
gęstszej sieci
malnych warunkach. Jej tendencje na. kolejowej,
piętnastokrotnie większej
rodowe i gospodarcze wywołują cią- ilości wagonów, wielokrotnie większeżenie do Niemiec,
pragnienie stania mu przemysłowi chemicznemu
i że”

się częścią Rzeszy niemieckiej.

eg

olskę po pierwszym

mogą pogodzić się

dokonanemi na ich
jowem,

Z

SYLWETKI

ARTUR

POETÓW.

„odrodzenia

stanowiącem
xx

i pod

względem

rozbiorze,

nie

amputecjami

terytorjum
całość

w

rodzaju

Akademji Goncourt'ów; nie msmy
żadnego areopagu największych naszych sław i chlub literackich. nie
mamy sposobu
udekorowania
naj.
wyższym zaszczytem pisarza, któremu

się wszystkie 2е strony społeczeństwa

znakomitego

w którym zajmujemy drugie miejsce
i wzrastamy w siłę przez inwestycje

5

i
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wieczory długie, zaproście przyjaciela
Sta Pomoże w tem

w

Stow. Naucz.

Polsk.

Wilnie, ul. Królewska
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NADESŁANE

Idealna Pasta do zębów.
Krem

Perłowy.
ROA

ZIE

poetę

Leopolda

Staffa, powołała w końcu
miesiąca instytucję mającą

ubiegłego
nosić
na-

Ów zawiązek

Polskiej

Akademii

Literackiej nie jest w tej chwili

cze ostatecznie
ukonstytuowany
przedewszystkiemm skompietowany

polonofilskiej

uprawianie

jest

głównie”

w

dziedzinę

i łapserdaków".

policyjnych

Skąd inąd łatwo jest zrozumieć
rzekomego ucisku szkolnictwa litew=
ten
nagły
napad
litewskiego piskiego. Obecnie jednak przenosi się
m, jakie so:
em
semka.
Główn
zadanie
również na Kościół.
.
lita, jest
metropo
nowy
wytknąt
.
bie
Nie tsk dawno było, gdy prasa
litewska
w
Wilnie,
mimo
całego
uprzedzenia do obecnegu metropo*
lity arcybiskupa ks, Jałbrzykowskiego,
wyraziła się o jego krekach pochleb-

nie. Było to zaraz po ingresie.

jednak znajdujemy

w

Dziś

ostatnim

calkowite

usunięcie z kościoła policiężki

zaiste

to

Był

tyki.

cios

dla

pewnego odłamu działaczy litewskich,
którzy po tej i tamtej stronie kordobezwstydnie

nu,

świętokradczej

ścielnej
numerze
„Vilniaus Aidas“
artykuł
tyjnej.
pełen oszczerczych i kiamliiwych
in-

Lwów.

teryroz

która

kurji,

adresem

pod

„frontach”.

na

posuwają

zamiany

się

do

ambony ko-

trybunę demagogji

par
P.
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w służbie najpowabniej: zamilkł i zdawać się mogło, że rzu -O:zami posty leżał rynek staromiejski... największej w Polsce firmy wydawPoezji, najpiękniejsze lata ciwszy się cały w wir i piekielną ro: a tam naprzeciw—od trzech wieków niczej i powiedział:
życia, gdyż młodość niefrasobliwą a botę przy źworzeniu armji polskiej od _ stoi krzepko trzypiętrowa kamienica...
Firma Gebethnera i Wolffa
wcale zawadjacką, gdy na dziejowym posad, lutnię i bardon zawiesił na malowane
са zielono pod oknami wszystko to, całą tę pańska «Starą
zegarze wybiła godzina Rezurekcji ścianie, nad polowem, olicerskiem wiszą skrzynki ..
Warszawę»,|] panie Arturze, wyda w

jawi się nasze.

Wyobraźmy sobie: efektowne popiersiew malowniczym mundurze puł

wojenki do uprzednich, niejako przy*
rodzonych zajęć swoich. Wołano na

dawnego patrycjatu Warszawy pozostął
zawsze.
Rozparty
jak siadł
tak siedzi „między Gizy i Burbachy,

Or-Ota: „A wracaj-že, poeto, do swe”
go rzemiosla“! Lecz on potrząsł gło- Szoty,
wą

i przy armji został.

Fryzy

i

dłonią, już prawie

Fukiery“..

i jakby

rzekłbyś

jakiegoś

—Za moją kropię niemieckiej krwi czcigodnego
senjora gładzi swoją
w żyłach—powiada — jeszczem mało Starą Warszawę...
Polsce, ukochanej Ojczyznie mojej,
Fiej były to, były czasy, kiedy się
odsłużył.
A i wogóle kto się dosyć akwarelą malowało wszystkie kąty tej
Ojczyznie nasłuży! Z tym mundurem najdroższej Starej Warszawy i wize*
już się nie rozstanę,
runki kochanych jej ludzi.. Kiedy
Nauce w wojsku i kulturalnej mimo wpółprzymkniętych oczu poety
wśród
wojska
propagandzie
oddał szedł na roraty do Fary imćpan bur=
pułkownik ; Artur Oppman wielkie u- mistrz przepasany na żupanie pasem

Coraz węzlej biegną schody,
Coraz Bliże ido błękitu... a
į
ksztaity arcy-dziwne,
łubione

dawnym

latom,

Jaki taras i wieżyczki

Architektor dał facjatom!

Oto

siwy pan

Mateusz

deczniejszy, dobry,
delikatnie łobu:
zerski uśmiech. To, panie pułkowni»

jesz- ku, pozostałość z dobrych,

dawnych

ruch
wydawnictwa,
żołnierzykom oddaje.

rangi

siebie wprost
Sypłą się nań

i iordery, nawet zagraniczne—

nych... lub z podsieni jakiejś kamienicy pod Okrętem lub Strzałą wybiegała nadobna 'Zofka urocza rajcówna,
jeszcze, nieboże, w splendorach cichej
cnoty; kiedy to
w śnieżny ranek

a lat.. pamiątka.. To nawet najbardziej lecz jego ranga najwyższa..
„u poja- marsowemu licu do twarzy.
tomności”.
ko
samodzielne ciało, stojące na
trzeba, że ten z
Bo, wiedzieć
A ranga poety idzie Or-Otowi w dzwonił, jak skowronek, rozśpiewany
gruncie uchwalonego regulaminu. Na dziada pradziada dzieciak Warszawy górę, w górę... Było intervallum kiedy katedralny
dzwon.. kiedy to przed

półtrzeciej

o

pięknym”

tomie

wydania

pańskich

setki

stronic jako źom pierwszy zupełnego
«Poezyj».

&

por-

tretem autora.
Tak się też i stało. Ze
z ulicy kich wydań poszyj OrOta,

wszyste
z róż.

jego utworów, wydawanych

różnemi

Świętojańskiej... eks szwoleżer Napo-

nych

wórza staromiejskie;
oto cechmistrz
kowalski pan Melchjor Halabarda

czasy, wybrano wszystko, co się od| sporząnosi do Starej Warszawy
bukietu
prześicznego
tego
dzono
wzorową edycję. Gdy zaś przyszło
oddawać pod tłocznie drukarskie
to
silva rerum
tak
Ściśle” związane z
poety,
życia
połową
całą, dobrą

leona,

ze

Skrzypką obchodzi

pod-

W Melchjora kuźni starej
Od świtu idz'e praca,
Blask ognia brudne mury
To krwawi, to ozłaca.

Oto szewc Onufer... oto.
W

okienkach

domostwa

«Pod

smo-

Zdobnego w wykusze iblanii, =
Wzrok nesą S 0ja
fuksje,
1 białe z muślinu firanki.

Oto

stragan pana

Bartłomieja, jak

mniejszych

lub większych

seryj

z tyloma latami poetyckiej pracy, co
zjednała Or.Oiowi tytuł: piewcy Sta;
rej Warszawy,— Starą tę swoją Warszawę pożegnał poeta głęboko od:

Czutemi dwoma wierszami,z 1918 go i

1926-roku, wydrukowanemi na ostat
fotografją zdjęty, z nim samym w nich kartach książki.
rogatywce i w kubraku; oto dziwaczZamykam książkę.. Pada w płatach
na postać skrybenta Rocha Denera...
[śnieg
Co za procesja figur jak ze starych,
W bajkę ze srebra Powiśle zamienią...
starych
lanszaftów!... _ Wycinanki...
Mój staromiejski świat
m go
gł —
Malowanki... Ludzie — mury... Naj:

zwę: Straż Piśmiennictwa Polskiego. kownika wojsk polskich, pierś w
Nazwa—nie do zbytku szczęśliwie orderach, twarz czerstwa lekko оpomyślana. Miejmy nadzieję, że rychło gorzała, siwiejący włos krótko ostrzyprzerośnie ją i stłumi i zastąpi nazwa żony, ako bystre, wąs nastroszony- sługi, Coz amore służbę tę pełni. indyjskim na Turku zdobytym, w ciekawsze zakątki Starej Warszawy
„Polskiej Akademii Literackiej", której bruzda na czole—a na ustach najser, Redaguje
życiem z przed dziesiątków
czasopisma,
puszcza w żółtych butach © podkówkach srebr- ze
oto dano początek.

arcyDi--

zarzuca

„Vilniaus Aidas“

skupowi

Oczywiście, jak zwykle, atak skie: kler litewski za podszeptem „agentów

już

Ihnatowicz,
OOO

wszystkich

rowany

Ws!

Ojczyzny, już pod szpakowatym będąc łóżkiem. Lecż oto nagle już były
wąsem jakby go jaki magnes nieprze strzeliły—jakże wysokol—jeszcze
za
party chwycił, w mundur rzucił się okupacji niemieckiej przepyszne „Pieśpolski—w pierwszy mundur wojsko: ni o Sławie", a zwłaszcza w ostatnich
«y polski od lat niewiedzieć wielu! paru latach, jskby jakąś drugą wiosną,
—i na służbę poszedł armji polskiej, nabiegła poezja Or-Ota przedziwnie
Ale tej armji,
Weyssenhoff,
Józef
Dębicki,
co mu przez tyle lat prze- mocnemi sokami i z krzepkiego sweksander Świętochowski, Antoni Lan- latywała jak wizja
po snach poetyc: go pnia liryki szczerozłotej i melodji
ge. Marja Rodziewiczówna, Andrzej kich, którą gdy w żywe oczy zoba- puszczając wspaniałe
nowe pędy, о*
Wacław Siero. czył, to mu dziw, że serce nie pękło sypuje się najpiękniejszemi kwiatami.
(Gałecki),
Strug
:
szewski
z radości!
Nigdy jeszcze Or-Ot tak pięknie
Możem opuścił jedno lub drugie
Przeminęła wojna straszliwa; naj: nie pisał, jak obecnie!
nazwisko, bo oficjalnej listy Towa- zapamiętalsze zuchy popowracały z
Dzieckiem mieszczańskiego staro-

należą
hołdy. i honory... I nas to rzystwo jeszcze nie ogłosiło. Nastąpi
to po-ponownem zebraniu organiza
boli.
Zaradzając — choćby w pewnej <yjnem Straży P. P. mającem
odbyć
tylko mierze—temu naszemu upośle- się za dni kilka,
15 go b. m. Cho:
dzeniu,
warszawskie
Towarzystwo dziło mi jedynie o dobycie z źakiegi
Literatów
1 Dziennikarzy Polskich, właśnie tła sylwetki Or-Qt'a.
:
Na takiem właśnie tle, jak na
najstarsza
tego rodzaju instytucja w
Warszawie, przewodniczona obecnie splotach wawrzynu, niech przed oczy

przez

1925

R GD EA OB. CA BAG

sięg.

o rozhukanej

walnem atoli posiedzeniu, drogą
taj: spędziwszy
nego głosowania
otrzymali
mandat $2е]2 muz,

OPPMAN.

instytucji

wiać sam na sam z Rzeszą niemiecką,

dzie- gospodarcze idziemy do potęgi, do
geogra» wskrzeszenia tradycji Jagiellonów.

Piśmiennictwa Polprezesa Straży
skiego: Zenon Przesmycki (Miriam),
wiceprezesa Artur Oppman (Or Oi)
Ich bin ein polnischer Dichter
Bekannt im ganzen Land:
a sekretarza Wacław Berent.
Nennt man
die besten Namen,
Członkami dalej Straży PiśmienSo wird auch der meine genannt,
nictwa Polskiego są honorowi człon:
Parafraza z Heine'go
kowie Towarzystwa Literatów i Dzien.
Nis mamy w Polsce Akademii nikarzy, więc: Kazimierz Tetmajer,
Czterdziestu Nieśmiertelnych na wzór Stanisław Przybyszewski, Zdzisław
paryskiej, ani

W. Z. P, Nr. 34 Wilno, 15.VI
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wczoraj

Pa-

nowego

adresem

synuacyj, pod
sterza.

w pow. Š+igciani konskim, która jest niczem innem, jak polityki w djecezji łomżyńskiej czyźWileńsz
w
taktyki
tej
ogniwem
wielkiej akcji antypolskiej, tynuowanie
<apoczątkowanej
przez kowieńską nie. Nieuzasadnionem kłamstwem, są te
o usuwaniu
chrześcijańską demokrację i opozycję zarzuty, które mówią
i osadzaniu
parafji
z
ów
prawiczą.
Akcja ta, przeniesiona na księży Litwin
nastęDalej
w.
Polakó
miejsce
ich
na
teren Wileńszczyzny, rozwija się w
rstw
oszcze
ych
ydliwsz
najobrz
stek
puje
tempie wcale przyśpieszonem i na
uje

Sprzedaż w aptekach i składach
aptecznych

Prowincjo!

atak.

agitacji litewskiej

laznemu N emcy są zriacznie od' nas $W TH WY TW GH WD TW TY WW LP WE AB

przypominają. to w bloku szeregu państw, w bloku

z

Pisaliśmy

ZATWARDZENIA

Węgry -obcięte,. jakkolwiek rozwi: silniejsze. Lecz gdy możemy się oba:

jają się gospodarczo

Kolejny

I nie mam

więcej nic do powiedzenia.

Piewca zaginionego Świata

zwra:

ca się do iersžniejszej miodziežy poA gdy się tego uzbierała
duża» kolenis, żyjącego na swobodzie w
:
duża kups, zgarnął poeta wszystkie odrodzonej Ojczyźaie,
O
szczęśliwa
młodości!
Dni
dzisiejte lalki i obrazki
i wysztychowane

prześlicznie
serwantki
Przyszedł

widoczki

i scenki

do...

na porcelanę i szkła?
pan Gustaw Wolff

Nie.
szef

[szych dziecię!

Nie zapomnij w swem

5

Poświęć

szczęściu

o tym

[starym świecie

mu

choć

westchnienie.

-

Nr
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CZY
ODAR
KURJER ZIEMGOSP
WSCHODNICH
Rozwój gospodarczy Pólski a po-

fifyka wysokich cen płodów rolnych.
(Dokończenie).

est

kwesija,

od naszych

A, pa

na

specjalaie

tą

przemysł

irzeby kraju.

wywozo

оа

hodowlane,
urtykuły
ceł na
wych,
krajui
ułatwieniem zbytu wóćwnątrz
innych śroaków wszystko robią, abyce-

my artykułów żywnościowych utrzymać

na jaknajwyższym poziomie, U naste-

me nie = i póki
póki nie przestanie Się

go zrozumienia
o nie będzie,

w

grę

sumie

potrąci:

po:

na

na

cyfry

następujące

>
zł. 250 mijjonów

bite 600—1000

160

*170, Š IE
1
260—270, boczek

jo

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 —

4,00, il gat. 320 — 360, szmalec wieprzowy
450—480, sadio 320—400.
ы
*

Dewizy
4

Dolatgi

8,98

Holanaja

360,70

550, desero:

za 1 dziesiątek.

kartofle

(8—10

marchew

12—15 gr. za 1 kg.,

gr.

za 1 kg.,

70 — 80 za sztukę,
1 kg 5

Owoce:

90
40

jabłka 60—120

szki 120 20),

śliwki

180—220.

125,55

39,25

Stokholm

że,

26,78;
17448
12757

26,66
17362
126,93

125,86

125,24

me

87,—
48>—

81,50 87,—
48,35 48.15

ziemskie przedw,

36,75

36,50

\

'

rol:

płodów

miejsce wszędzie w Europie
łym świecie, póty nie może
wy_o rozwoju przemysłu,
szeniu liczby bezrobotnych,

i na ca:
być moo zmniej.
© wyso-

tęgi gospodarczej i państwowej Pol rąć, przeciwnie, wszystkie produkcje
ski. Ten, kto chciałby zniszczyć Pol- rolne muszą mieć swobodę naturalskę, unieruchomić przemysł i handel, nego i niczem niekrępowanego rozwicie

zamknąć.

wywóz

na

granice

i środkami represyj- nek

płodów rolnych

żyw-

artykułów

nemi obniżyć ceny

nošciowych,

8

jch rozwoju jest rynek krajowy i ry:

międzynarodowy.

Jeżeli przemysł,

równocześnie.

Wsch. 6. © g. 7 m 08.

N.P.N.M.P.|

w

mogący

nie

Dziś

Zach. sł og.

—

3 m. 38

SPOŁECZNA

Kasy

Chorych

wszystkich
zebranie
walne
czajae
honorowych, rze:
członków
swych
ostatni
czywistych i wspierających,

i lojalność
Sądzę, że uczciwość
stosunków współobywatelskich żąda
sformutojasnego tych wątpliwości

szpitalu

wojsk. O. W.

odbędzie

nitarnej

się

na Antokolu

posiedzenie

T.

W. W.

sekcji

z

sa-

porządkiem

dziennym: Pokazy chorych.
—
U Techników.
W

|
|

na rynku wewnętrznym dzięki ochrowarunki
nie celnej — korzystniejsze
jak

korzystająca,

nych gospodarstw, które zresztą pro

ma

to

we średnie

miejsce

dukują w Polsce koło 60 proc. żyta wszystkich krajach rolniczych Europy,
i stale je sprzedają. Zmuszanie do z żadnej ochrony celnej, ma mieć

/

)

aa"

щ

terapji za nadal
oszukiwać na

| CZ,

lokal;

upoważnił

ten

a
cel

—

kultury na powiększenie obszaru oko:

—
_

rok i obecne ciężkie położenie kraju.

pójść

po

linji nieh”mowania cen płodów
nych, które w tak wielkiej masie

rolpro-

wu zagranicę naszych środków obro- ną na długie lata, winien

towych i zadłużenia Polski, nie orjeni możliwotowano się w strukturze

ściach tegoż bilansu.
Wiadomo bowiem,

normalnych

latach

że

musi

trzydziesto-

ludności:

miljonowej

w sprawach:

2 artykułów kolonjalnych
tłuszczów, tytoniu etc.

43 zł, za 100 klg., owies 36—38,„jem
mień browarowy 36 — 38, na kaszę 32 —

170

100
R RCA
R
MY
24
zł. 900 mijjonów
Razem c—a

paz"
г

eksportu

w saldach po potrąceniu
odnośnej gałężl.

import,
+ 7

powyższy

Ażeby pokryć

musimy

krajo:

art,kułów

wywieźć

(n)

rb.

Ceny

Ziemiopłody:

w

żyto loco

wych na laką s4mąsumę, powigkszoną

oficerów

Nr. 23/25), p.

7 skowych

Wilnie z dnia

Wilno

wach

42 —

34, otręby żytnie 28 — 29, pszenne 29—30,
pier wyk ieyii 1.50. Tendencja utrzymana
ny.
a
WMaka
amerykańska 90.100-(w
e

W.

P.

Ustawy

przedłużył

i

(Dz.

Minister

wykłady

uni- z państwem,

Rozk.

do

dnia

— (k) Odjazd inspektora armji.
Wczoraj o godz. 10 ej, opuścił Wil-

no, udając

się na nowe

stanowisko

do Warszawy, dotychczasowy Inspek-

Armji

gen.

Rydz-Śmigły.

Na

w

sali Śniadeckich Uni- klamatorów odezwy
Batorego zastępca

wych wierszy, Per Bącco!
wicza skrzypiec ton!

Ktoś wyraził się pięknie,
że ten
pierwszy tom „Poeżyj* Or-Ota, zawie:

To Barce-

Oto z Warszawy uchodzą

rosyj

tej imćpanów

kupców

Barwinków

„Stare
krakowskich *) jest Or'Oiowe
z ogniw w
tylko jednem
Miasto*
A
wieńcu jego sławy.
Nie był by jeszcze przez
to Or-

Ot z żyjących
skich —

obecnie

bez niczyjej

poetów

pol-

obrazy! —

naj-

rdzenniejszym poetą. Jeżeli w obrazie

wynosimy dziś najwyżej t. zw. walomu:
ry czysto malarskie, w utworze
zycznym najmisterniejsze sploty dź vięków, w rzeźbie arcydzislne poprowa-

I krwawa Praga — dawną rzezią Pra:
',

Jeszcze

ak krwią
Ika

ku tratwom

cwałują

ostatnią, odblaski.
j

kozaki.

M

to dla wielu niespodzianką.

Po

ego

sentyment,

z kiórym

mówio

najsziachetniejsze
linje
form. Wszelki afekt daje

poetycki

na
w

poetyckich
u Or-Ot'a

odlew, w którym niewiedzieć

co OE

łów czyli też wysoka

A

Rów

klasa giserskiej

roboty. Ostatniemi wreszcie czasy
nabrał przedziwnej pełni źon Or-Oto:

*) Wydanie Gebethnera 1 Wolffa z roku
p. 1922.go.

pracowników szewskich,

z

wych, która

wileńskiego związ-

kresów

to pierwsza

* zakordono-

wypowie:

działa się za poparciem pozapartyjnego silnego rządu silnej

Polski.

Nie

pz
odosobnieni,
naszym
torem poszły szeregi
podobnie czujących obywateli: Organizacja Zachowawczej Pracy Państwowej, Konser-

Ziemianek Województwa watyści Krakowscy, zjazd Nieświeski,

piątki od 11—12

rano.

19—2

wtorki

we

otwarte

Wileńskiego

Mickiewicza

Narodowa.

i Prawica

wielkiej i apartyjnej

muje Obóz

Wielkiej

sztandar

Dziś

polityki

podej-

Polski.

Hasta

— Zabawa Dzieci dla Dzieci. Urzą. które padły w Poznaniu są w zasąddzona
= £Ša
4 = RE zaba» niczej swej linji naszemi
hasłami.

šaecinėj Nro23, sgromadaia okolo 200 ze. Japas nei dada
wa

w

SO

ci,

które

|.

z

w

uwagą

Sa

sz,

i zajęciem

У

ow.

wystuchaly

ślicznej baśni o Biotrisni Panie», ubawiły
się pantominami i pięknym tańcem konwa:

nk

J eis

datki,

a potem

ada

24 UOBRE

TA

z

młodociani

wy:

konawcy i również młodzi goście wesoło
spędzili czas bawiąc się w gry towarzyskie.

i

i

i

.

SZłku obozu do Rządu, do państwo:
wości Polskiej w jej obecnym
ukła«

dzie, Brak na drugłem

miejscu

i

powiedzi

o

stosunku

do

wy*

tych, „którzy

Was w obraniu polityki Wielkiej Polski wyprzedzili — do stronnictw zaDochód z biletów wejściowych i datki zło: chowawczych.
A wypowiedź tą jest
:
й
‚
żone Św. Mikołajow: przyniosły
Maciez Podstawową dla ludzi dobrej woli i
kwotą ię ogólnego

wochodu 64 zł 136 groszy;

Czy przychodzicie

przeznacza na choinki dla swej dziatwy szkoj- twórczej pracy..
szkoły Nr 22

kierowniczce

nej. Pani

Adamowiczównie,

miłym

oraz wszystkim

1 p. zwalczać, czy
u-

kruszyć?

czy

współdziałać, umacniać,

rozwa"

czy

Jednoczyć,

czenicom, które tak ochoczo usilnie pracowa: 144) Czcić, czy S oiwdrzać?

AA
ki p
N
ły, by i zabawa wypadła jak najlepiej I żejea wszystkie te pytania ocze
by dochód był spory Polska Macierz Szkol»
i Patrjoty
my od Wielkiego Polaka
ma składa serdeczne <Bóg Zapłać,

na którym o

Paimę

Doktor Marjan Obiezierski

Pierwszeń:

się Wilno, 7 grudnia, 1926 r.

uhiegać

Wyróżnienia

po wyrecytowaniu

utworów

wymienionych

od.
przeż ariystów Reduty —
POCZTOWA poetów
|
stawie decy>ji Sądu Turniejowego, w s
— (x) Roraty pocztowców: którego wchodzą: P. Konstanty Bukowski,
Prof. Stanisław - Cywiński, - P, Czesław
W dniu dzisiejszym w-kościele-Św: Jankowski,
Prof. Kazimierz Kolbuszew:;
Trójcy. o godz. 7 rano odbędą się ski, Prof. Nosze
Limanowsk!, Pro *
roraty związku urzędników poczto: "Marjan Masson ms i prof. Stanisław Pi.
wych w Wilnie, przy współudziale „goń, Oraz na zasadzie największej ilośc! głozgromadzo:
chóru --„Radjo* — składającego si sów, oddanych na utwór

i z bezpośrednio

poroman:

winych

dzialności.

wypadku

do należytej

odpowie-

Zaznaczzyć należy,

ną na Tarnieja Publiczność;

Pozostale bilety w cenie od

5 zł, są do nabycia

przy wejściu

4

50 gr, do

ściu będą wręczane

z pieczęcią
aczów USB. w

kartki

do

<Wielki Fryderyk>—A. No‚
:
$

W prėbach
waczyfiškiego,

— Dzisiejszą

popołudniówka,

-Dziś

o
g. 4ej pp. grane a Ds
"AL
Fredry <Zemsta». Ceny m ejsc od
15 groszy.
— Odczyt A Nowaczyńskiego w Te-

atrze Polskim. W niedzielę rano przybywa

do Wilna Adolf Nowaczyński, aby 95 „12
m. 30
p . wygłosić w sali Teatru Polskiego

odczyt i” temat

«Moja wizyta w Kownie»,

godz,

głosowania

pp. odbędzie się w Teatrze Polskim poravek

od

Koła Polonistów
Wilnie, |||

— Z tycia Czarnej

do ostatniego miejsca.

oraz być obecnym na
jedziałkowej premjerze swej sziuki <Wielki Fryderyk».

4 pop. Z chwilą rozpoczęcią Turnieju
na saię nie będzie wpuszczony, Przy

takiego

ujawnienia

prawa”

dalszego

korzystania

radjo

z

nikt
wej-

— Dzisiejszy poranek chóru <Echo>
w Teatrze Polskim.
$ og. 12 m, 30

Słu: da męskiego «B<ho» pod kierownictwem
„ Władysława Kalinowskiego, W programie:

Trzynastki. Mi. Hasło,

się

wy-

Bile8-go

dzież kipiąca utajonym bólem i bun: stycznia 1927 r, włącznie i służą jedypo przez dobę nie do jednorazowego

Z źródłom,
tak bardzo

wskazanym kierunku i z powrotem.
ZEBRANIAI ODCZYTY.

bliskiej poezji naszej ze złotego okreJest w ostatnich poezjach Or Ota, su doby Stanisławowskiej,
gęsto po czasopismach drukowanych,
Z pod portyku Łazienkowskiego

— Odczyty Profesora
z; Jana Rostafińskiego.
W Sali
nia-

wzorom,

ku

złożyło

si

Šwi

przez J. E Ta! bisk/ Ban ur
skiego, wręczenie sztandaru drużynie ufundowanego przez Koło Przyjaciół, ifczne prze”

<Pieśń

o domu» — Surzyńskiego,

mówienia, historja drużyny

stawy

i otwarcie

prac i pamiątek Czarnej

deckich

U. S. B. w

4

Wilnie

Profesor

ю

zakazana» Gastolda, Scena i cavatina z opeporaГУ «Ernani»— Verdiego, oraz zakończy
nek <Powrót taty» — Kleina, Solo wyk. F.

wy- Falkowski i A. Rodziewicz,
Ceny miejst najniższe od 20 f.
Nowopow:
— <Operetka—Wodewil>.
wie:

Trzynastki.

leń zakończono miłą, harcerską

stający teatr śpiewany z uwzględnieniem reP<rtuaru najnowszego cieszyć się „będzie
niewątpliwie olbrzymiem powodzeaiem, o
czem Świadczy zainteresowanie publiczności,
w ksiecarni <LeSzeieg zamówień na e
(Mickiewicza 4) | Inauguracyjne
ktor»
przedstawienie <Ks ężniczki Illcy» operetki,
Kawec:
'laa Wiktorja
w której ulabienica
ka vkaż: się stęskułonym wielbicielom jej

im. A. Mickiewicza (ul. Dominikańska 3), / talentu

i głosu,

odvędzie

się

w dniu

10

i
lan'na Sokołowska,
owska, Bownnut,
Downiunt, dada
lo ii cały
TRATR | MUZYKĄ,
Rats
taty
ZY
szereg innych pierwszo!
nych sił, daje

— Teiko Kiwa oczarowała wczo*

wyobrażenie.

przejazdu we raj przepźinioną widzownię teatru na“ Z

ku
jej

swoim

pracy. Na obchód

czornicą dla harcerzy i Koła Przyjaciół.
Chorągwi
— Odprawa Drużynowych
>
:
odbędzie się
ih M. Zw. Harc. Polsk
z UNIWERSYTETU
8 b. m. Na odprawę przybędą drużyno—-- (Sch) Wydawanie biletów dn.
wi drużyn harcerskich z Wileńszczyzny i
kolejowych
w
USB.
Sekretarjat Nowogródka. Odprawa rozpocznie się wysłu.
mszy św, którą odprawi J. R, Ks.
USB, rozpoczął. przyjmowanie
zapie chaniem
Bandurski w swojej kaplicy prywatnej,
sów ną uzyskanie ulgowych biletów Bisk.
Obrady będą s.ę odbywały w gmachu Gimn,

radjostacji.

1еа—! bonapartyzm. Poezja Or.Ota, łącznie ża okazaniem indeksów,
cała w ogromnym
sentymencie
tu: ty ważne będą od 15 bm. do

tem niewolnika sięga

jej

iż w !пе Kawa

pajęczarza będzie stosowaną kara od
500 zł. połączona, z pozbawieniem

tycznej doby patrjotyzm aż się prze- kolejowych. Bilety wydaje

jakieś dostojeństwo szerokiego oddedzenie linji i opanowanie bryły — to, chu, jest powaga jakiegoś niezmier- wyszedł Or-Ot—w świat. Wolno sobie
nawet bez względu na «treść we" nie szlachetnego patosu. Żadnych „na szedł. Lecz gdy stanął na forum.. i
akord jeden i drugi na bardonie swym
wnętrzną», znajdziemy w najnowszych wiwat” dyssonansów
i wykrzywiań wziął, podniosły się ku niemu oczy i
utworach poetyckich Or-Ot'a właśnie
jaknajbardziej poetyckie patrzenie
rzeczy oraz ich odczuwanie ujęte

RÓŻNE.
Koła Zjed.

ku Polaków

е idedo. pro

składek, nakładania kar i: ustalenia Świątło, Wieczność, Wiko, Włó-zęgą.
* łowym humorze, doskonale wyreżyserowana
Przyznaniei wręczenie nagród nastąpi przez Mistrza Solskiego, zapełnia widownię
przeciętnych norm zarobkowych
dia

dziś gač

koki Pepi'm, „z. jakim salutuje Na.
poleona. W poezji polskiej z roman:

O, wyjdź, z podziemia, stu lat archa- romantyczną,
1 stań na więzach, jak na SEE

uczucia

nam ww całej pełni Muzy Or-Ol'a danech wypadkach przeprowadzać strzowska przez pięć lat drużyna Chorągwi <Dumka>—Surzyńskiego, <Bezdomny» —MaCzarza Trzynastka Wil: Druż. szyńskieg-,
z
nz
ci,
przepiękne, posągowe kształty. Będzie -energiczne-dochodzenia oraz pocią- Wileńskiej
—Surz
+aalies
'eci
Harc. . da. 5 bm. 3 obchodziła pięciolecie
we. тembińskiego,
‹Ыеікв\‚‹ «Na ss
"PIEŚŃ

Odchodzącemu Moskalowi płonie. :
Chyłkiem i ciszklem przeszła dzicz tycznej
>
tatarska,
Pełznie w zagubę
REL. szlaki,
Jeszcze spóźniony kędyś koń zaparska,

noczonych

zaakceptowal TYCKI,
A

nych radjo stacyj odbiorczych Generalna Dyrekcja Poczt, i Telegrafów
wydała
ostatnio zarządzenie, aby w-

skie władze i wojska:
dzień nie doceniamy „piewcy Starej
W zalewach ognia zgasły gwiazd gro- Warszawy“,
Staremu
rający wiersze poświęcone
„ „[mady,
obok
Patrjotyzm? Tylokrotnie go podMiastu, możnaby jako vołum
Z ziemi do nieba łun gościniec prosty,
u
z płomieniami w
Hukiem stu armat grzmiącej kanonady noszono. czytając
serc srebrnych zawiesić na ołtarzu
oczach
Or-OV'a.
«Śmierć
SowińskieWalą
się
w
rzekę
oszalałe
mosty.
Fary.
obu
go»,
sb
elegje
M
„e
e:
Jó*
niezrównanemi
z
wespół
Lecz
Miecz nad Warszawą płomienieje nagi,
Belwederską», «Sztandar
Jak chwost komety ku =
> zefa, «Noc
Krońiikami Mieszczańskiemi (O Melpolskie» etc, etc. PE”
"esi
nie,
pięknej Zofce córce
chrze Gąsce,

Gąskowej i o piórkosie z Francyej
oraz O peregrynacji do Ziemi Świę

„.
Biuro

Centralne

Komisji Finan; stwa i Palmę

50 proc. 90—100, 60 proc. 75—95, 70 proc, dworcu odjeżdżającego -generała że60—80, żytnia 50 proc. 60—65, 60'proe, 55— gnało oficerstwo „garnizonu wileń- z członków tegoż związku.
‚
80-90, gryczana skiego oraz kompanja honorowa 1
40--45, kartoflana
razowajęczmi
6060—70,
— (x) Poszukiwania za radjo55—60.
ac 60—65, 60 prov. p. p. legjonów.
Par
GE
pajęczarzami. Wobec często zdarza
jących się wypadków ujawniania taj:
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 kg.

EA
*

—

wszystkie swoje

a 214
у bO
sowa-Gospodarczej w sprawach oba; będą poeci wileńscy pod następującemi go*
pra: wiązkowego
UNKNOWN
Er80,
E'wit,
obliczania
tylko,
iskrą
Ozucie —
OE.
diam
Hellada, Irys, Ku starych
basów
chwale,

Spraw Woj:

PKU.

przemó-

brak siły i

poczucia mocarstwowości w dotych-

otektora

o

termin przyjmo«

wania podań przez
31 I 1927 roku.

OKTĄgłE hurcie), 100-110 (w detalu) za 4 kg, krajowa tor

cyfty

Brałem powyższe

—

109

w

Pana

polecł D;zda
spraw Świadczeniowych;
— Turniej poetycki, Dzisiaj
dm. 8 jąsnej i szczerej odpowiedzi.
umowy z grudnia o godz. 6 wiecz, w. Sali
projektu
opracowanie
rekcji.
kich
U.
S.
B.
odbędzie
się
pod
Protektora;
T.wem Przeciwgruźliczem w Sprawie
Dziekana Wydz.
Humanistycz: wice prezes związku Polaków zakordono
kaso“ tem Pana
przekazania chorych-gruźików
ego Prof Jana Oko II TURNIEJ POE:
wych w Wilnie.
ас

rez,
w
temuż T-wu;
wych
Prezydenta Rze- poszczególne
wnioski

podstawowych obowiązkach

‚
MIEJSCOW A

grudnia

KRONIKA

czypospolitej do art.

-

WADA.

pomocy

od rządów

na mianowanie ppor.

myśl rozporządzenia

kierunku jakaajkorzystniejszego zbytu

surowców, pėliabrykatów wiókieniczych za
c—a 350 miljonów
sumę
i
bów me:
200
ea
Pea

80

datów

Szariownego

czasowej polityce polskiej, Jednakże
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WRÓŻKA - CHIROMANTKA

Rafsła Lewina technika okręgowego ko:
mitetu, za przechowywanie bibuły nielegal"
nej na rok twierdzy z zeliczen'em mu roku

dziun

złotowego

58,

Techniczno - Handlowe

ące, Adres w Redakcji

pozostawienia Spółki Akcyjnej lub
przekształcenia takowej na Spółkę z
ogr. odp. 3) zatwierdzenie Šilta

wnuczka Lenorman;
co wróżyła
dla Napoleona: Przepowiada przysz.
łość, o miłości, sądowe sprawy i t, d.
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły:

URNABUNKUNNUNZUZZUNANANNNZZANY

na trzy

Spółki Akcyjnej

następującym porządkiem
1) sprawozdanie Zarządu,

Przyjechała

«

b. Meskup

biuro

W.Z.P.

J. KRUŽOEEK i A. ANTONOWICZ

wnioski,

nie do partji komunistycznej i zbrodniczą
wobec państwa działalność, po pozbawieniu
praw stanu na karę więzienia ciężkiego: Kły:
szko na lat osiem, M. Zajkin na sześć lat,
Fsjga Ryskowicz i W. Szakier na cziery lata
każdy,

źarząd

LLLL

zostanie

do odpowie dziajności sądowej, a wobec

wyp. I łupieżu.

ha

B. Slaolūsk!

futro sprzedam
Szafy, biurka, krzesła
dowiedzieć się
Do wynajęcia
dębowe i t, d.
pokój e
z Dogodne warunki i na Artyleryjska 1 m. 2
w godz. 9—11 i 4—5
elektrycznością i opa:
łem. Wejście niekrępužais

<Zakłady Rolniczo-Przemysłowe
Czerwony-Dwór» w Wilnie
podaje do wiadomości, że w dniu 29
grudnia 1926 roku o godz. 17-ej w
lokalu Zarządu
Ofarna 2, m: 15
odbędzie się Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie
akcjonarjuszów
z

OgórKOGE.

zo»

©
©

włos,

5—10—15

parcele z dobremfi
zabudowaniami
w okolicy Wilna
aa
Mickiewicza 46.
Wileńskie
Biuro
Wydź. Zdr. 67.
m
Komisowo Handłowe

w Wilnie R
ul. Mickiewicza 37,
m. 1, tel.
657. Leczenie wad cery 1
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów,
Rz;
plam na twarzy. Masaż
a.
Masque
Pate. Leczenie

skie,

LLL
_ Mydło

partji ko-

monistycznej Zachodniej Białorusi, Po prze:
mówieniach

Błazen

Wielki kinodramat pg. powieści A. Błażejowskiego.

Wczoraj zakończył się proces trzynastu

osób

$
$

WIELKIE ŚWIĘTO SZTUKI POLSKIEJ!

W 230000000000509)042000440000 006664

J*k nas informują, odezwy te były

090090040

adresowane były do młodzieży komunistycznej w Polsce.

:

Lekarz Dentysta

INSTYTUT PIĘKNOŚCI

«INDYJSK

ala waze

W rolach głównych; Mia May, Lya de Putti, Erna Morena, Konrad Veidt, Bernard
czego też ją zatrzymano j wydobyto KULTURALNO-O ŚWIATOWY
SALA
MIEJSK
A
(ul,
Goetzke, Paweł Richter
i Olat Fóns. Reż. Joe M.
Okra
ska
5)
z wzgonu w jednej tylko koszuli...
NAD PROGRAM: «TEATR NIESPODZIANEK» komedja w 2 ch ay.
aktach.
Nadmienić należy, iż pomieniony
Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz; 10,
wyższy
urzędnik
kolejowy
na st.
KASA CZYNNA; w niedzielęi święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30,
w inne dnie od godz. 4 m. 30,
Brześć zbiegł niepoznanie.
CENA BILETÓW: Parter— 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr.
— (x) Odezwy komunistyczne.
POCZĄTEK
SEANSÓW:
Ww niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej
w inne dnie o godz. Śrtej.
W ostatnich dniach organa policyjne

ujawniły w Nowym-Dworze większą
ilość odezw
komunistycznych, roze
rzuconych przez miejscowych komunistów.
Odeżwy te wydane w Grodnie,

a

Nr 286 (1296

Śpiewał

wyciąg

przerażenia

Z okrzykiem

nadzwyczajnie. Zapomniałem mu kie- nęła doń żona ręce; lecz Tugonehow
dyś nasypać ziarna i nazajutrz... a usunął ją łagodnie i pokiwat głową:
więc jutro przyjdę
do ciebie, gdy
mąż twój pójdzie nato przeklęte po-

siedzenie akcjonarjuszy!
W

tem

miejscu w

straszliwy Spo”

sób zgubił Byczkow rytm rozmowy.

A więc: gdy mąż był w odległym
kącie pokoju — bajał Byczkow ospale o kanarku, a gdy zbliżył się, wtedy właśnie Byczkow obiecywał: „przyj

dę do ciebie, gdy
dzie”...

mąż

twój

ani
wyjaśnień,
"Nie żądam
—
usprawiedliwiań! Przejrzały moje oczy!
Odchodzę. Zdała od was przeżywać
duchowy i...
będę ten ciężki dramat
gdyby przyszły do mnie jakiekolwiek

listy, to proszę je ódesłać
„Bristol*.
Mąż spakował

rzeczy

do hotelu

1

pośpiesz*

nie wyniósł się z dziwnie jakoś popėj- chyloną głową, a Helena
Iwandwna

rozpiakała
— Tak, tak... — rozległ
się za Byczkowa.
plecami gruchającej pary dobrotliwy,
bólem przepojony głos męża. — Ład:

się i

padła

w
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