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Niech nam
wytłómaczy dlaczego
isjj
wojskowej
gen. D:
k
Chcą skiero- przyszedł Mussolini?

Estonii,

parlamentarzystów

Sprawa

zydenia

Instynkt narodu/pol-

klapkę bezpieczeństwa.

cieczka

na

RYGA, 19.11, Pat. Jak donoszą pisma, poselstwo łotewskie
w
Mou
J.
skwie zwróciło się z polecenia rządu do władz sowieckich o przedstawie"
spróbuje zanalizować formę ustroju
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pomiędzy

tej książki jest absolutnie tasama któ-

|

Niemiec i AuLitwy, Łotwy,

Projekt ten obejmuje prace
głównie
w zakresie budownictwa państwowego i samorządowego.
Projektowana

są w dal-

Hiszpan

Widoki przyjęc

jej do Rady.

źliwość dopuszc

ale ‚ to‚ jednai

z
Estonji, Finlandji, Jugosławji. Wszystkie
te
konstytucje
są
radykalnemi
P. Dubanowiczem, jego ideologią a
Prof, Dubanowicz zapoznaje zu
konserwatyzmem istnieje jakaś nić są taksamo jak konstytucja polska pełnie, że forma ustroju jest tylko
poliłączna, jakiś cień cienia podobień- wnuczkami konstytucji IIl republiki
rogramem życia i programem
9
stwa! Pan Dubanowicz taksamo do- francuskiej ze szwajcarskiego, czy p
i
2а
<
małżeństwa.
Cóż
brze jest cesarzem chińskim jak kon- amerykańskiego
spy
sę
aa.
"oe
nam może
dać porównanie
z temi
serwatystą!
przedewszystkiem =
konstytucjami? To tak samo jak gdyrozbudzeniu pracy samoiządowej
by ktoś porównywał pos. Dubanowi- i uobywatelnieniu, upaństwowieniu
Pan Dubanowicz wydał
książ- cza z prof. Dubanowiczem,
umysłów w całej Polsce.

OŚmiela się twierdzić,

;

Metoda tej książki polega na porównywaniu konstytucji 17 marca z

konstytucjami nowych
strji. Czechosłowacji,

zadania.

Nad monarchją

po- miękkich.

że p.

wie rozpoczęcia na szerszą skalę robót celem zatrudnienia bezrobotnych.

powiedział veta przeciwko Polsce. Przeciwnie istnieje moprzewodniczył prof. Dubanowicz, zo- jeden rząd nie zenia
ia
ji
surowo

109.1.(żel.wł (Słowa)

Na dzisiejszej Radzie ministrów wpiynąt wniosek min. Barlickiego w spra-

jak np: mówi się
ze strony
chwili ary
że do opozycji

dziennik,

pisze

WARSZAWA

:
rozszerzenia

wiele fałszywych pogłosek,
i Szwecji oraz niewątpliwej

której Angij. Otóż zaznaczyć należy,

dzieło komisji konstytucyjnej,

robocia.

powodzt intryg.
19 IL. PAT. «Matin» stwierdza, że w sprawie

tela 26 Rady Ligi Narodów krąży
žiemų
ziwimy
'
›
© wrogiej postawie Japonji

ocenione

Rynek 28

— ul.

ST. ŚWiĘCIANY

w

=“
YZ,

posiada

iak bardzo

Wileńska 28

19

tego dziennika przyszłość pokoju zaWARSZAWA, 19.IL. (żel.wł, Słowa)
sprawą roz- leży od zapewnienia Polsce równego
Na marcową sesję Ligi Narodów wy:
Szerzenia Rady Ligi. Dla „Ere Nou- z Niemcami położenia. Gaulois apro- ježdža
osobiście p. premjer
i miniprzemówienie
Chamberlaina, ster
yelle"
wydaje się niemożliwem, aby buje
spr.
zagr. hr. Al. Skrzyński. WyPolska nie uzyskała siałego
miejsca przyznając mu słuszność, gdyż anty:
A od ё
w Radzie, gdzieby mogł ky
jazd nastąpi prawdopodobnie 4 marca.
polską
polemikę
minister angielski
swych
praw na stopie równości z Sprowadzł na grunt prawowierności Dyr. Gliwic przewodniczącym
Niemcami. Również lewicowy „L'hom- w
ramach
statutu
Ligi Narodów, delegacji do rokowań polskome libre" zauważa; Jeżeli Niemcy wy- gdzie należy zbadać tezę każdego
sowieckich.
Tażaią niezadowolenie z powodu kan- rządu w celu pogodzenia jej z teza„WARSZAWA, 10 II, (tel. wł, Słowa)
CY polskiej to zamiary ich za- mi innych mocarstw.
Minister przemysłu i handlu p. Osiecsługują na baczną uw2gę. Zdani
ki podpisał nominację dyrektora Gli.
I
o
A
wica na przewodniczącego
delegacji
Polskę:
Francja nadal popiera
Aa AP
polskiej
do
rokowań
o
traktat
handloN, 19 I. PAT, «Neue freie Presse» donosi z Paryża, że z
wy polsko-sowiecki,
rozmowy ambasadora niemieckiego von Hóscha
z Briandem okazało się,
że rząd francuski zamierza nadal
Roboty dla zażegnania
popierać
Polskę
w jej dążeniach
bezdo

bolsze-

Wcik

stało tak surowo,

1

— ul.

Rynek

— ul.

POSTAWY

wego, a teraz zasiada (jeżeli nie fak%
do Ligi Narodów.
mnego nie maprawa wymagać nietyl- tycznie, to moralnie) na prawo od
ko aby chwalił, ale aby nie <atako- związku ludowo-narodowego.
Jedynie jako obrońca republiki
BERLIN, 19—li. Pat. Dziś w komisli spraw zagranicznych. Reich
wał» kogoś, kogo na mocy
wygłaPomiędzy p. p. Dubanowiczem prof. Dubanowicz lepiej spełnia swe stagu, Sireseman zdał sprawę ze stanu zagadnienia ewentualnego powię-

szanych przez niego poglądów
żać należy za daleko
idącego

ul. Ratuszowa

Duba- przyznania siałego miejsca w Radzie Ligi.

prof.

że surogat

wie chyba,

wicz

1.

kandydatury

O przyznanie stałego

ni- wbrew słownictwu kilkusetletniej pol- nogramem utrzymanym na
poziomie
PARYŻ, 10.1. Pat.
uważany skiej kultury prawniczej.
bardzo przeciętnego wykładu na bar- żywo zajmuje się nadal

chrześcijańsko-narodowego. Słowo jest tucjj 17 marca na lewo jest u p.
pismem ziemiańskiem — przyznajemy Niedziałkowskiego mniej więcej rówsię do tego otwarcie, —klub chrześcijań- ny kątowi odchylenia p.Dubanowicza
sko-narodowy często broni interesów na prawo. Jeżeli odległość pomiędzy
producentów rolnych.
Do
klubu poglądami nie tylko Pro Patria ale

NOWO

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.

15 groszy,

"Wokół

Zastrzeżenia wstępne: artykuł
©

n-ru

uiszczona ryczałtem.

—

NOWOGRODEK — ul. Mickiewicza 20

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

Sobota 20-go lutego 1926 r.
4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

— ul. Wileńska

NIEŚWIEŻ

„WARSZAWA 10.11, (żel, wł,
Słowa)
Dziś na warszawskiej giełdzie
akcyjnej wybuchł
ski

polegający

jednodniowy
na

tem,

strajk wło-

że

1000 'lat życia członkowie giełdy są obecni wszyscy
na sali

kuliuraliego i nie można jej uważać
za nowe powojenne państwo.
Na zakończenie przemawiał ambasador de Panoiieu,

k

nie

dokonywują

tranzakcyj,

sri
|.
oba
przeciwko
Šakti rysokiemu
aaa
opodatkowaniui tran <

.

2

Ł

с

KRAJOWE

wie ładnych widoków robią zdjęcia
sensacyjne, miasto mimo to dzięki
czujności władz ma możliwą komu-

nikację
chodnikową.
Otóż 1 b. m.
bal LOPU odbył się przy nadzwyczaj

sprzyjających warunkach.

Reklamują-

18-go lutego.

niły się ładnie w solowem
przejściu
głosy p. Szymanowskiej
ucz. VII ki.

Rada miasta, o której już pisaliśmy
swo0im czasie została przez władze

zatwierdzoną i wybór

ponowny

na

ce go na kilka dni przedtem
loty z burmistrza p, Czechowicza jest prawPrzy
tej sposobności
karkołomnemi popisami
zjednały o- dopodobny.
gólną sympatję przedewszystkiem pań trzeba zalecić, aby Magistrat na przydla dzielnej naszej
armji
lotniczej. szłość więcej był dbałym o potrzeby
Sala „Ogniska* przybrana balonikami mieszkańców, zwrócenie
bowiem ui modelami samolotów, roboty ucz- wagi wywołuje dąsy nieodpowiadająniów gimnazjum, wesołym swym wy- ce powadze Magistratu. Na skargi naglądem dodawała werwy
tanecznej. przykład na niedomagania elektrowni
Dowcipnie zaopatrzony bufet dobrze (która jest rzeczywiście mocno zdezesię przyczynił do szczerego podocho- lowaną), Magistrat
abonentom niecenia humorów
aż do końca
balu. taktownie odpowiada, aby osoby nie-

Nadmiar jednak tych dobrych humo-

zadowolone

ze

Światła

wyszukały so-

rów wywołał
niepotrzebne i nieod- bie światła odpowiedniejszego.
Mapamiętać
o starej
powiednie zajście, szczęściem zażeg- gistrat powinien
nane przez jednostki
o przytomniej- prawdzie, że nię nos
dla tabakiery
szym umyśle.
В
5
2
ale tabakiera dla nosa i bezwarunkoHarcerstwo
przy gimnazjum im. wo dbać nie tylko o swój. pierożek,
Ad. Mickiewicza urządziło obchód ale i o dobro swych wyborców.
styczniowy
w
dn. 7 b. m., zapioNa post „Ognisko” zapowiedziasiwszy
egzystujący
tu korpus poli- ło turniej szachowych z 5-ma nagrocyjny. Zwięźle wygłoszony jako pro- dami, warunki
zostały
ustalone, u:
log odczyt
trafił do dusz
młodych częstnicy wypłacają po 2 zł. Zwolennaszych policjantów i kilkunastu osób ników tej rozrywki umysłowej znastanowiących
publiczność
i znowu lazło się 15 osób w tem dwie
niemało wiasty.
okazało
społeczeństwo nasze

zainteresowania się i tematem i młodzieżą. Obrazek dramatyczny z 1863
roku „Stary mundur*, nadzwyczaj

Bank Chrześcijańsko-ludowy

z obecną

Zagranicznych na rok 1926. Wydatki

preliminowane są na sumę 29,460,438,
dochody razem na sumę
8,995,000.
W porównaniu z preliminarzem budżetowym. wniesionym przez rząd p.
Grabskiego, wydatki na
uposażenia
zmniejszone zostały o 169,200, natomiast na podróże służbowe,
na urzędy
zagraniczne,
ect,
wykazują
zwiększenie z powodu spadku kursu

prywatną—Stickstoffwerke — a więc
konfiskata jej ze strony Polski nastąpiła zupełnie niesłusznie. Prof. Kaufmann powołując się na art. 3 aneksu

— (c. s,)
meljoracji. W

interesów

Rakowców,
ściciel
lutego

wo-

bińskiego

Co

tak

tów,

(ZLN)

postanowiono

wyb-

zawartych

w projekcie

ustawy

przyjętym przez komisję w 2-em czytaniu. W skład komisji wchodzi8-miu

przedstawicieli
sejmowych.

różnych

Korobów

ugrupowań

Oby

na

Kresach

GRODNO.

tylko te zamiary

w

ręce

zerwy Eustachego Żelaźnickiego, b. dowódcy 201 p. p. jest treści następującej:

z dn. 14 lipca 1920 roku, sprzeciwia
się artykułom 6—22
konwencji geNa pytanie prezydenta trybunału,
zastępca
Polski
oświadczył,
że na
przygotowanie odpowiedzi na pledo-

jenerała Żeligowskiego na Kubaniu,
otrzymałem
rozkaz wymarszu
do Odessy.
W
drodze na statkuz Noworosyjska do Odessy
podano
mi
jako
dowódcy
spis nazwisk,
podległego
mi oddziału. Przy sprawdzaniu
jeden
z żołnierzy, nazwiskiem Winiarczyk,
jako miejsce swego zamieszkania podał Teresin. Wówczas przypomniałem sobie słynną

kwestją

Per niemieckie
półtora

potrzeba

conajmniej

urzędnik

kajucie,

Wilna.

względu

na

naprężone

stosunki

nasze

z Litwą

wane

względem

oficerów

narodowości

dni po mojej ucieczce, trzech oficerów

i

litewskich,

polskiej. Słyszałem,

że

od-

pów-

był osadzony w więzieniu.
ord.

przy sobie

Jako patryjota Polak, nie mogłem
sowanego

miałem

i nic

Prokurator

poważnie

polskiego?

kilka

uznania

szefa administracji

woj-

skowej gen. Norwid-Neugauber przedstawił ; perypecję
umowy
zawartej

mną

Rozmowę

produkcji,

i jego wysokich

gen.

kosztów

Norwid-Neugebauer

podał cały szereg cyfr

Świadczących

o konkurencyjności wyrobów

«Pocis:

ku» z wyrobami fabryk zagranicznych.
Po dyskusji uchwalono
powołać
specjalną komisję w składzie 5 osób
dla zbadania całokształtu gospodarki
wojskowej.

na

trakto-

garncarskiego,

ciesielskiego i bednar-

samem

W REDUCIE.
Turoń, dramat

fana

w trzech aktach

Żeromskiego.

przez Jana

znawcę

życia

pasowała

Żeromskiego

w

teczna konkluzja stoi w dziwnejjdysproporcji z warunkami i przyczynami
które dzieło wywołały, stały się dlań działających. Akt pierwszy przedstamoment grozy niezwykłej —
bodźcem i punktem wyjścia, Naprzy- wia

ludu,

wyzwalanego

prze-

ciemnego,

acz

silnego

chwilowo

„сузагга“,

gnięta na niekorzyść jednej ze

szczerości jego, równie emocjonalnej gicznem.
romantyczna jej wiara świadczy choćTak samo rzecz się ma z charak- by nadzieja dostania się do Tarnowa
ne, łamiące linję konstrukcyjną utwo- i żywiołowej, jak i wyczucie elemenru, stąd niesceniczność dramatów ta- tów tragicznych życia, Ta szczerość terystyką i rozwojem logicznym po- w noc, kiedy drogi oświetlone były
konfliktów staci dramatu. Nie potrzeba wprawne- płonącemi wokół dworami a straż na
kich, jak Róża lub Sułkowski,
stąd i prostota w odsłaniania
dzierżył lud oddany
też przewaga epizodów i. brak kon- ludzkich sumień
i serc wywołała go nawet oka by stwierdzić, że autor tych drogach
nieporozumień, maluje inną barwą zruszone z bier- arcyksięciu i Szeli. Dla kompletnego
strukcyjności w ostatnich utworach również nie mało
scenicznych Żeromskiego, z wyjątkiem świadczących jak jesteśmy dalecy od ności chłopstwo, inną zaś barwą od- ośmieszenia tej szlachty uzbraja ją Żew małowuje zbudzoną zatrofji poczucia romski jedynie w pałasze, które choć
bodaj klasycznie zbudowanej
Prze- męskiej siły spojrzenia prawdzie
krzywdy społecznej szlachtę. Szela prze- zaprawione w wyprawach bojowych
2
pióreczki, tej tajemnicy „łabędziego Oczy.
Charakterystyczną
ilustracją dla mawia nietylko że przekonywująco i zro- przez starych żołnierzy były jednak
śpiewu* poety.
Rzecz charakterystyczna dla tak twierdzeń powyższych jest wystawio- zumiale, ale nawet pouczająco, bo pom- tylko szabiami, podczas gdy chłopStuje przeciwko panom, każąc im wi- stwo nacierało masą i dżgało belami.
wielkiego twórcy jak Żeromski, a jed- ny ostatnio w Reducie 7uroń,
skiego w

powieściach

dygresje lirycz-

jeśli

pomiarów

pojęcia t. zw.

agrafy,

nowego

w

zwróprzez

t. ]. psychicze

obrońców

eksperta—

rzekł wsta-

pozo-

+
Ъ

przez oskarżonego włosów.
Oskaržyciei uważa, iż obrona chce powołać nowego znaw=
cę jedynie z tego względu, że ekspertyza dr.

Grzywo-Dąbrowskiego wypadła
ga bardzo niekorzystnie.
Wywiązuje

dla Bispin-

się między stronami

dłuższa

dyskusja, zakończona znamiennem
oświadczeniem oskarżonego. Bisping mówi, iż po*

swoim czasie za

czątkowo

opierał się projektowi swych

obroń-

3

ców co do powołania nowego eksperta, bał
się bowiem starcia między nimi, które na-

zywa

«wstrętną walką»,
\
— Zgodziłem się wszakże na powołanie
nowego biegłego, gdy
obrońcy
wyjaśnili
mi, iż chodzi tu o wyświetlenie pewnych

!

spraw teoretycznych« Gdyby bowiem miało
to wytworzyć taką sytuację, jak w lej lustancji, gdzie jeden z ekspertów był prokuratorem a drugi obrońcąi nie chodziło im
o sprawę,

lecz o zwałczanie

się wzajem,

to

daję słowo Wysokiemu Sądowi, że wolę
być skazanym, niż uciekać się do takich spo*
sobów. Uważam, że jak ginąć, to ginąć z
honorem.
Po dłuższej naradzie sąd postanowił nie
wzywač šwiadkėow, ktėrzy zolosili się wczoraj piśmiennie, raz niedowoływać nowego
biegłego. Również nie uwzględniono prośby,

gakėranEgo
sam

o dołączenie

koperty

z

4

wło-

|

winien w zasadzie przestrzegać
budowy dramatycznej, to będziemy mogli obserwować żywiołowość odczu-

cia przez Żeromskiego konfliktu spo-

łecznego i szczerość przedstawienia
berta, który wraz z ucieczką mia rze- go w całej jego nagości.
| tu wła-

komo odwrócić losy wypadków. Nie- śnie natrafiamy na przykazanie Żewiedzieć co uprawniało pokładać na- romskiego, że trzeba pewne rany
dzieje w takim ciamajdzie, który w rozdrapywać by się nie zabliźniły |
zdobyć
twardą, deklamuje

postawę

się na
tłuszczy

Nadmieniłem jednak,

że

Žerom-

ski w akcie drugim przenosi punkt
ciężkości bodaj na zagadnienie stosurku rozszalałej w pierwotnym cziowieku bestji do otaczającej rzeczywistości. Upojony

zwycięstwem,

Szela

stron. przez dwadzieście cztery
godziny
chłopa w stosunku do
dziejącej się
Jest to pierwsza słaba strona dra- „sprawiedliwość* czyniący, staje przed
Ze stwierdzeniem tej okoliczności rzeczywistości.
Inaczej mówiąc
za- matu — brak logicznie rozwijającego nami w całej okazałości swych pierczęstokroć reguły konstrukcji dramawotnych instynktów.
tycznej, lub zacierając i mieszając for- dochodzimy ;do drugiej zasadniczej gadnienie historyczno-społeczne ustę- się dramatyzmu,
Jak papierowa jest ta szlachta, jak
twórczości Żeromskiego — puje przed zagadnieniem psycholoI tu znowuż Żeromski, pochłomy i rodzaje literackie. Stądu Żerom- cechy
serc» ukazało brzeg

zadać można,

jej według

zwłaszcza w społeczeństwie, w którem myśl nie trwa ani godziny.

|
į

o «świętej sprawie», nie bez efektu
W Polsce «szlacheckiej» zagadniei pięknym gestem odrzucając broń nie poruszone w 7uronii, ma szczę”
przez palną.
ście do wielu autorów. Z pośród

kład Przedtviośnie, które wywołało sceny zbiorowej najścia | zbuntowaSzlachta ta tak dalece fruwa w
tak namiętną polemikę, a które w is- nych
przez
austrjacką biurokrację obłokach, że przyznaje w chwili rozstopniu wysokim na dramaturga.
Lecz ta sama zdolność
wyczucia tocie swojej
poczęte
w trosce o chłopów na dwór szlachecki, dalsze namiętnienia
tłumu, że ten tłum ma
czysto
psy- rację, grożąc za krzywdy dziejowe.W
konfliktu, nieopanowana w procesie przyszłość Rzeczypospolitej, w kon- zaś akty przedstawiają
tworzenia, w czasie konstrukcji za- kluzji zamiast przysłowiowego «po- chologiczne
zagadnienie stosunku takich warunkach walka jest rozstrzy-

gadnienia niezwykle ujemnie wpływa- 2:
ła na budowę
dramatu, rozsadzając paści.

podobną ranę

to dziwne.
Prokurator KKamiński zaoponował
tak
przeciw powołaniu dodatkowego zuawcy,
jak i przeciw dołączeniu przedstawianych

rośnie

nając jakiemi kategorjami mówi Szela, chwili, kiedy trzeba

jest dola

prof.

Dla takiego człowieka jak ja, postawionego
pod straszuym zarzutem zbrodni nie byłooy

Niezależnie zupełnie
od
prawdy dzieć w nim nie tylko ofiarę społecz- Poczciwy Hubert bowiem w рггуdziejowej epizodu historycznego z nie upośledzoną, zrywającą pęta nie- stępie „świętej sprawy” rzuca pistolety
oderwaniu woli osobistej i społecznej, ale też pod nogi tłumowi.
Ste- ka jest dia sztuki, czy też dla służby roku 1846, a przeto w
i pomnarodowej, społecznej
lub
jakiejko!- od kroniki wypadków przedstawiony każe widzieć w nim bożą karę
Symbolem niejako niemocy tej
wiek innej, mianowicie: —
Żeromski jest tu obraz żywiołowego wybuchu stę za” lud! Tymczasem szlachtą ta z szlachty jest wiara Weroniki
w Hu-

problemem. Nadzwyczajna, nieobserwowana u twórców współczesnych
emocjonalność przeżycia i przedstawienia pierwiastków dramatycznych

dodatkowo

solutnie nie miałem siwych włosów. Włosy
wzięte z mojej głowy dla porównania ich
z tamiemi, pochodziły z okresu, gdym już
parę miesięcy przesiedział w więzieniu. Dziwię się, że wtedy zupełnie nie osiwiałem.

przyszłości. Tak samo podczas rokowań w Kopenhadze i Lugano, zdania
były podzielóne. Część armji stanowczo było zdania, że należy z Polakami

i kogo ma przed sobą.
W
wyniku
kowska), | świadczy sam sposób bu» szlachta ta otrzymuje odpowiedź, że
dowy dramatu i charakterystyki osób naród polski to panowie, którym obca

powołanie

stawia wiele do życzenia,
zaznaczyć
przy
term muszę iż włosy, które przylspione były
do rękawiczki zmarłego miały odcień siwawy, ja natomiast przed
aresztowaniem
ab-

„zdobyciem* Wilna beepośrednio „zbrojną ręką”, nikt tych haseł nie traktował serjo. Ogółowi oficerów przypadały bardziej do gustu odczyty pana
Puryckisa, wygłaszane specjalnie w „ramowe”, t. zn. „Klubie oficerskim*.
Dr, Purickis mówił, że należy przygotować ogół młodzieąy litewskiej do
walki z Polską i wszczepić w nią przekonanie, że stolicą prawdziwą Litwy
może być tylko Wilno. Jednak owładnięcie Wilnem jest sprawą
dalekiej

Cedrą na czele w
chwili wybuchu
groźnego konfliktu deklamuje
chtopom frazesy z „Świętej sprawie”, polskiej i o narodzie
polskim, zapomi-

wiele

jąc osk. Bisping. Ekspertyza włosów

nocześnie lapidarnie urywająca
dyskusje akademickie na temat czy sztu-

po odzyskaniu przez Polskę bytu nie: pierwotnej natury ludzkiej w - starciu
podległego z niesłychaną wrażliwoś- z krzywdą społecziią.
Jak niesłuszne jest rzucanie tego
w twórczości Żeromskiego poczucie cią na zagadnienia polityczno-spotragizmu, objawiające się w istocie łeczne, omal że nie aktualne, rozpo” dramatu na tło „prawdy dziejowej“
ujmowania konfliktów życia człowieka czyna tworzyć szereg dzieł scenicz- (czego nie ustrzegł się tak fachowy
w starciu ze światem, przyrodą
lub nych i powieściowych, których osta- krytyk jak pani Helena Romer-Ochen-

na

kwestje zlekceważył. Obro-

że długość

o powołanie

Ill

Nie będzie od rzeczy przypomnieć
z powodu 7uronia jak wielkie tkwi

nie odpowiedział

nych detektów w pisowni.
— Popieram wniosek moich

— Dary dla Muzeum.
P. Józef 1679 — na pergaminie, z podpisem
Górski ze Swiacka (pow. augustow- Króla Augusta Il z r. 1699 również

chwalebne doszły do skutku,
Kółko
bowiem dotąd
drzemkę
karygodną
odprawiło, więc to obudzenie witamy
wszyscy z radością.

znawcę.

lej Instancji wynosi 8 centymetrów.
Drugi obrońca adw. Zegiłewicz
ci! z koiei uwagę na błędne ujęcie

z r. nawiązać stosunki gospodarcze i dyplomatyczne, a wtedy sytuacja ekonomiczna Litwy poprawi się znacznie.
— Jak pan kapitan uciekł z Kowna?—Sprawa ta dotyczy mnie ososki) ofiarował cenny zbiór średnio- na pergaminie z autografem królew- biście . Nie
chciałbym o niej mówić teiaz. Pojechałem automobilem do
wiecznych monet polskich, a miano” skim.
Sumiliszek. Taxis
z Kowna wziął odemnie 100 litów. Miałem
130 litów
Wczoraj odbył się pierwszy kon- wicie: denary Ryxy, Władysława HerKs. Kan. B, Sperski, dziekan woł- przy sobie, targować się było niepodobieństwem. już wówczas byłem
cert tegóż Kółka ale pracowitej Sekcji mana, Bolesława lil, Władysława II, kowyski, ofiarował zbiór tkanin i haf- aresztowany. Zbiegłem z kasyna oficerskiego. Wiadomości jakobym się
czyli tów z XVI — XVII w.
utopił w Niemnie, jak też, że nazywam się Antoni Kuczyński,
jak to podało
muzykalnej, prowadzonej przez prof. Bolesława IV, 10 brakteatów
„Echo* kowieńskie, mogą wywołać
u mnie
jedynie uśmiech
politowaKawałkowskiego; chór szkolny odśpie- monet įednostronnych (XII — ХИ w.)
nia dla policyjnych władz litewskich.
m.
wał 36 kolend staropolskich. Wyróż- denar biskupów krakowskich i in.
skiego, nadanych

proponuje

zważyć,

że Kowno traktowane jest jako stolica. Restauracje zamykają się o dwunastej, to samo dotyczy wszelkich sał widowiskowych. Handel w Kownie
minimalny, firmy bankrutują. Zastójw przemyśle i handlu ogromny.
Naogół
nie wierzą tam, iżby Wilno udało się „odebrać
zbrojną
ręką* nastrój w wojsku bynajmniej nie odpowiada
temu.
Ludowcy, w

w

obrony

którąby

Kownie ruch jest daleko$mniejszy niż w Wilnie. Mimo,

przeciwieństwie do stronnictw rządowych, agitowali

się
się
do

wymiar jej jest tu sprawą zasadniczą, po»
nieważ rewolwer nie ma takiej płaszczyzny,

wiedni, muszą składać ofiżry na „Szaulisów* których nienawidzą. Robotnicy naprzykład całodzienny zarobek. „Składki*
takie traktowane są jako
W

Wbrew

identyczności włosa w pierwszym rzędzie
biorą pod uwagę jego grubość, Dalej dr.
Grzywo-Dąbrowski
oświadczył, iż nie wymierzał długości jednej z płatowych ran,
* noszącej kształt półkola, gdy tymczasem

od dowódcy pułku:

do tych organizacyj

warto.

a wszak największe powagi w zakresie m:dycyny sądowej
właśnie przy rozpoznaniu

gaży miesięcznej 5 litów, „Szaulis“ — 60. Przytem nic nie robi, siedzi w
wiosce,
pobiera pensję,
posiada wszelkie przywileje,
zazdroszczone mu
i dlatego jest znienawidzony.
Wszyscy go łają.
przez okoliczną ludność
Oficerowie
i żołnierze
i robotnicy i rolnicy; gdy nadejdzie
czas odpoże nienawiść

nie

Wachholtza iub Olbrichta,
Adw. Bitner
przypomina słowa dr.
Grzywo:Dąbrowskiego, który mówił, że grubość badanych włosów nic go nie cbchodzi,

„Po polsku rozmawiać w publicznych miejscach, osobom wojskowym nie
można*—brzmiały słowa dowódcy pułku.
Jeszcze
w
roku 1925 liczni oficerowie, nawet nie Polacy, uczę-

„dobrowolne, nic też dziwnego,
z każdym dniem coraz bardziej.

się

nowego

pytań i niektóre

przez Główny Urząd Zaopatrzenia ze szczali chętnie na wieczorki i uroczystości urządzane przez Polaków. Zbiespółką Starochowice w roku 1920 z rałą się tam publiczność inteligentniejsza, co też bardziej bawiło i wabiło
tym
wynikiem,
że do roku 1925 oficerów armji litewskiej. W pewnym momencie przyszło tajne rozporzą spółka ta nie potrafiła uruchomić pro- dzenie ze sztabu, iżby oficerowie nie uczęszczali na wieczorki
i zabawy
dukcji
i to w przeciwieństwie do organizowane przez Polaków.
Żadnych wymówek
w tym względzie nie
«Pocisku», ktory doprowadził do peł- przyjmowano.

«Pocisku»

po-

sądu.

zdaniem

gdy w autobusie rozmawiałem z pewną

a nazajutrz miałem ostrą wymówkę

zajmować

O

podobną traktowano jako wykroczenie. Ze

osobiście zdarzył się wypadek,

panną po polsku,

się przeciw

Adw. Żegilewicz wystąpił z wnioskiem
o powołanie nowego biegłego lekarza, uwa
żając, iż onegdajsza ekspertyza dr. GrzywoDąbrowskiego była niezupełna,
Znawca,

Jak najgorzej.
Przy awansach Polacy stale byli pomijani.
Ani w
pułku, ani też w miejscach publicznych, rozmawianie po polsku oficerom

nie było dozwolone.

wypowiedział

oczekiwaniom, obrońcy nie domagaii
wezwania
Żadnego
ze zgłaszających
świadków,
pozostawiając
tę sprawę

znieść szykan i prześladowania sto-

w Kownie oficerów armji litewskiej, pochodzenia

na wokan=

sprawiediiwości

wołaniu owych zgłaszających się piśmiennie
świadków, uważając, iż są to plotki, któremi

zdefraudować

względem rodowitych Polaków na Kowieńszczyźnie.
Czy może pan kapitan powiedzieć — zapytaliśmy — jak

się

więc w imię

List datowany jest z 15 5. m.

armji litewskiej zjawiło się do ko-

nie

Ponieważ sprawa

znalazła

poczuwam się do obowiązku
zakomunikowania tego wszystkiego Wysokiemu Sądowi».

stoso-

w

Bispinga znów

dzie sądowej,

skarbowych. W tej sprawie powiedzieć muszę, że byłem w wojsku litewskiem urzędnikiem wojskowym, pełniłem funkcje
oficera broni,
żadnych

nigdy

go, czy

do odpowiedzialności sądowej. Są nimi: syn
służącego księcia oraz jego przyjaciel. Nazwisk ich nie pamiętam, chociaż kilkakrotnie
mi je powtarzał,
Winiarczyk mówił mi, że
ten ostatni jakoby za jakieś przestępstwo

mendanta 4-ej kompanji granicznej i zażądało wydania mnie
jako
przestępcy kryminalnego, który rzekomo zdefraudował 1500
litów
pieniędzy
pieniędzy skarbowych
nie mogłem.

mnie w

w pamięci, a mianowicie, że zabójstwa @0
konali dwaj osobnicy i nie byii pociągnięci

litewskiej,

Kowieńską,

mnie prześladowanie ze strony władz

u

się zgłosił, zapytałem

nale». Otóż kazałem mu opowiedzieć szczegółowo o całem zajściu. Jedno mi utkwiło

stały poważne obawy pod adresem samego Kuczyńskiego,
które
niebawem onże rozproszył, składając niezmiernie
ważne zeznania wobec
maszych władz bezpieczeństwa.
Celem zasiągnięcia opinji w tej kwestji, współpracownik
naszego
pisma udał się osobiście do kapitana wojsk litewskich,
Kuczyńskiego,
i
ten opowiedział co następuje:
12 lutego przekroczyłem rzeczywiście granicę połską i oddałem się
w ręce władz miejscowych, jak to już opisywano w gazetach. Do kroku

tego pobudziło

Gdy

rozkazałem

żameldować się

był w czasie zabójstwa w Teresinie, na co
odpowiedział: «Byłem i sprawę znam dosko-

litewskich,
armji

w dywizji

Po sprawdzeniu

Winiarczykowi

wojskowy

będąc

swego czasu sprawę zabójstwa ks. Druckie-

—

Sejmowa komisja wojskowa obradowała w dalszym ciągu nad zagadnieniem
przemysłu
wojennego
w

Polsce.
Zastępca

Ze

1918 r.

go-Lubeckiego,

do wolnego

miejscowych,

<W grudniu

dnia.

zbiegły z Kowna kapitan wojsk
Bronistaw Kuczyński.
władz

w Warszawie. Mam wyjaśnienia w sprawie
Bispinga.--Podgórniak».
Odczytany następnie list rotmistrza re-

sprawie

i wła- nego uruchomienia już w roku 1924.
— Czy zdaniem pana kapitana, rzeczywiście tak wrogi panuje wzglęNiebyło więc innego wyjścia
jak dem Polaków nastrój na Litwie, jak to piszą pisma iitewskie?
przejęcie 51 proc. akcji starachowic— Nie sądzę. Przynajmniej w wojsku tak nie jest. Tak zwani „Szauplanów i projektu kich przez B-k Gosp. Kraj. Co do lisi*, pogardzani są powszechnie. Podczas gdy zwykły żołnierz otrzymuje

się

sztukę

się

wano

*

jednak ten osuszeniu dadzą Świetne zbiory. Dia
ruch poszczególnych członków Za- pokrycia kosztów przygotowania plapobierać
składkę 1
rządu w ścisłej specyficznej
sferze. nów uchwalono
się osuszać
Sfery urzędnicze w stowarzyszeniu zł, od hektara mającego
swem SUP 'ie miały doping w oso- terenu.
P. K. Aleksandrowicz ofiarował 7
bie delegata Warszawy p. Aleksandra
Na
podstawie
planów
można monet srebrnych z czasów Jana Kameljoracyjną zimierza z liczby wykopanych w ŚwiBrzoski, który wlał trochę
otuchy w będzie zawiązać spółkę
serca urzędnicze, jednocząc
rozpro- i wtedy
dopiero
otrzyma
się po- słoczy p. Wotkowyskiego, w r. ub.
Rolnego na wykoszone siły i ujawniając braki dotych- życzkę z Banku
Pp. F. Owerko i M. Federowicz z
czasowego
kierownictwa
w tej tak nanie wszystkich robót.
Berszt, pow. Wołkow. ofiarowali dwa
Tak
dobrze
zrozumiane
przez toporki
ważnej tu instytucji.
kamienne, znależione tamże.
Dzięki energji Dyrektora p. Byl- rolników cele należy usilnie popierać
P. Szymon Nowicki
podarował
czyńskiego Koło amatorskie Muzycz- i wszędzie
jaknajbardziej
rozpo* konfirmacje praw
i przywilejów cezamierza wszechniač.
(_ chów
nareszcie
no-dramatyczne
grodzieńskich: murarskiego,
aktualną

w

Zwykła konfiskata jaka jest przewidziana w art. 2—5 ustawy polskiej

czynność tę okreJeżeli jednakże

ucisku

Cluneta

Konstantynowa
w dniu 14
uchwalili
przystąpi z wiosną

cie kosztów pomiaru, który wyniesie
ruchili- około 5 zł. od hektara. Rzeka wymawie urządza maskarady z nagrodami, ga uregulowania na długości 8 km. i
za najładniejsze tańce,
premjowane przeszło 500 hektarów osuszenia łąk,
konkursy piękności kobiecej i zabawy które figurowały jako nieużytki a po

«Młody las».

nie jest

na orzeczenie

Donosiliśmy już, że dnia 12 b. m. przekroczył granicę naszą

niem ma być osiągnięcie porozumienia stronnictw co do spornych punk-

cza sam rdzeń «Sokolstwa».
Straż Pożarna Ochotnicza

postawić

tego

opowiada

dał

po- rać specjalną podkomisję której zada-

dzirejował ruch Krzętowski. Oby po- do przygotowania
dobne zebrania były częstszemi, sta- uregulowania rzeki
oraz
całej sieci
nowczo jednak trzeba zalecić wyklu- rowów osuszających, następnie po:
czenie zbytku alkoholu, co rozcień- czynić starania © pożyczkę na pokry-

zamyka

Wobec

Z ziemi

jektu ustawy
o zgromadzeniach. Zgodnie jednak z wnioskiem
posła. Głą-

Przystąpienie
do
gminie Wierzchniań-

Kwaczy,

czej.

główną czy Polska
$а jako konfiskatę

Sejmowa
komisia
konstytucyjna
miała przystąpić do 3-go czytania pro-

skiej, pow.
Dziśnieńskiego
rzeczka
Morchwa Zz powodu /aniecžyszczenia
koryta i niskich brzegów
powoduje
rok rocznie
wylewy
na sąsiednie
łąki. podmaka
je i zabagnia,
obniżając ilość i wartość sianožęci.
Celem usunięcia złego rolnicy z Bogdanowa wybrani po jednym
na każde
50 hektarów ze
wsi Wierzchni, Nowosiołek,
Chodžkėw,
Sokołowa,

więc odtwarzali
ją 7 prawdziwem
wzruszeniem i amatorskiem zacięciem.
12 b.m. adepci Seminarjum
_prowadzonem
przez Rektora ks. Rojkę
w rocznicę wyboru
naszego
<polakademję;
skiego» Papieża urządzili
chóry pod kierownictwem p. Łomackiego wykazały duże i poważne wyszkolenie. Akademję zaszczycił
swą
obecnością p. wice- Wojewoda.
13 b.m. odbyła się wieczernica „SOkolska*, gdzie nasza młódź wystąpiła

dochodowe,

się

na którego podstawie dokonano konfiskaty, iecz myś! czynności prawni-

i Czechosłowacii, z czego
Się okazuje, że wydatki
nasze
zbliżają się
do wydatków Francji.
Po referacie
wywiązała się dyskusja
ogólna, którą ukończono.

GŁĘBOKIE.

nak widocznem było, iż sama sztuka
na grających również robi wrażenie,

Bis-

włoskich towarzystw
ubezpieczeniowych w roku 1912, nie powinna nastąpić konfiskata bez odszkodowania.

złotego. Referent porówniał wydatki przydzielony w randze kapitana do 2-giego pułku piechoty litewskiej,
Min. Spr: Zagr. z takiemiż we Francji stancjonującego w Kownie, p. Bronisław Kuczyński, Polak z pochodzenia.

J. W.

dzo miłą choć ruchy nie zawsze Буły opanowane dramatęm; wogóle jed-

Dziarsko

stagnacją

odrzucony.

Następnie pos. Pluciński (Z. L. N.)
zreferował budżet Ministerstwa Spraw

związaną z ogólno państwowym nastrojem, ale o tem napiszemy szczegółowiej.
:

szczególnie p. Przeździeckiej była bar-

i barwnie,

został

zyskał nowego kierownika w osobie
Dyrektora p. Ignacego Szperla, który
dzielnie i energicznie rozpoczął walkę

udatnie
odegrany
przez
młodzież
szkolną, miejscami wyciskał łzy z oczu
pań starszych, wywołując wspomnienia strasznych czasów niewoli. Były
to obrazki wprost grotgerowskie.
Gra

pokaźnie

Sejmowa komisja budżetowa przystąpiła do obrad nad
preliminarzem
budżetowem Ministerstwa Spraw Za*
granicznych. Przed porządkiem dzien-

i p. Olszewskiego ucz. tejże klasy. nym pos. Rozmarin (Koło Żyd.) po- do artykułów 297—298 traktatu werDziś koncert ma być powtórzony stawił wniosek o odrzucenie prelimi- salskiego, zaznaczył, że dla określedla tych co nie słyszeli jeszcze i nie narza budżetowego,
opracowanego nia charakteru
prawnego
kwestji
mieli możności.
przez rząd koalicyjny.
Wniosek ten spornych nie jest miarodajny
tytuł
w

ordynata

O

W zaśnieżonym Nowogródku Życie wre. Zaspy Śniegu miejscami dochodzą do dwóch metrów, amatoro-

przed trybunałem Haskim. Proces

Kwestja Chorzowa

sejmowe.

HAGA. 1i9.II. PAT. W dalszym Polska uważała to za konfiskałę, to
pinga.
ciągu rozprawy w kwestji Chorzowa powinna była przestrzegać postanoz:
nad _ preliminarzem.
Czwartkowa rozprawa pelna była niestawa o zgromadzeniach
—G. U. Z. przed międzynarodowym trybunałem, wienia art. 6 konwencji genewskiej. spodzianek. Na wstępie odczytano depeszę
W każdym bądź razie — oświad- z Radomska i list z Lublina. Depesza brzmi:
przedstawiciel Niemiec wywodził, że
i „Pocisk*.
«18 luty 1926 r. Do Sądu Apelacyjnego
fabryka chorzowska
była własnością czył zastępca Niemiec — powołując

w Nowogródku.

— Korespondencja Słowa. —
Nowogródek,
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nięty sam grozą przedstawionej poStaci, łamie konstrukcję utworu przez

nich

dwaj

najwybitniejsi

w

okresie

ubiegłego czterdziestolecia, Wyspiań*

ski i Żeromski poruszyli

ten probią

mat

ich

w sposób

właściwy

zacjom psychicznym.
Wyspiański

zbudował

Į

organi“

Г

dramai,

.

gdzie równolegle ukazał niemoc szlach-

'

|

ty i ludu, gdzie na lud raczej rzucił
ciemniejsze Światło, bo z chłopa po:

wstał
który

w

konkluzji

zgubił

dramatu

cham,,

złoty róg.

ż

Inaczej
Żeromski. Stawiając
za-“
gadnienie społeczno-narodowe i wy”

wtłoczenie dużej ilości epizodów, nie- kazując

nieżyciowość szlachty,

upo”

koniecznie potrzebnych,
a całkiem jonej hasłami romantycznemi, przed %
wyraźnie
łamiących
architektonikę stawił pierwotną bestję ludzką, która,
dramatu i osłabiających napięcie dra» w społeczeństwie była upośledzonaa
matyczne.

Od aktu drugiego to już nie dra-

mat,

ałe

luźne

sceny,

połączone

wspólnością treści i potroszę
Jeżeli

wać

jednak

przestaniemy

akcji.

trakto-

Turonia jako dramat, który

po-

przeto zdziczała w swych instynktach
W

konkluzji

jednak

utworu

znalazt

się w tej tłuszczy dobry chłop, który.
odezul intencje

uratował

„narodu

polskiego“

opinję ludu, czyniąc z A

ronia, dotąd

syrabolu

ciemnoty |

K

/

*

№

ow
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SPODARCZY
KURJERZIEM GO
WSCHODBICH
rolnej.

| mk

i

!

w

Termin

Jak wiadomo długotrwałe deszcze
sierpniu ubiegłego roku spowodo-

wały

owies

rolników zdążył zebrać

deszczów. Odmiany

okresem

Zarządzone
przez ministerstwo
Skarbu przesunięcie
terminu składa-

z

kto

Mało

jarzyn.

nieurodzaj

przed nia zeznań

później

go

na wszystkich
dojrzewające
nieco
ch, siane
cięższy
na
rychliki
i
glebach
zepsuciu.
uległy
później,
rzeczy
siłą
Stwierdza się naogół, że rolnicy miejOwsa
dobrego
'scowi nie posiadają
nie tylko na sprzedaż ale i do siewu.

wego,

owsa — 21000,
—

grochu

7800,

czmienia —

1

marca

płatności
w

myśl

dochodowe-

do

nie pociąga

czenia

dn.

1 maja

za sobą odro-

podatku

bowiem

dochodo-

art. 87

usta-

wy o państwowym
podatku dochodowym
(Dz. U. R.P.
Nr. 58 z r.
1925 poz. 411)
płatnicy obowiązani
są wpłacić połowę
podatku dochodowego przypadającego od wykazanego w zeznaniu dochodu
do dnia
1 maja i w zamierzenia ministerstwa
skarbu nie wchodzi
odroczenie tego
terminu płatności.

a zwłaszcza
wnież co do jęczmienia
Ucierpiały
ej.
nasienn
wyki
i
grochu
następnie ziemniaki. Zapotrzebowanie
wewiosennych
nasion do siewów
owych
powiat
ów
sejmik
danych
dług
wynosi w Województwie Wileńskiem

(w kwintalachł:

do podatku

z dnia

1926 r.,

ró-

zachodzi

zjawisko

Analogiczne

płatności podatku
dochodowego.

įę-

Powierzchnia

3790,

i stan

ozimin,

tys. jako pożyczki

krótkoterminowe

półtora miljona jako pożyczki

długo-

terminowe.
Następnie
wybrano
do zarządu
sekcji meljoracyjnej pp. Borowskiego

stan monet srebrnych

— (b) Zwolnienie
od
Ministerstwo skarbu wydało
ny

okólnik,

w

którym

opłat. wieczorem —8.20, w obrotach międzyspecjal- bankowych—8,30 do 8,35.

stwierdza,

prośby o udzielenie podstaw
miaru podatku majątkowego

są od opłaty stemplowej,

że

GIEŁDA

do wywolne

która,

Dewizy

jak

wiadomo wynosiła dotąd dwa złote.
— [b[ Kredyty
meljoracyjne.

Onegdaj w lokaiu

WARSZAWSKA,

19 lutego 1926 r.
i waluty:
Tranz.
Sprz.

Dolary

8,05

Belgja

=

Wileńskiego Towa- Hoiandja

rzystwa Rolniczego odbyło się posiedzenie sekcji meijoracyjnej. Omawiano
otrzymywać
zasady na jakich można
oraz
meljoracyjne
cele
na
pożyczki
szereg spraw stojących w związku z
działalnością
spółek
meljoracyjnych

już istniejących jak również i powsta-

8,03

—

—

—

Londyn
Nowy-York
Paryź
Praga
Szwajcarja
Stokholm
Wiedeń
Włochy

39.16
8.05
28,95
23,80
155,05
—
113.30
32.45

žo

+

39.26
8.07
29,92
23,86
155.44
—
113.58
32.53

39.06
8.03
28,88
22,74
154.66
—
113.02
32.37

Papiery wartościowe.
jących.
Pożyczka
dolarowa
—
(w złotych —
Wyjaśnione zostało, że dyrektor
5
kolejowa 120,00 125,00
Warszawie
w.
Matulewicz wyjednał
5 pr. pożycz. konw.
tych powierzchnia zasianych jesienią 1925 r. zarezerwowanie z kredytów przezna- 4 pr. pożyczk. konw,
w
najbardziej została odczuta
rozpowszechnioną gruntów
gdzie
dla całej Polski
wynosi: czonych na cele meljoracyjne, specjal- 5 proc. listy zast.
gminach,
Ziemskie przedw.
jest uprawa lnu. Pomijając już obni- pszenica 1.042.1 tys. ha., żyto 4.978.8 nie dla ziemi Wileńskiej sumę
ia,
siemien
ej
rynkow
tys. ha, jęczmień 25.5 tys. ha.
żenie wartości
kolor, nastąpiła
W porównaniu z r. 1924 cała poktóre utraciło swój
strata i ilościowa. Gorzej jeszcze jest wierzchnia zasiana oziminami wykapewną zuje zwiększenie
o 0.8 proc. przyz włóknem: łodygi roślin na
cze- czem powierzchnia
przedw
uległy
ziemi
od
ść
wysoko
zasiana pszenicą
p. K. Rożnowski
dokonał inspekcji
SOBOTA
obwodowego biura funduszu bezrosnemu roszeniu, skutkiem czego przy wzrosła o 1,0 proc, żytem 0,7 proc.
ZE) Dziś
Wsch. sł, o g. 6 m. 45.
z dla jęczmienia pozostała bsz zmiany.
zbiorze len zamiast się wyrywać
bocia.
pewnej
na
iu
zerwan
W
poszczególnych
wojewódz— [b] Powrót p. insp. Prasżakorzeniem, ulegał
56
m.
4
g.
0
sł.
Zach.
El
Nicefora
wysokości od ziemi; przy obróbce twach zmiany naogół śą nieznaczne,
łowicza. Komendant policjj WojeJutro
1 P. (Wst.)
mia się już do czynienia z różnolitym znaczniejsze zwiększenie ogólnej powództwa Wileńskiego
inspektor Prarośliny wierzchni ozimin wynoszące 5,9 proc.
stanem drzewnika tej samej
szałowicz powrócił w dniu wczorajKOŚCIELNA. szym i objął urzędowanie.
(gdy górne części rośliny jeszcze nie wykazuje województwo Poleskie.
Stan ozimin w stopniach kwalifidoszły do należytego stanu do mię— (b) Komitet uczczenia
pa— Porządek rekolekcyj w koś- mięci
dlłertia, dalsze części już są przestałe kacyjnych (5 oznacza stan wyboropierwszego
Arcybiskupa
wy, 4 dobry, 3 średni, przeciętny, 2 ciołach m. Wilna na czas Wiel- Wileńskiego Ks. Metropolity Jana
i zamiast włókna dają pakuły).
Rekolekcje dla Nie- Cieplaka, wzywa ogół społeczeństwa
mierny, 1 zły) przedstawiał się dnia kiego postu. 1)
Na konieczność udzielenia pomoch Pobernarkościoła
w
(sług)
wiast
wiosennych 1-go
lutego następująco: pszenica
cy rolnej przy siewach
(dla Litwi- do wzięcia jaknajliczniejszego udziału
Mikołaja
ś-go
i
dyńskim
w ponutyfikalnem nabożeństwie żałozwracały już uwagę czynniki miaro- 3,3, żyto 3,3.
nek). Początek 21 marca o god. 6 bnem i powodu śmierci Arcypasterza,
dajne. Alarmujące wiadomości o nieBilans Banku Poiskiego.
wieczorem, trwają przez trzy dni na- w dniu 22 b. m. o godz. 9 i pół w
w swoim
urodzaju, jak donosiliśmy
codziennie o godz. 6 rano i Bazylice wileńskiej, Komitet powyższy
stępne,
sprawdzenie
Bilans Banku Polskiego z dnia 10
spowodowały
czasie,
6 wieczorem,
przygotowuje akademję
żałobsią
na
rzeczywistego stanu w. Wileńszczy* Jutego 1926 r. wykazuje zwiększenie
2) Rekolekcje dla Tercjarek w dzień 25 marca Dy r., która odbyć się
waZapas
zł.
tys.
Rol57
erstwa
o
złota
a
Minist
zapasu
znie przez delegat
Początek
kościele Podominikańskim.
w Uniwersytecie.
Na program
mictwa i Dp., który stwierdził, że te lut i dewiz zmniejszył się o 3.1 milj. we środę dn. 24 lutego, trwają przez ma
się
złożą
się
przemówienia.
poświęcone
bynajmniej zł. brutto, wobec zmniejszenia
alarmujące wiadomości
trzy dni następne, codziennie o godz. osobie i pamięci
ks.
Arcybiskupa
nie były przesadzone. Kwestja jednak jednakże zobowiązań walutowych i 6 rano i 6 wieczór.
rolnictwa reportowych
Cieplaka oraz dział religijno-muzyczny.
dla
o 1.7 milj. zł., zapas
kredytów
udzielenia
3) Rekolekcje
dla Mężczyzn, w
się
i dewiz netto zmniejszył
Na ręce Jego Ekscelencji ks. Bisytuacji finansowej walut
wobec
upadła
oo. Jezuiś-sgo Kazimierza,
: kościele
'
skupa
Michalkiewicza nadesłano szetylko o 1,4 milj. zł.
į
:
skarbu.
‚
zmniejszyt się tów, początek dn. 28 lutego.
reg
telegramów
kondolencyjnych,
Porifel wekslowy
Jak dowiadujemy się, kwestja ta
košciew
e
4) ВеКо!еКс]е paraijaln
znów staje się akiualną a przynaj- o 34 milj, zł, pożyczki zabezpieczo- le św. Jakóba. Początek we środę 3 wśród nich od Ministra Spraw Wenieznaczne
wykazują
wnętrznych p. Władysława RaczkieSię poprzednią ne papierami
mniej, nie zrażając
; marca, trwają przez trzy dni następ” wicza
|
jęst
zł.
tys.
i Biskupa Łomżyńskiego ks,
aną
169
porusz
o
zmniejszenie
odmową, ponownie
6
1
rano
6
o godz.
ne, codziennie
się
zyły
zmniejs
w
owe
Jebirzykowskiego.
report
które
owe,
Zaliczki
powiat
sejmiki
przez
(potrzeba o 2.2 miij. zł., rachunki żyrowe i in- wieczór.
kredytów
razie uzyskania
SAMORZĄDOWE.
5) Rekolekcje parafjalne w koście© drobną le Wszystk
około półtora miljona złotych) wzię- ne zobowiązania wzrosły
ica
.
Świętych
Początek
w
—
[b]
Etąty
w
magistratach
>
*łyby w swe ręce organizację zakupu kwotę 498 tys. zł.
godz. 5 wieczo: Trok, N-Wilejki i Swięcian.
o
marca
7
niedzielę
W
nasion i ich sprzedaży.
Obieg biletów bankowych zmniej- rem, trwają przez trzy dni następne,
dniu
wczorajszym
vice-wojewoda
Wi„do
y
Przyjęt
szył się o 5.4 milj, zł.
codziennie o godzinie 6 rano i 6 leński p. Olgierd Malinowski zatwier+
wieczorem.
dził etaty stanowisk służbowych
w
GTP ZTCIEA A RCZERZA
TATTO S
SDI
STT
(EOS
Pań (inteligen- Magistratach:
6) Rekolekcje dla
Trok, Nowo-Wilejki i
cji) w kościele św. Jerzego. Początek & więcian.
Zaznaczyć
należy, że w
w niedzielę 7 marca o godz. 5 wie- myśł rozporządzenia Pana Prezydenta
przez 4 dni następne, Rzeczpospolitej [30. X!l. 24] w miaczór, trwają
10 rano i o 5 stach, których stan liczebności
o godz.
codziennie
miewieczór.
szkańców nie przewyższa pięciu tyw koś- sięcy, może być tylko trzech
parafjalne
7) Rekolekcje
pracociele św. Rafała. Początek w niedzielę wn kóww magistracie, zaś przy ilości
14 marca, trwają przez trzy dni na- mieszkańców od 5—10 tysięcy może

Na podstawie sprawozdań kores1000, ziemniaków — 28000. . pondentów
rolnych
otrzymanych
Główny „Urząd Statystyczny
Klęska spowoduwana deszczami przez

wyki —

KRONIKA

kultur
wiosemnych

Do

Główny Zarząd Dóbr Spuszańskieh
sosnowych,

siewek

nasion

własnych

z

pochodzących

iz

rzadkiego

siewu, pięknie rozwiniętych.

st. Skidel..

wagon

franko

Sprzedaż

Warunki sprzedaży na żądanie podaje

m.

Spusza,

stynktu zwierzęcego, właśnie symbol
i

zwierzęcia

ki tylko.

Tak sobie

odrodzenia

A

A O

O,

————————

pokonania

Grodzieński

Powiat

Skidel

Poczta

Dóbr.

Zarząd

ogólnie

przedstawiam

ideę utworu i jego budowę dramaludu.
W skórze Turonia przybył z Fran- tyczną, której niemożna niestety uzcji Hubert by lud zbawiać.. Nie u- nać za wystarczającą, gdyż siła nieoeromskiego
uczucią
skórze Turonia, panowanego
dało się, W tejże
budowy
określonej
ramy
tu
rozsadza
iniał
zrozum
Chudy
dzięki temu że

tencje szlachty, uchodzi

Hubert

by dramatycznej, wymagającej

odłożyć jeszcze na później zbawienie

łudu,

rzeć,

który

tymczasem

może

przej-

Staszek

daje

nawet

Przecież

nadzieje

awans

szybki

na

szeregu

czynników

nych.

Inscenizacja

do roli wypadła bardzo

społecznej szlachty. Pozycja we dwo*
się i z czasem
rze uśmiecha mu

przyzna się do herbu.

nia

Nie napróżno

zachowa-

konstrukcyj-

Turonia

w

szczęśliwie,

stał na wysokości

Reducie

zespół

zadania, trafnie uj"

mując istotę dramatu — jego grozę i
tragizm jako motyw

naczelny.

.

znakiem rozkazu Szeli jest sygnet s Dla spotęgowania tego nastroju
zabitego Cedry.
.
“
i wywołania różnicy stanu rzeczy we
Ta okazja właśnie jest niejako dworze po „wyruszeniu* prawowitekompensatą ża wystawioną niemoc tych gospodarzy do powstania, kiedy
szlachty i daje Żeromskiemu podsta- minęła chwila podniosła, a zapano-

wę do przedstawienia konfliktu w wał dziki tłum w tym dworze —|należy
Polaka, zgasić w dalszych aktach świeczniki
bezstronnego
charakterze
.
Narodu
ciela
wielkiego nauczy
i nie oświetlać kominków. A gdy już

Świadczy o tym zamiarze bez- mowa o szczegółach drugorzędnych
stronnego sądzenia istoty rzeczy takie zaznaczyć należy, iż Chudy miał za
nego

poprowadzenie konflik.jdramatycz

mało

wyrazu,

Lazański

składał się nie z samych

Sze-

roli Xawerego

był raczej po-

kazano

władzom

sądowym 594 spraw.

Sądy skazały 698 osób, na mocy
tych wyroków skonfiskowane 2501
i wymierzono
mierniczych
narzędzi
grzywny na ogólną sumę 10312 zł. !

— [b] Apteczki w komisarjatach policji. W komisarjarach i na

przestrzec należy przed

ności w nieszczęśiiwych

wypadkach,

popadaniem w pewiią (manierę ruchów,
, załów; powtóre: chłopoman Xawcio, objawiającą się w zbytczęstem pocie- zaprowadzono apteczki ruchoine lekarśrodki
ne
niezbęd
w
opatrzone
nie stroniący Od ludu i w oczach ratiu głowy rękami.
skie.
swej rodziny herbowej szlachty półgłówek — pada ofiarą tejże ituszczy
wśród
której przebywał tak |częsta,

stąd wniosek,
chłopomani

że

lud był įšlėpy, bo

byli częstokroć

półgłów:

—
W.

Śląsku ma

ukończone

być

w najbliższych dniach. W

związku z tem jak słychać ma być następnie wprowadzoną
na wokandę
analogiczna sprawa Deutschtumsbundu
w ianych
częściach
b. zaboru
pruskiego.
Niemcy śląscy przygotowują prowokacyjne manifestacje podczas powię:
w
grzebu Lamprechta, jednego z oskarżonych, który się powiesił
„Oberschlezr.
Katowicach
w
niemieckie
dzienniki
zieniu. Wczorajsze
Žeitung“ i „Kattowitzer Zeitung" wzywają ludnošė niemiecką
do
masowego udziału w manifestacyjnym kondukcie Lamprechta. Jak
się
informujemy, władze polskie zdecydowane są nie dopuścić do demonstracji,
Dzisiaj na posiedzeniu sejmu śląskiego
klub niemiecki wnosi interw
Volksbundzie.
Analogiczną
pelację w sprawie aresztowań i śledztwa
interpelację składa frakcja niemiecka w sejmie w Warszawie.

Sprawa
W

Muraszki

dniu dzisiejszym rozpocznie się w Sądzie Apelacyjnym rozprawa

przeciwko Józefowi Muraszce o zabójstwo Bagińskiegoi Wieczorkiewicza.,
Jak wiadomo po procesie w Nowogródzkim Sądzie Okręgowym Muraszko
skazany został na 2 lata domu poprawy z zaliczeniem 6 miesięcy wiezienia prewencyjnego. Przeciwko temu prokurator założył sprzeciw,
Tryb rozprawy w Sądzie Apelacyjnym jest znacznie
uproszczony,
świadkowie nie będą powtórnie przesłuchiwani co wpłynie na szybsze za-

łatwienie sprawy. Szczegółów

sprawy

Muraszki, tak

dobrze

znanej

już

wszystkim nie przytaczamy. Rzecz jasna, że wywołuje ona duże zainteresowanie w szerokich kołach społeczeństwa.
Zapowiedziany przyjazd mecenasa Szurleję
obrońcy Muraszki
pod-

czas procesu w Nowogródku
mecenas

nie nastąpi. Bronić go będzie drugi obrońca

Niedzielski,

Ujęcie kontrabandzisty —

podejrzanego

o

szpiegostwo.
17 b. m. o godz, Ó-ej wieczorem

żołnierze z 3 kompauij
1 Baonu
koło strażnicy Karolin zatrzymali Augustynowicza Adama mieszkań-

KOPU

ca Dołhinowa. Wspomniany już od dłuższego czasu zajmował
się
przemytnictwem i był podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji sow. Obserwacją w dniu ujęcia
stwierdzono,
że Augustynowicz
od
niejakiegoś
Szrajbmana z Dołhinowa wyniósł woreczek z sacharyną
i \
zanadrze
chował jakieś papiery, Kiedy został ujęty na granicy
rzeczy tych juž nie
posiadał.
Aresztowanego oddano władzom bezpieczeństwa. (ab)

"Nieudaly

napad

dywersantów

na Kraśne,

Nocy wczorajszej patrole 10 Baonu Kopu zaalarmowali strażnicę
w Klimontach, że od strony granicy z terenu
rosyjskiego zbliżają w dużej grupie
jacyś ludzie. Urządzona zasadzka przez d-cę stražnic;
dopuściła
podchodzącą
grupę na nasz teren, gdzie starano się ich zatrzymać i ująć. Na okrzyk «Stój»
osobnicy ci poczęli z powrotem uciekać ostrzeliwując się z karabinów.
Kiedy
znaleźli się po stronie bolszewickiej rozpoczęli regularne ostrzeliwanie naszej
strażnicy. Po pół godzinie zaprzestali ognia, kryjąc się w sąsiednich
lasach.
W

2 godziny

później

ujęty

został

w

tym

samem

miejscu osobnik,

który badany

"zeznał, że grupa ta która niedawno tak silnie strzelała miała dokonać napadu
na Kraśne. Byli to dywersanci šwiežo wypuszczeni ze szkoly w Puchowiczach,
Osobnik ten
ndrzej Jachimowicz był wysłany na zwiady, a ponieważ zabłądził
kierując się odgłosem strzałów, przyszedł akuratnie w te miejsce, gdzie leżała
zasadzka.
Jachimowicz oddany został władzom policyjnym. (ab)

Paraliż uleczalny.
Nowy
Pisme ryskie donoszą

dziach

z wynalazkiem

prof.

wynalazek «Orchikoin».
z Petersburga, że doświadczenia dokonane

Krawkowa,

w

zastosowaniu

ekstraktu

jąder

doprowadziły do sensacyjnych rezuitatów. Zastosowanie
tego ekstratu
czyło zupełnie paralityka, uważanego za nieuleczalnie chorego

Instytut medycyny eksperymentalnej przystąpił do

ZAW

ilosci dia szerokiego zastosówania.
ydzieliny gruczołów dostarczają rzeźnie

paraliż

i wzmacniający

wego zasiadło

ców

organizm,

młodzień-

jedenastu

płci obojga, wyznania

wego oskarżonych o
kółek komsomolskich.

mojżeszo-

należenie

do

w składzie; przewodniczący
Kontowt,
assesorzy
sędzia

Sąd
sędzia

Borejko i sędzia honorowy
ki po

nazwany

personaljii

sprawdzeniu

przysieżeniu szeregu
stanowił

sprawę

Świątec-

Świadków
rozpoznać

drzwiach zamkniętych.

Świadkowie oskarżenia

stawili

za-

wyrobu

miejskie.

został

Nowy

|u-

byków

wyle-

ekstraktu w

środek

leczący

<orchikoinem».

wykonania tych
ma

na

butów

orzekła,

że

się tu do czynienia z oszustwem.

Wobec tego orzeczenia uchwalono buty skonfiskować.
Właściciele sklepów w których

znaleziono te buty pociągnięci zostaną prawdopodobnie do odpowiedzialności sądowej.

po- "9— Konkurs na odczyt. Zarząd
przy Rejonowej Spółdzielni wojsk. ogłasza
konkurs

na

napisanie

się odczytu na

wzorowego

funduszu
bezrobocia]. Wyznaczono mocy którego jeden z oskatżonych gimn. A. Mickiewicza zdać
=
dziennie o godz. 10 rano i 5 wiecz.
skazany został na 2 lata więzienia, w sali gimn. Lelewela
do
rozpoznania
30
spraw.
[ul.
Mickiewikośw
parafjalnė
e
10) Rekolekcj
— [b] Sprawozdanie z akcji po- dwóch po roku, dwóch na 6 miesię- cza 38] wieczór słowa, obrazu i toSerca Pana Jezusa 27, 28 i 29
ciele
żywnościowej
dla bezro- cy z zawieszeniem kary na okres lat nów pt. „Kraj baśni”. Złoży się nań
marca codziennie o godz. 9 rano 1 5 mocy
pięciu.
3
cykl krótkich
botnych.
Ogólna
ilość
bezrobotnych
nastrojowych
obraz*
wieczór.
Pozostali zostali uniewinnieni.
"ków
poetycznych
zarejestrowanych celem otrzymywania
pióra p. E. Masiejewskiej, odczytanych przez członURZĘDOWA poniocy żywnościowej w Wilnie wyZ ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO ków zespołu
art. Reduta i ilustrow
nosiła
2347
osób.
:
Wi— [b] Wyjazd Wojewody.
— (b) Z życia białoruskiego. nych na ekranie obrazami świetlnyaZ liczby tej 761 bezrobotnych
mi
w
a
wyjeżdż
ce-Wojewoda Wileński
otrzymało
pomoc żywiościową:
w Dowiadujemy się, że w łonie opozy- z krajobrazów J. Bułhaka.
Akompah
sprawac
w
em
wieczor
ałek
poniedzi
naturze 474 osoby i w postaci obia- cji białoruskiej powstały pewne tar- njament muzyczny oryginalnie przez
służbowych do Warszawy. Podczas dów miesięcznych 287.
cia i nieporozumienia, z jednej siro- siebie wybrany wykona
pianistka p.
P. Vice- Woje>
pobytu w Warszawie
Koszty tej pomocy
określają się ny między sielańsko-raboczeską hro- Z. Siekiel-Zdzienicka. Słowo wstępne
po
z
związane
sprawy,
woda omówi
madą z p. Taraszkiewiczem i faktycz- wygłosi prof. J. Wierzyński.
sumą 20,970 zł. 35 gr.
grzebem Metropolity Wileńskiego Ar- „ Tysiąc pięćset osób z ogólnej nym kierownikiem pisma białoruskiePrzedstawienie to, ofiarowane przez
cybiskupa Cieplaka,
liczby bezrobotnych korzystałoz obia- go p. Łuckiewiczem, a grupą chade- autorów i wykonawców na potrzeby
okręgo- dów w kuchni ludowej, 221
— (b) Z działalności
bezro- ków połączoną z grupą białoruskiego gimn. Mickiewicza stanowić
będzie
narzę: botnych
wego urzędu legalizacji
niebywałą atrakcję o wysokim — паumysłowych
otrzymywało sielanskiego sojuza.
dzi mierniczych. W roku ubiegłym obiady z dwóch dań. Ogólne koszty
ZEBRANIA i ODCZYTY. stroju i ekspresji, jednocząc w hardo trzech urzędów miar i wag (Grod- tych obiadów wyniosły
monijnąjcałość poezję, plastykę i mu43.799 złot.
— Odczyt na Antokolu. W nie- zykę. Ze „względu
no, Baranowicze i Wilno) zgłoszono 25 gr.
na ograniczoną
narzędzi mierniczych 48943 sztuk.
— [6] Ilość
korzystających
z dzieię dn. 21 b. m. o godz. 12 i pół liczbę miejsc należy się w bilety wstę
Zatrzymano z tej ilości 1961, ocecho- zapomóg. W ubiegłym tygodniu 996 w poł. w Domu Lud, P. M. Szk. im. pu zaopatrywać zawczasu w
kanceSkargi na Antokolu p. Dyr. Tad. larji gimnazjum
wano 44393, zbrakowano do zwrotu osób bezrobotnych
korzystało z za: P.
(ul.
Mickiewicza
38)
wygłosi
odczyt
p. t. w godzinach
z powodu niezdatności do naprawy pomóg i otrzymało ogólną sumę 14 Turkowski
wieczornych.
Polski*,
Wstęp
w 1143 tysięcy złotych, w tym tygodniu licz- „Obecne położenie
5311, wniesiono konfiskatę
wolny.
czynašci ba ta wzrosła do 1379 osób.
tych
wypadkach.—Prėcz
/TEATR i MUZYKA,
— (b) Odczyt
u studentów
nadzorcza
technicznych działalność
— Odezwa komitetu do wal- Białorusinów. Staraniem zw. stu— Reduta w teatrze na Pohulance
następujący:
sposób
wyraża się w
sztukę B. Katerwy <Przecho*
W
ra
ki
z
bezrobociem.
Komitet
wykodentów
Białorusinów
w
dniu
21
bm.
miejscach
dokonano rewizji w 5052
ей».
nawczy
pomocy
bezrobotnym
wydał
o
godz
4
po
poł.
w
gmachu.
gimn.
spisano proto- odezwę,
obrotu publicznego,
poł.
godz, 12-ej w
Jutro w niedzielę o
w której zwraca się z gorą- białoruskiego (Ostrobramska 9) od- Mieczysław,
o
A
Limanowski i
kułów 729, otrzymano protokułów cym apelem do całego
społeczeństwa będzie się odczyt ks. posła
A. Stan- <Turoniu» Żeromskiego. W niedzieję po poprzesłanych przez policję 208, przełudniu o 3.30 <Wesele> St. Wyspiański

którego popierwsze: wśród
w wyniku
ałej tłuszczy znajduje się świa- rucznikiem, niż generałem i gubernato- posterunkach policji państwowej cerozszal
rem. Uialeatowanego zaś wykonawcę em niesienia pierwszej pomocy
luddomy prawdy Chudy, stąd wniosek,

że lud

bundu na Górnym

temat „Kooperacje spółcodzieniiie o godz. 6 rano i ich być czterech,
dwóch dziełcze* z uwzględuieniem znaczenia
jedynie
zabrakło
wszyscy,
6 wieczór.
OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA świadków obrony, którzy zostali u- ruchu współdzielczego
dlą armjj
8) Rekolekcje parafjalae w kościepolskiej. Za najlepszą pracę
‚ — [b] Komisja odwoławcza. W karani grzywną.
wyznamarca
20
i
19
18,
le Ostrobramskim
Jankie- czona jest nagroda 300 zł. (ab)
Oskarżał podprokurator
9 rano i 4 i pół dniu dzisiejszym o godz. 6.30 w lo- wicz,
codziennie o godz
adwokaci
obronę — wnosili
— „Kraj baśni*, We środę dn.
kalu przy ul. Zawalnej Nr. Zodbędzie
4
wiecz.
w
Czernyhó
i
Smilg.
24 żę ję o godz. 7 wieczorem sta“
się
posiedzenie
komisji
odwoławczej
kościew
e
paratjaln
9) Rekolekcje
Po naradzie sąd wydał
wyrok na raniem.
[od zarządzeń zarządu
obwodowego
dyrekcji i opieki szkolnej
łe św. Jana 22, 23 i 24 marca, CO-

stępne,

jednorocznych

kinazy

Śledztwo na ukończeniu, — Przygotowania do manifestacyj.
WARSZAWA, 16 IL (tel. wł. Słowa). Śledztwo w sprawie afery Volks-

Kupno.

8,07

Volksbundu.

afery

Po wykryciu

i

J. i inż. Iwaszkiewicza ].
Obradom
przewodniczył _ prezes
i bilonu zmniejszył się o 446 tys. zł. Wil. tow. rolniczego p. K. Wagner
Stosunek
procentowy pokrycia
Dolar 8,30,
kruszcowego wynosi 39.22 proc.
Innne pozycje nie wykazują wię*
WARSZAWA, 19.II, (żel.wł. Słowa).
kszych zmian.
Dziś Bank Polski płacił za dolar
KRONIKA MIEJSCOWA —7,60, na czarnej giełdzie—8,30, nad
zapasu Banku

Informacje.

W sprawie pomocy

©

Piotrowicz,

[o] Inspekcja okr. funduszu

bezrobocia.

W

naczelnik wydziału

dniu

wczorajszym

zarobki, kiewicza p. t. „Polacy, jako cudzoaby zechciało w tej ciężkiej chwili ziemcy na ziemiach W. Księstwa Ligrożącej nieobliczalnemi _ skutkami tewskiego w XV i XVI w, a stan
wykazać
zrozumienie
swego
obo ich obecny
na tych ze ziemiach*.
wiązku i stworzyć potrzebny dla wal- Wstęp wolny.
ki z bezrobociem fundusz, ofiarując
RÓŻNE.
na ten cel 1 proc. od dochodu. Ofia$— (b) Decyzja komitetu
do
ry poczynione w przeciągu kilku najwalki
z
lichwą
w
sprawie
butów
trudniejszych miesięcy mogą
zapobiec katastrofie gospodarczej i spo- papierowych. Na ostatnim posiełecznej, która społeczeństwu zagra- dzeniu komitetu walki z lichwą rozża, a która być może nie jest jeszcze poznawana była sprawa 1000 par
przez

ogół

doceniana.

SĄDOWA.
—

(b)

Skazanie

miejscowych

butów zaaresztowanych w kilku sklepach. Konfiskata tych butów nasiąpiła na skutek masowych
skarg na

przez sklepy.
oszustwa dokonywane
Specjalna komisja rzeczoznawców po

Dy- komsomolców.W dniu wczorajszym
bezrobociana ławie oskarżonych Sądu Okręgo - zbadaniu

finansowego

rekcji głównej funduszu

pracującego i posiadającego

wartości

towaru

i jakości

ego,
wieczorem o 8-ej <Ewa» komedja w 3 aktach
J. Szaniawskiego.

W poniedziałek po raz jedenasty <Uciekła mi ptzepióreczka» St. Żeromskiego.
We wtorek powtórzony będzie <Turof>
dramat z rzezi galicyjskiej St. Żeromskiego.
Bilety sprzedaje do przedednia każdego
przedstawienia biuro <Orbis> ul. Mickiewicza
11 od godz.
— 4 w dnie powszednie i od
godz. 10—12-30 w niedziele, oraz kasa teatru
od godz, 11—2:ej i od 5—8 w dnie przed
stawienia, Dla udogodnienia publiczności
bilety sprzedaje również księgarnia <Lektor>
Mokša 4 od godz. 4 — 7 i w niedziele
1—3,
od
— Wieczór baletowy H. Łaszkiewi.
czowej w Teatrze Poiskim. Dziś w Teatrze

Polskim

wystąpi

świetna

inierpretator-

H. Łaszkiewiczo:
ka tańców plastycznych
wa z udziałem zespołu plastyki. Program
obejmuje szereg elektywnych produkcji ba*

Srowo

4

TRITIIIIINITLIII)

łetowych w zastosowaniu do muzyki Brahm=
sa, Chopina, Schumanna, Rymskiego-Korsakowa,

Krejsiera

i innych.

sakowa

<Szecherezada».

Widowisko

pocznie suita symfoniczna
wywołał

roz-

SPÓŁDZIEL

Rymskego-Kor-

Wieczór

baletowy

ogólne zainteresowanie.

Początek

—_
Widowisko baletowe dla młodzieży w Teatrze Polskim. Jutro o g. 4-ej pp.
zespół baietowy H. Łaszkiewiczowej wystąpi na przedstawieniu specjalnie pizeznaczo*
nem dla młodzieży. Program barwny i urozmatcony. Na wyróżnienie zasługuje «Kar:
nawał Wiedeński» 5chumanna. Ceny miejsc
—

Koncert

M, Orłowa

w

|

OTRĘBY

Teatrze

OWIES
ŻYTO
PSZENICĘ
JĘCZMIEŃ

wszechświatowej

Mikołaja Orłowa. W programie, Franck, —
(Prelude et tuge), Beeihoven — (Sonata Esdur op. 31) Chopin — (Ballade g-moll, Nocturne Fis.-dur. Eiude Ges-dur, 2 mazurki,

Tarantella),

Ravel,

Rachmaninow,

Liszt i

NAJTANIEJ- GDYŻ

skiej. Jutro 21 lutego poranek muzyczny ze
wspołudziałem orkiestry1 p.p. leg. Program

obejmuje wyjątki z pasji św. Maieusza J.S.
oratorjum

G. F. Handla,

oraz

pszenne

irag-

Ze świata.
że

na

turnieju szachowym

С

zwróciła na sie-

bie ogólną uwagę uciekinierka rosyjska, 19 ietnia
Wiera
Menszykowa.
W
turnieju
szachowym
osiągnęła
ona tak wybitne
rezultaty, że jest
obecnie

uważana

za

najlepszą

pod

WPROST

OD

chisikę na święcie.

PRODUCENTÓW

redakcją

Poświęcony

jest

wszechstronnem

naszego

kraju

odbiciem

i zagranicy.

półroczna

э
э

(M.Stefafisku

roczna

э

Numer

r.

Numer

okazowy

Redakcja

pojedyńczy

wysyłamy

i Administracja:
Tel.

в

—
—

»

UMIARKOWANE

Objawy

(początkowe):

0hjodų

(podczas

ataków):

w dołku

Niekiedy

wymioty

dreszcze,
żółcią,
żółtaczka.

silny

ból,

który

się

rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga až pod lopai
ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową.

zimne

aptecznych
Skład
w aptekach
i składach
Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I piętro).

poty,

główny:

CAŁYM

ŚWIECIE

HARCU

Z GÓR

ZIOŁA
Dra

LAUERA

Załecane przez najsłynniejsze powagi
lekarskie jak prof. Berlińskiego Uniwersy-

Dr Mar-

Dr Hochfloetter,

Dr v. Leyden,

tetu

tn i wielu innych wybitnych lekarzy, radykalnie usuwają wszelkie cierpienia żołądkowe, cierpienia wątroby, cierpienia nerek,
kamienie żółciowe, ;hemorojdy,
reumatyzm,

Zioła

z

Gór

w

lekar:

złotemi

iedniu,

Londynie,

Beulinie,

i

d-ra Lauera

wystawach

odznaczeniami

skich najwyższemi

medalami

Harcu

na

nagrodzone

zostały

artretyzm

Paryżu i wielu innych miastach. Tysiące
podziękowań otrzymał Dr Lauer od osób
wyleczonych, Cema pół pudełka zł. 1.50,
podwójne
pudełko zł. 2.50. Sprzedaż
w
aptekach

UWAGA:

i składach

aptecznych.

Każde oryginalne

patrzona

Ni

«3

pudełko

za0-

wę» :€j. w

Min,

Zdr. Publ.
W.Z.P, w Wilnie Nr 56 z 6-XI1-25 r,

Temas

z

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L. 0. B. B.

R UTKOWSKI

Wilno,
otrzymał
mi

Wielka

Od i-go LUTEGO

przedstawicielstwo Łódzkiej

Fitutowni

dla Handlu

Włókienniczemi na sprzedaż huriową wszystkich
wyrobów
czonych Zakładów Przemysłowych

64

WyrobaZjedno:

„K. Schejbler i L. Grohman*

w ŁODZI
Skład posiada: materjały białe, farbowane, drukowane; Muśliny
Kretony
w najnowszych i ysunkach.
or a z
materjały wyrobów
fabryki
J. RICHTERA
w Łodzi.

DETALICZNA

SPRZEDAŻ

po wyjątkowo niskich cenach
do l-go Marca 1926 r. maierjałów
bieiiźnianych, wełen na ubrania męskie i damskie.

$1%40094090000990905906009909
PLACOWKA

POLSKA

MEBLOWA

Zawalna

Polecam:

я

Sałony bambusowe,

densy, szafy,

stoły.i

stare

na

Salon
bli.|

t.d.|

mahoniowy

meble

Mam

parawany,

| Materace.

angielski|

nowe.|

| | Sprzedaję

magazynach.

i

.o

30.

|

15.

kre-

M

| | Przerabiam

| Opakowanie

me-

proc. taniej, niż w.

nadzieję,

że

cówka zyska zaufanie.
Z poważaniem sługa

Polska

AWERCZENKO.

KATIA.
Natura
czarnemi,

zalotną

Katię

sennością zamglonemi

obdarzyła

oczy-

ma, miłemi, jaskrawą

czerwienią

na-

brzmiałemi usteczkami, wiecznie skrzy=
wionemi grymasem
niezadowolenia,
oraz policzkami pokrytemi puszkiem,

niby

dojrzała

wzrost,

brzoskwinia.

postawna

ośmnastołetnie

wysiłkiem

figura

piersiąika,

Wysoki

i te

pyszne

Pla-

które

całem

—Katiuniu-u-u!.. Pocałuj Ćmocika... jętną Katię przeciągłemi, to

— Cudna

Katia!, Jedyna Katial.—

pyszną

białością

—

kuszą

zbyt

szczerej chęci

zadowolenia

dziewczyny...

cię pocałuję...

broni, wopo ścianach

się pokoju, a myślą błądząc w krainach
dokiadną odpowiedzią. jednak niedy- mroku.
skretne pytanie dąży do celu pierwszo
_ Tu się należy dań objektywizmo*

nieustannie wszystkich otaczających
płci odmiennej.
Ledwie brzask rozšwita malutki rzędnej wagi—umożliwienia
drobiaz- wi:
z uiemniejszem
powodzeniem
Aleksy pieszczofliwietytułowany
Cmok- gowego zbadania barchanowego kaf- mógłby pryncypał pieścić objekt zaczykiem, wreszczy w
niebogłosy
2 tanika i tego co sobą pokrywa.
o"
Kati — gołe ściany po*
łóżeczka.
Wreszcie usiłuje rozruszać
obo- oju.
у

Wydawca

Stanisław Mackiewicz”
=

<

—

Kedakipr w/z Czesław Karwowski.

4. tegož

e

podstawie

4 —

i Okazja!

1,000

dolarów

4,000

i więcej
dolarów do 20,000

Portowa

EK

Kiarowne

w

gatunku

iłosierdziu

obywatelstwo

eamy
bar
biedną rodziię,
składającą
się: z

t
łych,ojca niet
i
iń
99. | Só
w Łodzi, ul. Kilińskiego

Ф ®© 0Ф0Ф

hCesZ

m
EEST
a
Tr
Pre

ieczalnie

się uczyć?
Napisz: «Do Kance-

ska 17, awyst-neCi
będą dar mo odnoš-

Szafy,

i piśmie,

średniej, uprawnienie

do

w

zakresie

wykonywania

zawodu

wykształcenie

Oierty z odpisami świadectw
15-111. 1926. Wydział Powiatowy.

i

praktyki

referencji

przyjmuje

obsadzoną z 1 kwietnia 1926

Czernik

088880666866806880 |

irancus

skórnej

weneryczne

Ordynuje od 5 — T.
3-go maja 15.
W.Z.P. Nr 48

H.

">

b. książ.

Sikorski

KO

PKU

Zam.

w tolw.

No”

wopole
nimas
\чісрНсі‚Е gm. Hermano-

®®
ai

MEBLE

wojsk.

M

—
Święciany na
im. Kazimierza Romej-

nia się.
Rb:

najtaniej Я nabyć

miiażoojóń
ksiąž. wojsk.,

pogodna, | Z. vos, pzez PKU
„

aigis

przepustką

Sikorski

H.

i S-ka

d.

Sta--

Zawalna Nr 30. | zastwy
Tiock
rostwo Wil.
Wil.-Trockie

na
Brzozow=

im. Stefana

Maszyna

do |

пома

w.r.

i

A. Mańkowski

PISANIA)
systemu
Smith 8 Bros

STAROSTA

języka an-

Biura, Krzesła oraz
wszelkiego rodzajn
meble najtaniej nabyć
można
w
{
Domu Handl.

į

Przewodniczący
Wydziału powiatowego

lekcji

gielskiego

choroby

A ce

na warunkach

czycielka udziela

Di MED.

i S-ka
Zawalna Nr 30.5

do

oświadczona nau=

DB

m. 17. Od g. 1—4 pp,

Kredensy,

i ® LLV
i
obowiązkami

znajomość5

wa».

skiego, Mickiewicza 37,

Stoły, Bieliźa arki

dokładna

Nę=

Adresz

Antokoi,
Piaski
15,
m. 6, Miklis.
Składki
przyjmuje Adm. «Sło-

la:ji Kursów Gracjana Pyrka>, War-

ne wskazowkiiiady.

i
Ś
określonymi

chorego.

dza wyjątkowa,

szawa,Šwietokrzy-

w

polskie,

a

gas

Chemicznych

„CH EMIKPOL“
Sp. z ogr. odp.

Drohiczynie poleskim ogłasza
weterynarji z siedzibą w Jano200 do 250 zł. miesięcznie i
od

poza

Sz.

Czytelników

Przetworów

Fabryka

onkurs.
Wydział Powiatowy w
konkurs na poszdę felczera
wie lub Drohiczynie z płacą
prawem
wolnej
praktyki
służbowemi.

Akuszerka

poleca

BZZKOBZEEZESNE
00068808 +144410

280686868

ądca.

W. Smiałowska
Od godze
przyjmuje
za
do w. A >

(Neron Wassergias)
wyborowym

Adres:

p ancE

O

|

wodne

płynne

Ra

j

posse

Świadectwa.

ważne

BOCA

bardzo dobre

!

rolę Wilna

NE

samodzielit

poszukuje

i rekomendacje

GE:
|
т
POCZ
[Ę 5 9.o.$.%.6.016:%-06-60:0-0-0:,
Szkło

па

Ra

ca

oprocentowanie.

pod sastaw

O warunkach dowiedzieć się można
Biurze Spółdzielni Zaw alna 1.

d

pa
waler

Po

poszukujemy zaraz na

m.

ma

14

я

zaliczek

do sprzedania.
36,
Złola
Warszawa,
„8
Kossakowska.

3000 Gumos ||“ as nas | Te

E

pied

dachai

4

°

500 dolarów | „ZACHĘTA*

62.

uwydatniają

mowie

>

„SŁOWA

250 dolarów | Dom Handl.: Kom.

telef.

z Bałtykiem.

Posada będzie
umowy służbowej.

je stare,

2

jako bramy eksporiowej w której zbiega ją się wszystkie
iinje kolejowe, łączące drcgą najkrótsząi najtańszą Ziemie

w

Schopen-

5

Kolei na łamane

szkoły

wej.
Wykonywa obstalunki
j i reperacje oraz kupu*

źródle twierdostatecznej»

B

j

298

cz /nniki

Admi-

nistracji

zam.

Handl.Kom.|

wał

Burbiszki gm. Trockiej,

przewożenia

D

ciężarów
koń
> Wraz Z WOzem,
Zamówienia kierować

„ZACHĘTAĆ |

14į
Portowa
telefon
005,

we

uieważnia się.
RECE CE
REZ и
с
о

okazyjnie .anio
do sprzedania

Dom

skiego,

do Działu Pracy wię-

zienia Stefań kiego w
ui. Ponarska
Wilnie
Nr 6. Dziat Pracy.

paznokcie, poczem z
gazetę, czyści
— Całkiem drzewo..—smutnie ki- objęć przesiąka pesymizmem.
Po południu Katię odwiedza stara rewerencją, zasiada do kolacji, która
wa głową głowa rodziny, zmieniając
Długo siedzi w jest okazją do wyśmienitych popisów
rapiownie ton i treść swoich
wybu- kobieta—jej matka.
chów:—Katia!
W/

biegnij

bramie

po

trafia

papierosy.

cziewczyna

Puść! Nie ładnie! Grzech...

skromnym

pokoiku

swejcórki,

patrzy

łagodnie w jej twarz, pieści włosy
do- swego dziecka, całuje oczy, a Katia
na

błądzi apatycznym wzrokiem po niemniej apatycznym suficie.
— Zmęczone jesteś, biedactwo...

nie:
temon,
gu-

Pójdę sobie.

go.

tyczna córka.

—

Dobrze, mamo... — żegna apasd

kotietami

z wyśmienitemi

„takos

oraz

:
:
wym“ pirogiem.
swetowi
przedmio
dogadza
Katia
piegorącemi
go afektu, rozprasza
lodowaszczotami swą całodzienną
tość, gubi usta w jego rozwichrzotwarz zinych włosach i tuli zimną
krawat
Wymęczony
Wasi.
mnego

‘етрегаspazma-

znosi cierpliwie zbudzony
ment Kati. Wreszcie Katia

mi rękoma obejmuje „hawajską* talję w pokoiku
Kati siedzi „jeligantny*
Kati i wyszeptuje tej mętnie obojętnej "subjekt galanteryjnego sklepu
Somo-

rękę subjekta
mydłem '<pierwszego gatunku» dłoń gorącemi pocałunkami pełnemi oddania.

dziewczynie nieskomplikowany

zapas

wa—Wasia

komplimentów

lokal-

Jest to jedyna istota,
którego całus, nawet dla

w zakresie
ideału
ro-

Somowa—Wasia

dzaju

sentymentu,

Właściciel

skiepiku długo nie ekspe-

djuje żądanych papierosów,

nem:

:

o

zabarwieniu

Cukierek!.. Pachnący

Cytrynowa ty moja
Katia ziewa,

trzęsące-

groszeczek!..

de-li:cjal..

Wyzwolenie

— Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński.

'z

jego

tycznym

Snurcyn.

Kati, jest zbytkiem

A subjekt

galanteryjnego

sklepu

Snurcyn—czyta

zetę po dobrej kolacji...

Rozgładzejąc fryzowaną czuprynęi
wiązaniem

ruchem chwyta

sytuację— i zasypuje pachnącą tualetowem

Późny wieczór zmienia

manipulując

5

Mosio-

róg

Wileńska

Mełafizyki

Morainości».
pols'iego przekładu

w

roimiži

młodego, młodszego pomocnika
zorcy domowego, który napada
szczęśliwą z całym rozmachem
peramentu tubylca Gwadaikiwiru,
wa rodziny,
właściciel
mieszkania i poczęty i urodzony
w Tulskie
pryncypał Kati, rozglądzjąc
się na bernji
:
wszystkie cztery strony Świata zdra- - Katia lodowym gestem odtrąca

swej sprężystości : zdradza- nie wita Katię lekkiem dotykiem jej dliwie podkrada się do
ją niedyskietne pragnienie wynużenia jędrnych piersi.
—Daj-no, Katiu, niech
Się z więzów kiępującego barchano— Кана!.. le kosztował materjał?,
Pokojówka słabo się
wego kaiianika na świat Boży,
oraz —-pyta melancholijnie, nie zdradzając dząc martwemi oczyma

dražniema

znów fe-

Katia spełnia obojętnie, bez krzty brycznemi całusami. Dziewczyna
le:
pieszczotliwości swój obowiązek, na- niwie go odsuwa, pogardzając niedoleżący do wielce złożonych.
świadczoną namiętnością:
Po załatwieniu Cmoczyka pośpiesz— Niech panicz da spokój! Pora do
nie szykuje dziecku jakieś Świństwo szkoły. A całować... grzech!
z manny, jednocześniew jadalnym poNiezadowolony Waldemar wzdykoju napastuje Katię uczniak Walde- cha, przesuwa ramieniem tornister na
mar, starszy braciszek Cmoczyka:
plecy i czmycha do szkoły, bo... głoszepieni młokos, pożerając dziewczynę zachwyconemi oczyma, i promien-

47

I —

telef,

°

felczerskiego i wykazanie dłuższej skutecznej

8. Makowski
Wilno,

;

Jedyny zakład
TB tów
dętychm uzycznyci
instrumen-

4 Stachowskiego

|

metafizyki.»

<Uzasadnienie

Ą

i

do wszelBla. Im. Kant <Prolegomena>
oraz

14

wage!

«Filozofja

2 4'2(;;;›“ chowski

zagranicę.

języka polskiego

tel. 9—05.

przez Polskie

3

1) Ulgi taryfowe przyznane
Zwracamy uwagę na:
i
przy eksporcie
zboża przez Ministerstwo
części Województw
lsty przewozowe; 2) Ciążenia znacznej
Wschodnich ze wzęłędów gieograficznych ku portow” w
Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie.

Wymagane

Portowa

poszu*

Kasę Mianowskiego w Warszawie szczegó nie zaś:
1. . W. James «Pragmatyzm»
3
а
s

do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu

4 klas

Makowski.

ARKADJUSZ

6 9003905660000096

w

494446

UA As
kė
k

SŁYNNE

05990900090900% 6

a

LAWAT

i

Kazimierz

ATA WTA PO

SA

SUKNO

°

Ziemian

Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie

Wschodnie

606886

A
a

kolejowej

powyższe

Dom Handł.-Kom.
„ZACHĘIA*

przez

przyszłej

sprzedaż

ziemskich
poleca
okazyjnie
tanio

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,

kiej

i

majątków

DOWIED ZIEĆ SIĘ

-

wysyłamy

zwłaszcza

kuię książek wydanych

|

®

producenci

mi w

i niemieckim

dzenia

aczność

Wszystkie

!

Sprzedaż

cuskim

kupno

rosyjskim, fran.

w jęzvkach: polskim,

į

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a
zarazem będąc ” stałym kontakcie z firmami zagraniczne

i

i wątrobie

|

producent osiągnąć, może
cę, jęczmień i siemię lniane)
dostarczając ziarno jednolite, dobrze oczyszczone stam
*
wiące przez. to towar eksportowy.

dołku podsercowym (gdzie
schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie. Skłonność do obstrukcji,
Język obiożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach.
Bóle i zawroty głowy.
bokach

DZIERŻAWY

mi do studjów
filozoficzne

dzieła

Ё

1

I;

nie ważne

potrzebne

Prosi-

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża.
NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni-

CHOLEKINAZA
H. Niemojewskiego.
bez bólu. Ataki w zupełności ustają,
w

w dzisiejszym

r

„ai .

MESSALINY

Kupuję

37.

Związku

Kresowego

18,

Tragiczna śmierć

a
==
o
w

Juljusza Germana.
W roli głównej
JADWIGĄ
SMOSARSKA.

hauera «O poczwó:nem

(półdzien
bocznicy

Hoża

Piotrkowska

!

5:8—12.

i usuwa
schodzą

|

PODZIAŁ

i prasy)

umazzwzrzi

czasie kamgarny na ubrania i kos jumy damskie, bieliznę damską i pościelową, gotowe
ubrania i płaszcze mę
skie i damskie, kołdry watowe, zegarki złote, dams'ie
1 męskie, aparaty
wartościowe przedmi: oty, możecie u nas

Łódź,

bezpłatnie,

zmiękcza
Kamienie

Ból

Tak drogie i pożądane

inne

K. Gack

zółciowe

PRZYJMUJE
WSZELKIE
DRUKARSKIE
ROBOTY
WE
WSZYSTKICH
JĘZYKACH
EUROPEJSKICH

NIE

służbowych

otrzyma W.P szczegółowy prospekt i niespodziankę.
Posiadamy dużo listów dziękczynnych.
Przedsiębiorstwo Handlowe „RECORD

ZŁ 10.00
ZŁ 18.00

ul.

rządowych.

odgadniecie?

Zawalna

Warszawa,

139—60,

( oprócz

TRZY MIASTA POLSKIE. Wraz z zadaniem prosimy w liście |i
podać dosładny adres Oraz załączyć znaczek pocztowy na co

60 gr.

na żądanie

„1IWOŃE A”

my nadesłać nam prawidłowe rozwiązanie ubok umieszczone
go zadania, litery należy ułożyć w szersz, KTÓRE OZNACZA

Zł. 6.00

Cud!

w 2 serjach, 15 akt. razem (całość)

Wielkie Święto sztuki tolskiej
Erotyczny dramat współczesny w 2 ser.
Historja duszy dziewczęcej
10 akt. razem
w-g
głośnej powiesci

otrzymać zupełnie bezpłatnie.
Niema żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykiuczone.

życia artysty

Prenumerata kwartalna wraz z przesyłką —

DRUKARNIA OBFICIE
ZAOPATRZONA
W MASZYNY DO
SKEADANIAI D R UKARS KIE МА)NOWSZEGO TYPU
ORAZ MASZYNĘ
ROTACYJNĄ

CENY

Literacki
Stefan

i

GUAZZONI

i JÓZEF W ĘGRZ YN. Łaskawy współudział 1-go pułku Szwoleżerów i Marynarki wojennej.
Rzecz dzieje się w Warszawie, Lwowie, Gdyni. Orłowie i na Helu. Począiek seansów: 3, 5.15, 7.30, 9.45 w.
Dyrekcja uprzejmie prosi Sz. Publiczności o przybycie za 20 minut do początku seensów. Bilety honorowe

B-L-I-N-L-U
L-N-G-W-l
foiograiiczne

Cudów

reżys. ENRICO

wszyscy ao Kina «Helios»!

Wszyscy,

se

Z-A-N-O-P.N

Teatr.
Kino,
Muzyka,
Literatura
Mody,
Sport,
Finanse, Społeczeństwo

Architektura,

cznego

„WYDAWNICTWO WILEŃSKIE"
Ezz. od 1906

NIE LOTERJA

Sztuce:

„COMOEDIA“

DRUKARNIA

23.

Kierownik

(w
ogniu Wezuwjnsza
Da
w 9
ane
Kasa czynna: w Niedzielę od g. 2 m. 30., w powszednie dnie od g. 3 m. 30.
Początek seansów od g. 3., w powszednie dnie od g. 4.
CENA BILETÓW: Parter 50 or Amfiteatr i balkon 25 gr
Na ogólne żądanie miłosników Kina dziś wznowiony

Film ze śpiewiem!

$$

й

wielki ft

Siostra"

Najwspanialsze arcydzieło filmowe

S$

Czy

MOEDIA

Plastyka,

Kwaszelnia

SKŁAD
DOMU.

Dziś będzie wyświetlany

$ - MESSALINA

Kino-Teatr

L
DNIK|

Stanisława Grudzińskiego

sza-

z

22

Uwaga:

МУ

tamiejszym

Kameralne

„Polonja“

u

— Rosjanka
najlepszą
szachistką na świecie. Ž Hastings w
donoszą,

[ff Kino

i żytnie

е

„Biała

ULTURALNO OŚWIATOWY
SALA_MIEJSKA_ ful. Ostrobramska 5)

„Helios“

menty z opery Beethovena <Fidelio», Początek o g. 12.30 pop.

Angiji

:

lejski Kinematograf

ul. Mickiewicza

WAGONOWO i NA WORKI
LOCO
ed 160k.
Z DOSTAWĄ
do

Sehumann. Bilety już są do nabycia w kasie teaualnej od 11 — 1 i od 3—9 wieca.
Poranki muzyczne w Sali Miej.

Bacha,

@

KARTOFLE

w Teatrze Polskim recital fortepjanowy zna”
pianisty o sławie

А

SPRZEDAJE:

Polskim. We wtorek 23 lutego odbędzie się

komitego

ROLN

zm KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAŃN —xc
ZAWALNA1 telef 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOW — telef. 4 — 62

© g. $-ej wiecz.

najniższe,

NIA

Nr 41(105b)

Przeł. Jarosław

Kotwicz,

krawatu czyta

Drukaimia

„wytdawiictwo

Wiieńskię”, Kwasźciua

23.

ga-

.

