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LIDA

Rządy

1924 r. Wystarczy aby dzierżawca na
oddanym mu w dzierżawę
gruncie
sklecił jakąkolwiek budę,
chociażby

towarzystwem

Cedergren zdjęty, słowem — porząUwaga 0dek panuje w Warszawie.
gółu przeszła do porządku dziennego
Tymczasem
incydentem.
nad całym
zgrzyty
nowe
odezwały się już inne
w kakoionji spółczesnego życia. Na

—

ui, Majora

jakiejś instytucji policyjnej, słowem
przez kilka godzin panuje i rządzi w

na inny urząd został starosta,

zawie-

niędzmi nie swojemi ale powierzonemi

celu, TOZdla wyraźnie określonego
zarzą”
woli
wbrew
porządziła inaczej,
pieniąjej
du przedsiębiorstwa który

Wy:

dze do własnych rąk powierzył.

obraźmy sobie teraz zupełnie analo=
giczną sytuację ale z wyeliminowa-

kasjerka

czy

Kasjer

niem związku.

naniu,
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CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy

oraz

Wiersz milimetrowy
Krenika reklamowa

z prowincji o 25 proce. drożej

gdzie

tłum

złodziei,

jawnie,

Gdy

go

wszystkie

te chwasty

współczesnego

życia

nasze”

z ukradzionego w

ustawy

o

lesie

drzewa,

ochronie

lokatorów

przez Sejm przyjęta

unicestwia

Podatek

od

rachunków

powodem

PARYŻ, GJlil—(A, W). W czasie nocnych obrad Izby Deputowanych
Briand postawił wotum zaufania przy dyskusji nad podatkiem od ra-

a

już

niu

sali posiedzeń

wraz

z ministrami,

Briand

oświadczył iż więczy pieposiawi pod znakiem

pełnie resztę praw
jakie
sowe
prawodawstwo
pozostawiło
jeszcze właścicielom domów.
Bezro-

Briand

PARYŻ, 6 Iii. PAT.

botni czy udający beziobotnych będą

już dożywotnio mogli darmo

najpoważniejszym

miesz-

Deputowany Taitinger

rezolucji żądającej rozwiązania Izby Deputowanych.

projekt

Socjalni radykali skłatym kierunku,

w

rządowej

rozszerzenia większości

niają się do projektu

złożył w lzbie

kać. Pod rubrykę tę podejść może ażeby można było utworzyć gabinet koncentracji lewicy republikańskiej.
każdy paskarz, lichwiarz i spekulant Bardzo liczni deputowani są zdania, że osobistością mającą największe
na czarnej giełdzie. A minimum do- kwalifikacje do załatwienia tej sprawy jest właśnie Briand, który zachował

cej niż posiadających
rąbiących

wiele

drzewo

w cudzym

przewyższa

Polska będzie musiała zadowolnić

majątki a ilość

liczbę

lesie o

właścicieli

lasów. W ogólnej atmosterze,
partje
demagogiczne ciągną zawsze za 50bą tych co wydają się być rozważniejszymi. W rezultacie, posłowie li-

wielością

PARYŻ.
Genewy.

6 II. PAT.

Odjechały

sę „kompromisemć

Briand wraz z delegacją

również

do Genewy

francuską

odjechał do

delegacje: angielska,

polska, cze-

chosłowacka i hiszpańska. Jak się dowiaduje
agencja Hawasa można
uważać za wysoce prawdopodobne, iż jutrzejsze rozmowy
przedwstępne
w

Genewie

Niemcom

doprowadzą

do jednomyślnego

w Radzie Ligi Narodów.

udzielenia

Pozatem

można

stałego

mieć

Sam

sytuacji.

osobnik ten zagrożony dochodzeniem,

występuje

pewien

półświadoma

lęk, przychiczna

obawa przeciwdziałania,

Wielka liczba steje

się przedmiotem

pod wpływem rozżalenia przeciwko kultu, jakby fetyszem na widok któkil- rego opadają ręce, zanika
normalna
pracodawcy, dobiera jednego lub

ku

w

nawet

pozostaje

towarzyszy,

energja władz

wykonawczych.

Ane-

został
Z którego
nocy w kantorze
mja ich w pewnych wypadkach znajprazresztą
wydalony i w którym
duje łatwe wytłumaczenie w ogólnej
której
atmosferze,
cować nie chce, nie,wpuszcza swego psychologicznej
przez „zarząd ulegają, płynące z góry, z pośród
następcy, powołanego
interwencji właś- władz naczelnych prądy, Te zaś są
do pracy. W razie
sobie natych- znowu emanacją najbardziej do objekciciela, policja dałaby
intruz
i krnąbrny
na
miast z nim.radę
tywnego spokoju i perspektywy

Po tej analizie szczegółów

otrzy-

muiemy syntetyczny
©braz
naszego
życia politycznego
i wewnętrznych
porządków przez cały z górą siedmio-

tylko zgłoszenia
winno

być odłożone

tyjskiego
rządu.

niemieckiego,

rozpatrywanie

na czas późniejszy.

lord Cecił podkreślił

Opierając

zaś dalszych

Mówiąc

miejsca

nadzieję, że

jasność oświadczeń

się na tych oświadczeniach,

zgłoszeń po-

o stanowisku

należy

rządu bry»

przedstawicieli
stwierdzić,

tego

że wedle

rządu brytyjskiego najlepszem uregulowaniem zagadnienia byłoby przyjęcie
letni okres, który zainicjował i dał
na marcowej sesji Zgromadzenia tylko kandydatury Niemiec.
mu wytyczne gabinet p. Moraczewskiego. Organy

wykonawcze

zależą

Lord Cecil podziela opinję gabinetu, co do tego, że wszelkie żądanie
uprzedniego
zobowiązania się delegatów
rządu do zajęcia w Genewie

od władz centralnych, te zaś są rezuliatem targów partyjnych w
Sej- z góry określonego stanowiska musi być uważane za nieuzasadnione.
mie, które znowu
oglądają się na
Szwecja nadal przeciw Polsce.
tłum wyborczy,
.W ostatecznym
rezultacie, ten właśnie ttum a w szcze-

STOKHOLM, 6 III. Pat. Bezpośrednio przed wyjazdem do Genewy
szwedzki min. spr. zagr. Unden odpowiadał
na popołudniowem posiedzeniu Riksdagu na interpelację co do stanowiska rządu szwedzkiego w

gólności jego najbardziej impulsywni
karczynników,
agitatorzy nadają ton całemu współ- sprawie rozszerzenia Rady Ligi Narodów.
powołanych
metę
co najmniej z art. 511 kodeksu
daleką
trzech emanacją władz prawodawczych. Tym- czesiemu
Co
owi
Rząd uważa, iż zwiększenie liczby stałych członków
areszt
y
ponad liczbę,
uległb
mechanizmowi
polityki
nego
—
żnej.
pienię
która
może
nczynić
niezbędną
przystąpienie
wielkich
mocarstw
do Ligi
nie
grzyw
lub
czasem właśnie-w Sejmie istnieje.ten wewnętrznej. Słowem kult tłumu na
miesięcy
podniosłoby jaknajpoważniejsze zastrzeżenia.
jeden
był
m
winny
gdyby
"Tak byłoby
sam kult dla tłumu, liczenie
się z miejscu naczelnem. Najnowsze dzieje
Probiemat składu Rady Ligi eceniany był zawsze
w Szwecji tak,
człowiek lub kilku ludzi. Ale w innasze, dzieje naszych
pohtycznych

interwenjuje

nie

Więc

kaset osób.

kil-

o

teleionėw, chodziło

„cydencie

policja w obronie porządku, nie wysczynów
prokurator pomimo
tępuje

karnych a naczelne władze

towa”

własności:

ograniczając prawo
rzystwa

rządowe

tłumu telefonistek,

stoją w obronie

nad

ustanawiają

Cedergren,

tymi którzy przy

wyborach

dają

na-

że należy szukać rozwiązania nie dla sprawy
liczby
stałych
miejsc w
Radzie, lecz raczej dia sposobu wyboru członków niestałych.
partji
jako
czynników
rządzących
jadzieję głosów.
Wymieńmy kiika epiPrzy badaniu sprawy składy Radu
winno
się mieć
na uwadze
zodów z bieżącej pracy ustawodaw- К 10 bogaty maierjał dia socjoiogow
wylącznie
interesy
Ligi
Narodów
nie
zaś
poszczególne
interesy
tego lub
tłumu
którzy specjalnie psychologją
czej.
innego państwa.
W/ jednej z komisyj jest wniosek zajmowali się i naukowo ją badalil
Rząd szwedzki jest stanowczo tego Zdania, mówił minister, że jeśli
tutaj
mieliby
Sighele
Tarde,
Bon,
Le
naSprawa
reorganizacji Rady zostanie podniesiona
na
sesji
marcowej to
może
a
ekzekucji
o zawieszenie
będzie
wdzięczne
pole
dla
obserwacji.
musiała
być
odłożona
do
przyszłego
zwykłego
zgromadzenia
.
skazująwyroków
wet o uchylenie
, Przywódcy wszystkich
stronnictw
przyłączy
się energicznie do
Rezuliaty dia narodu
są oczywicych za szkody uczynione w lasach.
oświadczenia ministra, zapewniając, iż rząd w tej sprawie ma po za sobą
Z jakiegó źródła wniosek ten wypły- ście fatalne. Wprost rozpacz pory- cały jednolicie myślący naród.

jakiś „Czas
niem dozór państwowy,
jednakże
ści ko- nął, nie wiem. Znamiennem
możno
abonentów pozbawiają
za które zapła- jżest, że nie został 4 limine odrzucorzystania z telefonów
incydent,
©- ny. Jest on stanowczo sprzeczny. Z
cili, wreszcie likwidują
kryminalnych
art. 77 konstytucji, stanowiącym,
Że
ak
bniżeniem _ winnych
pod
orzeczenia
sądowe
nie
mogą
być
ZH
czynów niektórych
tylko przez władzę ustawodawczą zmieniopa

zoo

względem
na

dwóch

przeciąg

Sło po
prądom w

zwycięstwo.

związku

ne. Ale wniosek

mieSsiĘCY*

zadość
Polsce.
Przymus

tego

rodzaju

do

został

zawodowego

gą „dać poważny

zastęp

niepodiegiości

myśleli o

Polski, nie tracili

Po

w

wyborców.

poš- Już dzisiaj, zanim wniosek ten stanie

upadku

Brianda

wać.

Praworządność

WARSZAWA. 6. ill. (żel. wł. Słowa) Wiadomość
przestała istnieć, niu w izbie francuskiej i rezultacie tego głosowania

szerzy się bezprawie, prawo własności zrujnowane,

ważność

umów

poselskich bardzo silne poruszenie.

zła- mał się gabinet

legend prze- bawy iż może
szłości, przemysł w upadku, rolnictwo Narodów

wcale

w nielepszem położeniu, wprost

Brianda

dotyczyła

ona odbić się na toku

TEDUEEŃENKOANA TRZZZSTOZOTIK TONIO POBORZE;

Estonja

w
fatalnem,
bezrobocie
stabilizuje
się, rozwój nauki sparaliżowany bra-

Aczkolwiek
tylko

w

sprawa

podatków,

na

istnieją

obrad obecnej

w

glosowakolech

której załapoważne

sesji Rady

o-

Ligi-
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wypłaci

Ustawa

o nocnem
wywołała

„odszkodowanie*,

Ill.cim

czytaniu

przyjęta,

Z Rygi donoszą: Sejm estoński przyjął w trzeciem czytaniu ustawę o
wlas- się prawem, niewątpliwie odpowied- kiem środków, znaczenie inteligencji
rednio usankcjonowany, prawo
podkopane, agitacja bolszewicka idzie odszkodowaniach za wywłaszczone ziemie większej własności. Przeciwko
nio
popularyzowany
przez
suwerenów
pne
wystę
czyny
zgwałcone,
ności
przewiduje ona
śmiesznie
na wielką skalę, bakcyle
sowieckie ustawie wypowiedzieli się Niemcy, ponieważ
ale za to partja z bolszewizmem zaprzyjaźnionych, znaj.
rane,
nieuka
pozostały
małe
odszkodowani
a.
słychać
przy dzie licznych sympatyków i zachęci zarażają młodzież, Zewsząd
tryumf,
Frakcja socjalistów usiłuje ustawę wnieść pod głosowanie narodowe.
odniosła
wpływowa
Sejm
i
rząd
I
narzekania.
i
skargi
do
rąbania
w
cudzych
lasach.
Rów:
et
kilkas
zyska
najbliższych wyborach
DIRSEL
SESI
TK TS
EOS TS
A
i przy ich nież w komisyjnym etapie jest pro- utraciły autorytet który jednakże mieć

pełnych tupetu agitatorek

pomocy
cej.

kilka

tysięcy

głosów

wię:

jekt ustawy niedopuszczający na zie- powinny. Z
miach b. zaboru rosyjskiego do eks- możliwych

wielką,

pożyczką

na

warunkach

u nas

niema.

amerykańską,

bardzo

poważnych

Niedawno

jeden

publicystów

z

war-

przy

cji i dla

Polski

newskim

bitwą

na

nie przynosi

terenie

ge-

zaszczytu

fran-

cuskim

obyczajom

parlamentarnym-

e й šu

Narodów

i wobec Ligi Na-

Parlamentarzyści francuscy dobr
owolay trać pozycję własnego
rządu

izbie

francuskiej. Ważniejsze i aktualniejsze
jest, że skutkiem upadku Brianda
na.
sze polskie interesy, nasze
doznały niezwykłej
porażki
Poe
bitwą.

Sprawy
jeszcze

edyny nasz sojusznik,
cuski stawia się w Odistie

5

.

zycji raczej obserwatora aniżeli
aktora. Pomoc tego
sojusznika
będzie
znacznie mniej cenną.
Historja nam
wyjaśni
dlaczego
głosowanie
nad

podatkiem od rachunków

musiało się

koniecznie odbyć w ostatniej

chwili

przed wyjazdem p. Brianda do Genewy i dlaczego nasi francuscy przyjaciel2 wtašnie w takiej chwili obalili
swego
premiera.

TADEEROPE TTZEZ TEDE

EZESKO

STEC

Sejm i

fiząd.

Na nową

placówkę,

WARSZAWA G.IIL. (żel. w. Słowa)
r
Now

omianowany poseł nadzwyczsjny
i minister pełnomocny
przy. rządzie
Angorskim p. Karol Badzr jut
Szcza Warszawę.
RÓ
e

Zawieranie spółki handlowej
czy rządzenie państwem?
W

WARSZA WA; 6 II. (żel. wł. Sło
wa)
dniu

wczorajszym oobyła
rada stronnictw koalicji rządząsię naSprawie ustaw samorządowych,cej w
Po
dłuższej

dyskusji postanowiono
od»
być jeszcze jedną naradę
w obecności marszałka Rateja kiórą wyz
naczono

na 17 b. m. Na konferencji
pania Spisana umowa pomiędzy strozo*
n:
nictwa

mi rządzącemw i
samorządowych.

sprawi.
A Am

Na zebranie międzynarodowe
-

go Instytutu

Rolniczego.

WARSZAWA. 6 Il. (żel. а Słowa).
„ czerwcu b.r. odbędzie się w Rzymie
walne

zebranie

dzynarodowego

człontów mię-

Instytutu Rolniczego.

Jako delegatów Polski wyznaczył

Rolnictwa

kiego,

pp. pos,

Jerzego

Małopolskiego

Min.

Goście-

vice

prezesa
T-wa Rolniczego p. Albina Jura,
czelnika wydziału ekonomiki roinNaej

Stefana Królikowskiego
i prof. Bolesława M kulskiego i p.Edwarda
Szturm
da Selenis nacz, wydz. stat
ystyki rolsił, w głównyу m urzęgdzi
dzi e Statystycz -

Zwolennicy Monarchji w Łodzi
Ai

drugim

donoszą:

dniu

ankiety

wśród

czytelników
„ Rozwoju" zy
ok
„Monarchja czy Republika“
na 678
odpowiedzi
584
wypowiedziąły się

za
Monarchją,
Kodów
Ją,

EAST

KTE

82

za Republiką a 2za
TT

STS

Skarżą się u nas cz; sto na a
Sėlos
&
wantury w
bicie w pulpity i Śpiewanie piose
nek. Ale pocieszmy się. Nie tylko u
nas te

bywa, W demokraiycznym sejmi
e czechosłowackim, niedawno, po mowie premjera
, posłowie słowaccy zaśpiewali
Hej Slovane,

Wtecy
Niemcy zagrzmieli
Deutschland
Deutschland ueber alles a Czesi
nie mogli

przecież milczeć i zaintonowali
swoje senty«
mentalne i niewątpliwie
ładne Kde domos

Szko*

da iylko, że madziarzy nie
wystąpili z wspaniałym marszem Rakoczego.
Ale i bez tego.

koncert się podobno doskonal
e udał. Nie
dziwnego. Czesi są przecież
bardzo muzy kalni. U nas jest trochę gorzej.
Jeszcze w
pierwszym Sejmie, słyszeliśmy
z galerji

chór:

O cześć wam panowie magnaci! Na
czyją
cześć śpiewano, nie wiadomo, bo w tamt
ym
Sejmie był tylko jeden poseł wprawdzie nie
magnat ale z książęcem nazwiskiem. Śpiew

wypadł

słabo a dytygent, którym był po.

dobno poseł Klemensiewicz, niezbyt wprawnie dyrygował. Gdzież jemu do Muszyńsk
ie»

go lub naszej pani Gawrońsk
iej, Zbliżają się
wybory.
Dowódcy partyjni powinni
o tem
pomyśleć aby wprowadzić do sali
na Wiej-

skiej przynajmniej jednego pierwszego
tenora, paru drugich i barytonów.
no! także o
kilku alcikach i kontralcikach star
opanień=
Smutne ale zrozumiałe. Źle na skich nie trzeba zapominać, Wiedy warto
wszystkich polach życia.
Takie
są będzie chodzić na galerję. Zainteresowanie
Sejmem, którego dzisiaj zupełnie niem
a
skutki rządów tłumu i dopóki
pod
wzrośnie. A więc kochajmy się i nie dajciy
tym względem nie nastąpi
zmiana, się— Czechom!

szawskich, który umie
obserwować,
sobie in- mitowania dzierżawców, którzy bu- któraby poprawiła stosunki gospoА {егах przypomnijmy
',
zaznaczył
wypadki,
gdy
nasi eksporzi i mę- dynki na dzierżawionych gruntach darcze, idzie jakoś bardzo ciężko.
cydent kaliski. Tłum gawied
terzy
otrzymane
za
towar
kapiiały poprawy być nie może.
o- postawili. Projekt ten jest pewnie w Nic w tem dziwnego. Amerykanie
tów ulicznych bo nawet nie bezr
Alfons Parczewski.
jek związku z wydanemi przedtem usia-pr zywykli do praworządności, której pozostawiają zagranicą,
any przez

| botnych, rozagitow

Obalenie
gabinetu
Brianda
na
dni przed decydującą dla Fran-

muj. Galerja wlorowala deputowa
nym.

w Warszawie.

nią wiary i starali się dla niej praco-

jest mana, kredyt należy ao

współczesnym bardzo pociągający dla apetytów na
Tłum odniósł cudzą własność. Przestępcy leśni monależenia

wa ludzi którzy całe życie

dwa

gabinetu.

miesznie byłoby oczywiści
rzekač na brak Rayon

kandydatem na premjera,

osiągnięty będzie kompromis w stosunku do Polski i Brazylji już
io za
rozważ- pomocą udzielenia tym krajom miejsc niestałych, już to za pomocą odroczęść cgónej sumy powierzonej dó krótkiego czasu kilku miesięcy
wy- zbiorową ludzi spokojnych,
rozpłaty nie wypłaca pocług przezna- rosłe zbierzemy w jedną syntetyczną nych, oddanych pracy i myślących o czenia decyzji do narad wrześniowych Ligi Narodów.
chleba,
stojących
zwykie
czenia ale obraca na swoją potrzebę, wiązankę i zastanowimy się nad tem kawałku
Antypoliska mowa lorda Cecila.
kozdala
od
partyjnie
zacietrzewionych
albo jeszcze lepiej, na potrzeby
dlaczego
one
się rozpleniły,
to
LONDYN. 6 li, (Pat). Lord Cecil w mowie wygłoszonej wczoraj w
goś z rodziny lub znajomych będące- wnioski są zupełnie jasne
i zrozu- obozów ale z tym iłumem impulsywko:tego
Sussex
wyraził pogląd, że znaczny odłam opinji publicznej w Angiji wywanie
urato
na
go w nędzy,
miałe. Pojedyńczy sprawca przestęp- nym, zasugestjonowanym i nawzajem
powiada
się przeciw jednoczesnemu rozpatrywaniu zgłoszeń kiiku państw
o
Pomim
ej.
goś od šmierci głodow
stwa lub wykroczenia doznaje repre- suggestjonującym, z kiórego wycho”
©
pizyznanie
im stałego miejsca w Radzie Ligi.
ów
tych łagodzących okoliczności,
sji, ale wobec tłumu, wobec dużej dzą zwykie krzykacze i prowodyrzy
Zdaniem
lorda Cecila głos tej opinji wypowiada się za przyjęciem
odpowia- ilości
kasjer czy kasjerka będzie
łamiących
przepisy
prawa, wieców wyborczych.

dać za rcztrwonienie.
—A teraz dalszy ciąg

jednoszpaltowy na stronie 2-eji 3-ej 30 gr
Inb nadesłane 40 er. W n-ch świątecznych

upadku

zu- zydeniowi Republiki dymisję gabinetu, jak również
dotychcza- zapytania swój wyjazd do Genewy.

ciągu czą się z tłumem, nie z tą

w

Mickiewicza 24

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe 0 25 proc. drożej.

ale chodów zwalniające od płacenia

publicznie w pobliżu policji i wojska
mógł rabować i zrabować kilkanaście
sklepów
w
najbardziej centralnym
punkcie
miasta,
zanim
nareszcie
władze położyły kres rabunkom.

|

POSTAWY — ul. Rynek 18

STOŁPCE

nadal pełne zaufanie znacznej liczby deputowanych oraz całego
senatu,
kopraworzą- gdy się rozważa cały incydent, nie- mornego, jakież to pole do wybiePo dymisji Brianda,
cych wciąż na uwadze
zapomnieć o tej ogólnej gów i wykrętów!
Faktycznie, w rzedność i zachowanie ustroju prawne- podobna
PARYŻ, 6.Il (PAT). Briand udaje się do Genewy dziś o godzinie
go w Polsce, musiały pozostać w atmosferze; w kiórej działają obecnie Czywistości, nowella ta wywlaszcza 20 min. 45 w towarzystwie
Paul Boncoura i Loucheura. Popołudniu
być nie nasze
niższe Organa wykonawcze. zupełnie właścicieli mających domy premjer odbędzie konferencję z p. prezesem Rady Ministrów Skrzyńskim
pamięci i łatwo zapomniane
Mimowoli. przychodzą na myśl listo- z mniejszymi lokalami, a więc głów= i sir Chambeilainem. Z Genewy Briand wyjedzie w niedzielę wieczorem
mogą.
W poze
pojedyńc
padowe
z przed kilku lat rozruchy nie chrześcijan i to mało zamożnych. po wstępnych rozmowach z przedstawicielami delegacyj państw.
_
więc
Rozbierzmy
niedziałek
rano
prezydent
Republiki
Doumergue
rozpocznie
narady
w
skalz
krakowskie,
"w których
bezkarnie Nieraz nawet biedaków.
W. konsekszczegóły panieńskiego strajku
sprawie
przesilenia.
stanie
pelem prawniczego myślenia w ręku, mordowano na ulicy żołnierzy pol* wencji i w związku z nowellą
zleEcho ustąpienia Brianda w Genewie.
sobie
skich,
przypominają
się
interpelacje
o
miała
się dla nich koniecznem
moratorjum
Jedna z telefonistek
cała
Wypła
wypadki w których policja „działała z dla płacenia długów. Na to wszystko
cone obowiązki kasjerki.
GENEWA, Glil (PAT).
Wiadomość © dymisji Brianda wyrep- ustawodawcy
nie zwracają uwagi. wołała w kołach Ligi Narodów bardzo głębokie wrażenie. Uwapobory koleżankom. Wypłaciła wszy- całą należytą energją a nawet
do resje z tego powodu przeciw jej naj- Dia partji uitrademagogicznych decy- żają tu, że następstwa tej dymisji mogą
być
bardzo
poważne,
tej jedynej, która
sikim prócz
jednakżo
ile
pewne
ważne
dyskusje
mogą
być
odroczone,
to
a
Przyp
ć.
należe
a
wyższym
organom
stosowane.
chciał
dującym
jest
inny
motyw.
Wśród
związku nie
nie zdaie się, aby miela byč odroczona kwesija pr-yjęcia Niemiec
dowi
zarzą
Wreszcie
pamiętamy
wszyscy
dosła
wyborców lokatorów jest więcej jak
dającą jej kwotę wręczy
pie- konałe ów sylwestrowy dzień w Poz- właścicieli domów, dzierżawców wię- do Ligi Narodów.
związkowemu. Jednem słowem

szony również komendant policji,

— ul. Mickiewicza 20

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

chunków.
W głosowaniu wniosek komunistów o odrzucenie tego podatku
przez okno, ciągnie w tryumialnym prawa właściciela będą zupełnie spaprzeszedł większością 274 głosów przeciw 221.
pochodzie przez ulice,wdziera się do raliżowane.
Wreszcie nowella do
Przez to rząd znalazł się w mniejszości o 53 głosy. Przy opuszcze-

mieście, gdzie o trzydzieści kroków
od magistratu znajdują się koszary i
wojsko które w ciągu pięciu minut
zaćmionym ciągle -horyzoncie zacią- mogłoby przywrócić zakłócony porzągnęły i zaciągają ciągle szare chmury. dek, Sytuacja oburzająca. Wprawdzie
tego co
zaszło,
— Strajk panienek z telefonów * prze- w następstwie
jede
A
zawieszony
a
następnie
przeniesiony
brzmiał. Został zapomniany.
momenta, które
nakże, były w nim
umysłach, m: jądzisiaj
ch
w nieliczny

NOWO

Dymisja Brianda a Liga Narodów

tłumu.
wami z 3 listopada 1923 r. i 31 lipca

nad

ul. Zamkowa

#

agitatorėw bolszewickich,
w

administracyjny

zdnych

tygodni

kilku

Warszawie od.

—

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego. nu. 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

łą- ciągu pięciu godzin dokazuje bezkartelefony już dzwoniąi panienki
onie po mieście, opanowuje magistrat,
prawdop
czą chcących rozmawiać,
jak rani prezydenta, demoluje biura, zmudokładnością
dobnie z tą samą
zwykle. Strejk się skończył. nadzór sza urzędnika starostwa do ucieczki

W

"_

W

z odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł.
Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259

miesięczna
PRENUMERATA
zagranieę 7 zł.

NOWOGRÓDEK

228, drukarni 262

redakcji 243, administracji

ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

i Administracja

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa1

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

Wilno, Niedziela 7-g0 marca 1926 r.

Redascja

— ul. Szosowa 172

BRASŁAW — ui. 3-go Maja 64
DUKSZTY — u! Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska i

Ф
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st

ECHA
Odzyskany

majątek.

— Korespondencja
Jeziory

KRAJOWE

O czterech

ruski dopiero

teraz zrozumiał, że rze-

kraj

ten

neleży,

Sprawiedliwości

do

Polski,

Niktby nie uwierzył

szczał, że w naszem

której sądy zwracają to, co komu się ście mamy

„Słowa* —

ogrodach

dziejowej

(powiat Grodzieński) 4 marca, stało się zadość.

Nr 54 (1064)

Przedtem

i nie przypu-

przygotowuje się
wokacji.
chce

skromnem mie-

aż cztery ogrody

Bota-

nowej

pro=

wyłudzić jeńców — Niefortunne
lejtenanta Szwiłasa.

wybiegi

(Telefonem

kto nie

tak jest —

a jednak

niczne,

6

Kowno

Botanicznych w Wilnie.

czywiście

wrócił

ом

do

Tu spoczną zwłoki ks,
Arcybiskupa Cieplaka.

z Mejszagoły).

wierzy niech sprawdzi. Bo oto mamy
W
dniu
wczorajszym podeszła do naszej pikiety Nr. £ ma odcinku
ogród Botaniczny na Zakręcie, ogród
ft
P.
Romanowi
Żabie,
który
wstąpił
Mieliśmy
tu dzień pamiętny — @а w progi rodzinne po sześćdziesięciu Botaniczny dla stud. farmacji również podgajskim delegacja litewska i zażądała
rozmowy ze starostą p. Łlukacałej naszej okolicy. I szczerze radoś- latac okupacji majątku przez „obru- na Zakręcie,
lecz w innem miejscu, szewiczem. Przybyły do pikiety Nr. 1 p. Łukaszewicz zwrócił się do deleny. Dnia 24 lutego komornik sądowy
ogródek Botan. przy zakładzie Bota- gacji litewskiej, która oświadczyła
iż pragnie nawiązania pertraktacji w
na mocy
wyroku sądu okręgowego sitielej* Lewaszowa i Wiaziemskiej,z niki
qgólnej—Zakretowa 15, wreszcie sprawie zabranych do niewoli w czasie napadu na las Podgajski strażnicałego
serca
i
z
całej
duszy
życzymy
w Grodnie wprowadził w posiadanie
t z. Szkolny ogród Botaniczny przy
pertraktacje
dobrami
Jeziory
prawowitego
ich owocnej i zbożnej pracy dla kraju i ul. Zawałnej.
Wszędzie są kierowni- ków litewskich. P. starosta Łukaszewicz przed wejściem w
miejscowej ludności.
"Niech "na roli,

właściciela p. Romana Żabę.
' Po powstaniu 1863 r. rząd rosyj- na
Walickiemu,

Horodniczy.

GRODNO.
—
(jw)
Rabunek
90.000
w
rosyjski utworzył z nich majątek „inpaństwowej
fabryce
tytoniowej.
strukcyjny“, który w myśl wydanej w
roku 1865 „Instrukcji* mógł być na- Onegdaj niewykryci sprawcy dokowłamania do kasy
byty
jedynie przez
niezłomnego w nali zuchwałego
rząd

państwowej fabryki tytoniowej.
Banda włamywaczy
przedostawszy się do wnętrza fabryki rozbiła
przy pomocy
specjalnych
narzędzi

swej prawomyślności Rosjanina. Polakom nie wolno było nie tylko dzier-

żawić „instrukcyjnego*

majątku,

lecz

nawet nim zarządzać.
"Na takich warunkach dobra Jezio- poruszanych elektrycznością, wielkich
ry zostały sprzedane jenerałowi hr. rozmiarów kasę ogniotrwałą.
Z kasy zrabowano ogółem 90.000
Lewaszowowi, który,nabywającje,dziazł.
pieniędzy
skarbowych w bankno=*
misji
"łał z pełną świadomością swej
tach
5-złotowych
i 100-złotowych. |
drodze
w
politycznej i od którego
Władze śledcze zarządziły pościg
sukcesji dobra te również, jąko „in:
strukcyjne",
przeszły
do
księżnej w całym kraju.
"_

Nastąpiło

wskrzeszenie

wolnej

Leopolda

Walickiego

I oto najbliższy

niepodległej Polski.

suksesor ś. p.

Dotąd na ślad
Lewe trafiono.

hr.

Marji Wiaziemskiej Zz domu
:
'"waszowowej.

sprawców nie na-

i

ŁUCK.
— P. M.

Szkolna na Wołyniu.

Czyż niezbędnem

lu ludzi.

naczelnikiem powiatu

Wiłkomierskiego i z

lejtenanten

Szwiłasem

w

Roboty

tej

w Bazylice

oświadczeniu
delegacją
litewska
oddaliła się od naszej pikiety Nr 1 zdążając w kierunku pikiet litewskich,
Stwierdzić należy, iż manerw litewski miał na celu wprowadzenie w błąd
władz polskich i wyłudzenie wziętych do niewoli strażników, bez
jakich-

lub
farmacji
studentów
uczniów,
przyrody, by demonstrowana roślina
rosła koniecznie dla uczniów w szkolw far: kolwiek zobowiązań. Tegoż dnia
nym, dla studentów farmacji
wieczorem z posterunków naszych zaumakognozji, a dla studentów przyro:
ważono
skupianie
się
znaczniejszych
ilości piechoty i taborów
litewskich
innym ogrodzie
dy znów w jakimś
roślina nie w okolicach Kiernowa. Przpuszczalnie oddziały przybywające do
i czy dana
botanicznym
Kiernomogłaby rosnąć w jakimś jednym dla wa składają się z bataljonów szaulisów, których już jest pełno w okoliczilości, lub nych wioskach.
w większej
wszystkich,
odpowiednim dziale,
Ludność polska po tamtej stronie granicy narażona jest ną ciągłe raCzy nie zyskaliby bardziej studenci i uczniowie widząc dobrze bunki i kradzieże rozbestwionych band szaulisowskich. Należy się spowystąpień i prób pertraktacji ze strony
prowadzony jeden ogród botaniczny, dziewać dalszych prowokacyjnych
zaopa- *ltewskiej. (w)
mający różne działy bogato
trzone i dobrze prowadzone niż dziś,
gdy mamy kilka rozrzuconych ogro-

Aresztowania

ważnych

dniu 5 bm. funkcjonarjusz

Jeziory,

majątku

no konfiskata

cały

zwrot

sp.

najazd rosyjski na Polskę,

jak i ślić owocną

pracę

PMS.

był Poza szerzeniem oświaty

na Wołyniu.

pozaszkol-

jedną wielką zbrodnią dziejową i jed- nej Macierz wiele

оnem wielkiem bezprawiem. „Sąd
to poy
względnił
gow
w Grodnie_u
krę
wództwo
i uznając zarówno zabór.
majątku przez rząd rosyjski, jak i posiadanie tegoż majątku przez jenerała

i

Lewaszowa

jego

ks.

sukcesorkę

sywnienia życia

robi celem uintenspołecznego i kultu-

ralnego. Wskutek jej starań ostatnio
została upaństwowiona . tu szkoła
rzemieślnicza, której pomyślny rozwój

Wileński

dzięki temu

został zapewniony.

Ruszyło się też

i kupiectwo łuc-

kie. Na ostatniem zebraniu Stowarzyrokowi rygor natychmiastowej wyko- szenia Kupców Polskich nowowybranalności. Dn. 24 lutego r. b. miał ny zarząd z p. Marcelim Cichockim

za nieprawne, nadał wy-

Wiaziemską,

miejscach,

w po-

Ujęcie niebezpiecznego działacza bolszewickiego.

miejsce

odcinku 10 Baonu kopu
i zamyślił, a nika Nausiłującego
z naładowanym
miał odpowiednie poparcie przyjaciół druty.
Aresztowany przez patrol
kolegów itd., to i dał, że się nazywa
lub znajomych,
Demidowicz

Bezczelny

odbywa się akt historyczny likwidacji kich» czytamy pod adresem zasłużonego wego rozchodowania grosza pań:
krzywdy i bezprawia, wyrządzonego działacza kulturalnego przebywającego w stwowego, dobra nauki i instytucji
przez najeźdzcę odwiecznemu dziedzi- Wilnie p. Witolda Hulewicza dosłownie co nie wykazali dostatecznego zrozumiecowi Jezior,i nadzwyczaj życzliwie wi- następuje:
nia. — Choroba rozrzutności zaraziła
tali prawowitego dziedzica.
Dopiero
teraz te szare imasy poczuły,
że rze-

czywišcie skończyło się panowanie
rosyjskie i że nareszcie nastał koniec

tego, co miało swe oparcie jedynie
w
polityce przemocy i gwałtu najeźdzcy. Przeciętny włościanin biało-

«podawaė fotograiję
pana Hulewicza —
«rzeczywiście nie przyszło nam do głowy».
Ogłaszając tę
sui generis
rewelację
„Wiad,
Literąckie»
nie
spostrzegają
chyba
jak
poleca skład mebli
Wilno,
ul. Niemiecka 15 duży popełniają nietakt. Oskarżając p. Hu.
tewicza w dziwnem
świetle przedstawiają
własne obyczaje redakcyjne. Pismo poświęcone krytyce literackiej nie powinuo wogóle
przyjmować reklamowych
artykułów, jax
tego nie czyni żadne szanujące się pismo.
Od dnia dzisiejszego nie będziemy już wie*
Mickiewicza 22 dzieli kogo „Wiaa. Literackie* chwalą bo
otrzymały na to chwalenie zaliczkę pieniężaą,
a kogo chwalą bezinteresownie.
#
0 tempora, o moresł

Me

b 1 e

i

$. Ancelewicz

V podwórzu).

E, Mieszkowski

a

PELUSZE

i CZAPKI na sezon wiosenny.

KUWWKUSNWZWZAKWWA
WEN

Izydor Lehmann
pod Lipskiem.
Pierwszy w Europie powołał żydów do służby wojskowej cesarz Józef Il w 1788 roku.

Do

historji

prze-

szło gorące przemówienie rabina Ezechjela Landaua w Pradze do pier-

na korzyść miasta.

Uważam,

fatum, że zajęte pod obecny ogród
botaniczny tereny na Zakręcie proponowane były w swoim czasie b. pro-

dawnego

ogrodu

to, co zgóry wiadomem

zrobiono

było, że jest

a co
nieracjonalnem i kosztownem,
twierdzę stanowczo nie da pozytyw-

nych

rezultatów

kesztów

racjonalny

pomimo

tam łożonych.

i naukowy

wielkich

Współczesny,

ogród

nao-

ich celu, sposobów

Robót

mosty

poza

'
a miano-

Wilnem

przy Starostwach otrzymali zawczasu
szczegółowe instrukcje na wypadek
powodzi.

Ё

W dniu wczorajszym
na miejsca
zagrożone udał się p. Vice-Wojewoda Malinowski w towarzystwie
Komisarza Rządu nam. Wilno p. Wim-

bora,

prowadzenia

przedstawicieli

Dyrekcji Dróg

itd. Wodnych i Robót Publicznych. P.Viw osobie prof. Muszyńskiego. Czło- ce-Wojewoda — zlustrował osobiście
wiek ten o wielkiej energji, a głównie dzielnice i: miejscowości najbardzie
j
o znajomości rzeczy, mógłby z wiel- zagrożone powodzią i wydał
szereg
ką korzyścią kierować i organizować zarządzeń zapobiegawczych.
ogród botaniczny, a Wilno miałoby
W dniu dzisiejszym udała się na

wówczas jeden
nych czterech.

dobry zamiast obec.

miejsce ;komisja złożona

|
|

z przedsta: |

wicieli Dróg Wodnych
i Dyrekcji
Zastrzegam się zgóry, że nie po- Robót Publicznych z p- inż. Bosiacsądzam nikogo o złą wolę, lub coś kim oraz p. Kubilusem i Bronows- | |
w tym rodzaju, lecz nieznajomości kim na czele.
rzeczy, nieświadomości celu i zadań,
W _ godzinach popołudniowych |
porę wstrzymać
zbyt szerokie i nie- nieumiejętności wspólnej pracy, nie- dnia wczorajszego 'lód
ruszył na odostrożne plany, a sprawę
ująć kry- orjentowania się
w sytuacji gospo- cinku W'aka-Kowieńska—Ponaryszki.
tycznie,
rozpatrzeć
i odpowiednio darczej kraju było bardzo wiele co i
W _ ostatniej chwili dowiaduj
4
zadecydować, bo czas ku temu naj- przyczyniło się do powstania w Wilnie się,, że woda zalała częściowo emy
wieś
wyższy.
podobnych dziwolągów.
Rykonty w pow.
Wileūsko-Trockim
Mamy

przecie w

Wilnie prawdzi-

Swój.

bota- wego znawcę ogrodów botanicznych,

silnie turbowały

Buchty

oraz miejscowość

vis a vis majątku

Ponar.

położoną |

(t)

patrole

francuskie. tem przejechał w Badeńskie, nigdzai
przebywa jednak nie dorobił się znaczniejszego
w Wilnie aż siedm tygodni ale cha- funduszu i życia dokonał w 1856
r.
rakterystyki miasta w pamiętniku
je- Lehman patrzał pilnie i bystro a pi- |
w
dziejach
narodu
żydowskiego.
Mnóstwo żydów służyło w napoSe non e vero..
go nie szukajmy.
`
sać—umiał,
Uobywatelnił żydów. Powołał do Pa- leońskiem wojsku. Dr. Max. GrunOgłoszono przez dr. Grunwalda
Jeszcze mniej wartości
‚ Jeden tylko przytoczę
posiada
epizod z
ryża międzynarodowy Wielki Sanhe- wald wylicza wielu,ż którzy pootrzy- pamiętniki mają bardzo niedużą war- to, co zanotował aizatczyk Schrameck,
pamiętni
jego
ka.
dryn, jakby ekspozyturę
wielkiego mywali
Legję honorową.
Dr. Max tość jako materjał historyczny żródło- piszący prawie żargonem, a nieszczę- „_
Wie batalja lipska. Izydor Lekman,
Izraela na ziemskim globie, jakby Grunwald usiłuje w obszernej przed- wy, ale niewątpliwie są— pikantne. Śliwyi umęczony przedewszystkiem jego
wspólnik
oraz ich przyjąciel.
„głowę widomą* narodu żydowskie- mowie do wydanych przezeń pamię- Nadaremnie jednak szukalibyśmy po: przez to, że na wojence
nie może kupiec z Lugdunu, którzy przybyli

żydów, przybyłych ze Strasburga; aie Theilnehmer

gół 823 żołnierzy i 60 oficerów. Oba gdy ci krzyknęli:. „Jesteśmy Francuza:

twierdzenia tego,

co

dr.

Grunwald

np. imćpan

ściśle przestrzegać przepisów religji.

Leipzig. 1913.

und

Augenzeugen»,

Wien

—

wać piutarchowym

skiego „wiarusa“,
Hanowerczyk

do Lipska

na doroczny jarmark (Mes-_
Imčpan Józef Kónig (nazwisko se) w charakte
spokojnych
„gė
wziął bez ceremonji ad króla Salo szeftsmanów", rzeporwani
ogólnym po- |
Zacharjusz Zan- mona, a powtarzał chętnie za Hio- płochem, dosiadłszy
jako tako jakienś |

powiada o niepospolitej żydów (;waleczności.
Oto

Mayer, wzięty do niewoli,

dy przerzuca się z najzupełniejszą bem: Adaunoj nosan, Adaunoj lołatwoścją z szeregów napoleońskich koch, jehiszem Adounoj mewauroch,
do wojska pruskiego a po roku 1815, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię jego
Więc np. nietylko pod sztandara- osiadłszy w rodzinnern miasteczku będzie pochwalonel), taki tylko - brał
mi Napoleona bili się dzielnie, lecz Wesel, ma tam za największego przy- w wojnąch napoleońskich udział, że
też w szeregach wojsk pruskich i jaciela pruskiego jenerała von der splądrowano mu dom w r. 1805 i
austrjackich w 1813 i 1814 r. prze- Goltza, czego przecie nie można naz- zniszczono dobytek. Ale się rychło

czystości rozdano
rekrutom
fajki z cełym europejskim Izraelu memorjał,
wizerunkami
Ezechjela
Landaua, ze wystosowany
w
sierpniu
1806 г*
stosownym nadpisem o „miłości re- przez Jakobsohna do cesarza francu- ciw Napoleonowi, Dr. Grunwald nie
ligii i ojczyzny* (w tym porządku) o- zów przemawiający entuzjastycznie za przepominał i o naszym Berku Josieraz z wyrzeźbioną na fajce—tarczą utworzeniem najwyższej Rady żydow- lewiczu. Podkreśla też, że awans nie
Dawida.
skiej, z patrjarchą na czele, któraby z był bynajmniej zależnym od—zmiany
W wojsku amerykańskich Stanów Paryża pod zwierzchnictwem rządu religii. Przeciwnie! Tak np. król LudZjednoczonych znajdowało się już w francuskiego rządziła całym narodem wik XVIII zaszczycat
osobliwemi
roku 1766-tym 37 żydów,
a wśród żydowskim.
względami żyda prawowiernego
banich pułkownik Izaak Franks, jedenz
Armje napoleońskie kruszyły wszę- rona Wolfa, i wyniósł go aż do ranadjutantów samego Washingtona.
dzie gheta i „emancypowały* żydów. gi jeneralskiej, gdy atoli baron
Wolf
Prawie jednocześnie
z żydami w Stąd znaczna doza
uwielbienia dla ochrzcił się, król łaskę mu swoją cofmonarchji Habsburgów zaczęli służyć Napoleona np. u Heinego. We Frank- nął, tłumacząc bez ogródek, że dumwojskowo żydzi holenderscy,
tak, iż furcie niewoino było żydom przechaza czasów Napoleona istniały już dwa dzać się po dawnych wałach miasta.
*) Dr. Max, Grunwald: «Die Feldziige
holenderskie pułki wyłącznie stormo- Jesienią 1806 r. strażnik spędza dwu Napoleons
nach Aufzeichnungen įūdischer
żydów-wolontarjuszów,

że dziś gdy przeżywa-

te pułki otrzymywały porcje strawy mi!" strażnik cofa się i przeprasza, ny był z posiadania wśród swoich
koszernejj a co sobota odbywały W miesiąc potem wolno było wszy- jenerałów prawowiernego żyda, jene„paradę*—przed synagogą.
stkim żydom przechadzać się po frank- rałów:chrześcijan zaś ma poddostat*
Napoleon dał początek nowej ery furckich wałach.
: kiem.

to będą je smarować za was—w hedrynu surowej poddawano tajnej
sobotę", Na pamiątkę niezwykłej uro- kontroli. Wrzawy wielkiej narobił w

z

!

my ciężki kryzys państwowy gospodarczy i polityczny, gdy setki ludzi

wszych rekrutów-żydów.
„Służcie—
mówił—wiernie
cesarzowi,
ale nie go. To też żydzi zasymilowani
poza tników „uczestników |lub świadków
zapominajcie ani na chwiłę o przepi: granicami Francji patrzyli krzywo na kampanji napoleońskich"
(a narodosach religji waszej!* Że zaś w mowie ów Sanhedryn napoleoński, jak na wości żydowskiej) *) dowieść, że żybędący
gekruci mieli pełnić służbę narzędzie „przykucia do Bonapartego dzi wszędzie i zawsze garnęli się 0przy...
wbzach obozowych, mądry ra- żydów niemieckich“, a w Ausirji za- choczo do wojska a pod względem
vin dodał:
„Wyręczając
kolegów broniono żydom jeździć do Paryża i waleczności osobistej nie ustępowali
smarujcie
koła w niedzielę, a oni za listy wysyłane do tamtejszego
San- żadnej innej nacji...

wane

i nie bę-

Dyrekcji

wicie
do Michaliszek,
Rymszyniant,
Przewozów
i Niemenczyna
wysłane
zostały patrole saperów ze środkami
wybuchowemi celem usuwania ewentualnych zatorów.
Należy zaznaczyć,
iż również
inżynierowie powiatowi

spłonęta oblana benzyną.

mamy bez pracy, gdy są tak wielkie
fesorowi betaniki Uniwersytetu Wi- ciężary podatkowe, gdy zredukowa*
leńskicgo ks. S.B, Jundziłłowi, atem nych pracowników wyrzuca się na
wszelkiemi sposobami bronił się od bruk, gdy są wreszcie pilniejsze i ponarzucania mu tych teienów, uważa- trzebniejsze rzeczy do załatwienia —
jąc miejsce to za zupełnie nieodpo- marnować bezcelowo i nieprodukwiednie. — W sto lat prawiespo zni- cyjnie grosza nie wolno
i należy w
szczeniu

wody.
Na

(Od własn koresp. z Dzisny)

tam być nie może

w lokalu

Wzdłuż brzegu Wilji poniżej mia:
sta rozrzucony jest szereg
posterunków
policyjnych,
informujących
©
zmianach
zachodzących
w
stanie

W nocy z dnia 1 na 2 marca r,b« spłonęła strażnica K,O.P. w Mazurynie
odległym o 10 kim. od Dzisny. Straty w taborze i inwentarzu
wojskowym
53
dość pokaźne. gdyż zdążyli się uratować tylko żołnierze, znajdujący się w strażnicy i to w bieliźnie nocnej.
Prowadzone śledztwo w tej sprawie daje coraz to więcej dowodów,
iż
podpalenia dokonali osobnicy 3 Rosji po uprzedniem
oblaniu
strażnicy
benzyną. (k)

takiego

Trzebaż

wódzkim

na strażnicę K. O. P,

Strażnica w Mazurynie

«Musimy panu Hulewiczowi
przypom- wszystkich.
Nieszczęście chciało, że wybrano
<nieć, że nie przypatrywał się jak Boy „milcz<kiem tuzinom
fotografij poetów w ich teren na ogród botaniczny uniwersynieodpowiedni.
najzupełniej
«własnych pismąch'* ale za umieszczenie tecki
odpowiednich
bez
miejsce
Wybrano
«swojej fotografji i napisanej przez siebie re.
wody zaskór<klamy wieczoru przekładów Rilkego—pew- studjów gleby terenu,
dobrycz tere- niczny
«ną sumę przed dwoma laty w administracji nej itd. zrzeczono się
botanicznego dzie.
ogrodu
dawnego
nów
<„Wiadomości* zapłacił. To żeby za darmo

Wyjątkowo Tanio! Na samych najdogodniejszych warunkach
różne w wyborze dużym

napad

@

miasta. W Jankowszczyžnie w chwili
obecnej przy usuwaniu mostu zatrud»
niony jest oddział saperów oraz robotnicy z pow. Wileńsko-Trockiego.
Z polecenia p. Wojewody ustalono nocny
dyżur w Urzędzie Woje-

co kto chciał

na czele zapowiedział, iż dołoży sta- wniejsze

dyżury sił

gi zator tworzy się okolo wsi Białuny w odległości około 17 klm. od

patrol ujął w nocy z 4 na 5 bm. osob”
workiem na plecach przedrzeć się przez
zorganizowaniu
i doprowadzony do d-twa ku "panji po:
do zagrabionego przez rań ku ściślejszemu
powstańca
:
i sfer kupieckich,
Daniel,
jest stałym
mieszkańcem Rosji
najeźdźców majątku.
że państwo nie sowieckiej
Pomimo stagnarj
i trosk pienię- zrobił nie patrząc
i, że
„przypadkowo*
okolizupełnie znalazł się na naszej stronie,
Na licznie zgromadzonych
miało i dziś nie ma możności na taką gdyż
zabłądził, Przy rewizji znaleziono kilka listów adresowanych do Kom.
łuckich zdocznych włościan akt ten wywarł og- żnych grono obywa:
łało stworzyć nową placówkę gospo- gospodarkę, i, że nie wolno marno- Partji w Polsce, oraz w worku posortowane i opakowane odezwy komuromne wrażenie.
ciężko pań: nistyczne. Gdy Demidowiczo
Bank Odbudowy. wać pieniędzy, gdy tak
wi
w toku daiszego badania pokazano te
Okoliczni włościanie
oraz miesz- darczą— Wołyński
gdy znaczna listy i odezwy—zmie
i
przycho
one
stwu
dzą
Bank
głównie
zajmie
się
udzielaniem
szany
przyznał
się, że szedł do Polski
na agitację,
Jeziory, : Polacy
miasteczka
czanie
część ludności musi ponosić ogrom
długoterminowych
kredytów
na
cele
Demidotego
że
z
Wynika
zadania,
sp.cjalne
tego
prócz
poruczone
mając
przy
radością
asystowali z żywą
ne ciężary w postaci podatków.
wicz miał jeszcze i szpiegowanie poruczone.
Nie udało się, WymienioJe- inwestycyjne.
wprowadzaniu w posiadanie do
Niestety nawet ci ludzie, od któzior sukcesora powstańca. Włościanie
rych należałoby się spodziewać my- nym zajęły się władze bezpieczeństwa. (ab).
że
czuć,
nie
zaś Białorusini nie mogli
gospodarczej i celoW ostatnim numerze
<Wiad, Literac Śli państwowej,

suksesora

uroczysty : ingres

stałe

nicy litewskiej do dziś pokryty był lodem
W; górze rzeki natomiast lód
splywa częściowo.
W ciągu dnia dzisiejszego
ze względu na tworzenie się
zatoru usuwany jest most w Jankowszczyźnie o 12 klm. niżej Wilna, dru-

słano go do więzienia na Łukiszkach. (t)

znajomości, w
i bez
niepraktycznie
których później wywracają się ściany
pieniądze
Wydawano
zimą.
przed
a często i
bez potrzeby,
rządowe
rzeczy najbezsensomyśli, robiono

zarządził

normalnie, gdyż dół rzeki poczynając
od tartaku na Zwierzyńcu aż do gra-

że Iwanow jest na usługach szpionażu ode-

budowanych

°

technicznych
z Dyrekcji Robót Pubiicznych na wybrzeżach rzeki w obrębach miasta.
Wilja ruszyła
w tym roku nie-

wiek rozumny i praktyczny niż kilku wieki. Iwanow podczas
ofenzywy wojsk sowieckich na Warszawę dowo»
że każdy rację mnie przy- dził odcinkiem
—sądzę,
i następnie podczas odstępowania schronił się do Prus
zna, bo tego wymaga najprostsza 10^ Wschodnich, a
następnie przeszedł na Litwę. Badany w ekspozyturze pogika. Czy nie lepiej byłoby mieć jed- czątkowo
nie przyznawał się, jednak po konfrontacji
!
wyznał kim jest
niż tłómacząc się,
i dobrą,
ną szklarnię wygodną
że chciał przejść do Rosji.
zaprojektowanych kilka, rozrzuconych
Wobec silnych poszlak,

w różnych

°

W związku z częściowem
ruszeniem wody na Wilji i wynikającą stąd
obawą powodzi,
p. Vice- Wojewoda

szpiegów.

policji patrolujący tor kolejowy

miejsca
ze awło-

Wilja grozi po wodzią.

bliżu Oikienik zauważyli kręcącego
dóbr Jeziory począł pracę nad utworzeniem tu niesiony
Czy nie lepiej byłoby bnika. Zaaresztowano go i odesłano się w pobliżu mostku nieznanego 0s0ch.
«Muzeum
Wołyńskiego».
e
do policji politycznej gdzie okazało
ich posiadaczc
obecnej
przeciwko
W związku z tem należy podkre- gdyby kierował ogrodem jeden czło: się, że jest to niejakiś Andrzej Jabłoński vel lwanow b. komisarz bolszeks. Wiaziemskiej, twierdząc, że zarówo

powództwo

dla trumny

B460664044654660646046666466464626641

Komisarz sowiecki w potrzasku.
W

przygotowania

kami męczęnnika za wiarę i polskość ks, Arcybiskupa Cieplaka są w pełnym toku. Kierownictwa robót podjął się bezinteresownie
prof. Juljusz Kłos. Przygotowanie techniczne
przeprowadza Dyrekcja Robót Publicznych
województwa Wileńskiego.
Zwłoki ks. Arcybiskupa spoczną, jak te
widzimy na rysunku, w niszy zajętej ebeenie przez konfesjonał w lewej bocznej
nawie.
‚

jest dia sprawie konferować nie może. Po tem

ochotnik - legjonista W najbliższym czasie Polska Macierz dów w stadjum ciągłej organizacji,
Roman Żaba,
zr. 1919 i 1920, mógł wytoczyć Szkolna przystępuje do zorganizowa- a mających dotąd minimalną wartość
przez mecenasa Wł. Szyszkowskiego nia w Łucku komitetu, któryby roz- w stosunku do kosztów na nie po-

w celu
Mniejszej

rysem... napoleoń-

Mayer nie

dochra-

pał się w 1812 r. wyższej rangi

nad

znów fortunki dorobił.

lep

-ych szkap, pędzą na'

dzy furgonami lub

roboku—skryć.

nem

w jakimś

czwo-

Po długiem błąkaniu się po okrop- |
pobojowisku pierwszego dnia

aibrzymiej
bitwy, spostrzegają na- |
ek. poz
oddział kawalerji na-

*

Dopiero przeto w pamiętniku lzy- górkióm
ońskiej,
a. i, stojący
:
stojący za nieduż
edużym
pa o|
na-

artyleryjskiego wachmistrza Ale... wi- dorą Lehmana znajdziemy wcale
dział razy nawet kilka na własne oczy wet sporo spostrzeżeń i opisów
Napoleona—o kroków jakich sto, nie dnych figurowania w olbrzymim

dalej. Raz nawet, gdy cesarz dość się psodzie Pierwszego Cesarstwa.
nagrzał przy ogniu biwakowym i od»
szedł, Mayer pośpieszył... stanąć aku»

pierwszych

oślep przed siebie, za miasto į szukają znaczniejszego oddziału jekiegokolwiek wojska aby się gdzieś mię*

> 41 074

Jezior

Jak się okazało, lejtenant Szwiłas żadnych absolutnie upoważnień ani
od centralnych władz litewskich ani od naczeiniką pow. Wiłkomierskiego
nie posiadał. P. starosta Łukaszewicz oświadczył wobec tego, iż jest upoważniony do prowadzenia pertraktacji w powyższej
sprawie wyłącznie z

m

Po konfiskacie

głowy niższych funkcjonarjuszy litewskiej straży granicznej jakiegokolwiek
upoważnienia do prowadzenia przez nich pertraktacji z władzami polskiemi.

Czy

go-

„Książe Poniatofsky, który tym
ra- oddziałem dowodził—pisze pamiętni:

Izydor Lehman nie był żadnym wojakiem; był dostawcą armji napoieońrai na miejscu,
gdzie
stał
„wiadca skiej najpierw podczas kampanji 1806
świata!" Ten-że Mayer dorzuca cie- roku, potem w Hiszpanji a nareszcie
kawy szczegół, że na rynek w Smor- w 1812 roku. Ciężki to był i mozolgoniach, d. 5:g0 grudnia,
to jest w ny... geszeft. Ale żyć przecie trzeba!
dzień przybycia tam Napoleona, wry- Gdy
burza
napoleońska
przewyła,
wały się jeszcze oddziały kozaków i wrócił do rodzinego Strasburga, po-

|

karz—zajęty był cały powstrzymywa*
niem uciekinierów
i formowaniem
nich bataljonów. Gdyśmy do owego |
oddziału kawalerji podjechali,
książ
właśnie był własnoręcznie powstrzy”
mał walącego pieszo przez pobojo“
wisko pułkownika dragonów i krzyk
czał po francusku:
„Pułkowniku, 2)

gdzie wasz

regiment?" —

„Albo

i

a

bolsku.

pieniądze.

S

Leopoidowi

który jako skazaniec polityczny, zmarł
daleko od kraju na wygnaniu, w To-

budżety, wydają się

jednak obecnie ze względów oszczędnošciowych, a nawet i ze względów
naukowych nie należałoby ogrody te
połączyć w jeden rozumnie, fachowo
i dobrze prowadzony,
czyż konieczi też same rośliny,
nie muszą jedne
lub
niektóre z nich
rosnąć aż w
czterech miejscach, zatrudniać aż ty-

A ud 8

ś.p.

w ręku wyzwalając ojczyznę!

mor-

MŁ

gów

około

właściwie z jednej tylka
uzbrojonych od stóp
do

V Al dam

Jeziory ma-

18.000

przestrzeni

cy, odpowiedni etat służby pomocni- zażądałj od delegacji litewskiej, składającej się
się osoby, mianowicie lejtenanta Szwiłasa i dwóch
opracowują
czej itd, wszędzie

"AV

ski skonfiskował dobra

jące

zagonie
dziadów i pradziadów
spisuje się tak dzielnie
jak z bronią

Nró4 1064 |

ZIEM
Zaniedbany

dział

ho-

dowli.
Hodowla trzody chlewnej w województwach wschodnich przy należytem postawieniu mogłaby
się stać

źródłem poważnych dochodów w rolnictwie. W obecnym jednak
ogólnym bilansie rolniczym

staniew
stanowi

pozycję małoznaczącą.
Polska

wywozi

zagranicę, na ryn-

ki austrjackie i czechosłowackie, około 120 tysięcy sztuk świń miesięcznie,
pobijając tu tak poważnych
konkurentów, jak Danja, Rumunja, Wtochy,
Węgry i inne. Dodać należy, że na
tych rynkach uzyskujemy
najwyższe
<eny (od 230 do 240 złotych za je-

@

Ww

©

GOSPODARCZY

KURJER

|

т

$

Gusfaw Molenda i Syn

WSCHODNICH

ogrom tej pracy dźwigają wspomnieni inżynierowie mając
do pomocy
personel techniczny pomocniczy. WaArterje dróg
wodnych
Polski, runki pracy nie dadzą się zaliczyć do
zwłaszcza arterje prowadzące do por- najwygodniejszych o czem świadczy
tu w Kłajpedzie, nie mogą nie intere- fakt, że wypłaty robotnikom z całego
sować sfery handlowo-przemysłowe terenu
odbywają
się w
odlegych:
Polski, zwłaszcza kresowe.
Toczące Te'echanach, a to ze względu na gra-

Odbudowa kanału Ogińskiego.

się oddawna

rokowania

polsko-litew-

skie o spław do
Kłajpedy
nie
dotąd definitywnych rezultatów,

kolwiek obydwie strony,

dały
jak-

spławu

w
tej

zajmuje najwięcej kwestja

szlakiem

Jesiołda

—

kanał

Ogińskiego—Szczara— Niemen—Ktajpeda. Szlak

ten

przeciekający

przez

bandytyzm.

в

я

Z rynku

(zwłaszcza

Litwa)
żywo
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FABRYKI SUKNA i WYROBÓW KAMGARNOWYCH
w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1850.

v. I.

Glębockiego.

(Cena za 100 klg. w hurcie)

Głębokie.
Żyto — 26 zł., Owies 18,80, Jęczmień —
2450. Siemię lniane — 4550, Len włókno —
72 —

Mąka

112, Siamo

—

Q—10,

Masło—5

za kg.

pszenna 0000 a — 74 za kłą., 0000 b

72 za kg., żytnia

stołowa

42 za kg., razów-

najwięcej leśne okolice i krótszy od ka 30 gr. za kgr.
den klg. żywej wagi), Ceny te jed- sziaku Kanał królewski— Bug—Wisła—
KRONIKA MIEJSCOWA.
nak płacone są tylko za towar z Ma- Gdańsk i innych o całe trzysta kilo=»
(x)
Z
Ponarskiego. W
łopolski, Poznańskiege i b. Kongre- metrów, najwięcej zajmuje uwagę sfer ubiegły piątek targowiska
spędzono na rynek Ponarski:
sówki, natomiast za nasze tak zwane
„dzikie* świnie z województw wschod=

zainteresowanych.

Bydła rogaiego 27

szt. — płacono

Skład

od 100

Fabryczny

Achiliesową piętą tego szlaku jest zł. do 200 zł.; świń — 67 szt. — od 30 zł.
Ogińskiego,
cią- do 200 zł.; cieląt — 396 sztuk płacone od
mich ceny są niższe
niż za
braki z niewątpliwieżkanał
55 kilo- 12 zł. do 24 zł. za sztukę,
innych części Polski (1.90 zł, za 1 gnący się na przestrzeni
metrów.
Kanał
ten zbudowany z
GIEŁDA WARSZAWSKA,
klg. żywej wagi).
Eksport świń z _ województw wielkim mozołem przez Wielkiego
3 marca
1926 r.
Wiino, przy uł. Wielkiej Nr 36, telef. 9409.
Litewskiego
za polskie Dewizy i waluty:
wschodnich (stanowiących pod wzglę- Hetmana
pieniądze
jeszcze
w
roku
1767—w
dem obszaru niemal 1/ część całego
Tranz.
Sprz.
Kupno.
sztuk roku
1914 kompletnie zrujnowany Dolary
państwa) wynosi około 1000
1,60
7,62
7,58
ze względów Belgja
miesięcznie, czyli mniej niż 1 proc. został przez Rosjan
34,75
34,33
33,67
strategicznych. Rosjanie spalili wów- Holandja
306,76
305,24
304,74
i _ ogólnego eksportu.
37,12
37 08
37.17
Na rynkach zagranicznych najbar= czas Szluzy, przelewy i mosty, a w Londyn
Nowy-York
7.63
1.65
1.6!
dziej poszukiwany jest towar wagi 6 tem 5 mostów zwodzonych.
Paryż
27,80
27,77
21763
Nie dosyć na tem. W reku 1915 Praga
pud., czyli 100 kig. t.j. wagi, od któ22,60
22,65
22,55
obrały sobie ka- Szwajearja
146,95
147.32
14658
rej u nas włościanin dopiero zaczyna wojska niemieckie
—
ex
—
tuczyč wieprza. W Poznańskiem go- nał Ogińskiego za główną linję o- Stokholm
—
—
—
spodarz karmi wieprza sześć—siedem bronną. Krok ten w skutkach swych Wiedeń
=
=
się zabójczym
dla całości Włochy Papiery =wartošciowe.
_ miesięcy, następnie sprzedaje,—u nas okazał
/ karmią wieprza co najmniej półtora resztek kanału. Drogi holownicze idące Pożyczka dolarowa 6650 (w złotych 507,40
wzdłuż kanału
zostały
skopane na
- roku.
kolejowa 123,00 125,00
Rasa hodowanych u nas świń nie okopy, a w odległości co sto metrów 5 pr. pożycz. konw.
35,
75.
jest dochodowa. Wyłania się wprost zbudowane zostały blindaże želazo- 4 pr. pożyczk, konw,
konieczność
zaprowadzenia wielkiej betonowe. Prócz tego na dnie kanału 4,5 proc. listy zast.
24,00
24,10 24,00
SPRZEDAŻ
DETALICZNA
i na t. z. biczewnikach
przeprowa- Ziemskie przedw.
_ białej angielskiej rasy.
Dolar w Warszawie.
po
cenach
fabrycznych
W związku z wyżej wymienione- dzono szereg zagród kolczastych uWARSZAWA, 6 1il. (tel. wł. Słowa)
uwaniemożliwiających
spław
kanałem.
zwrócić
chciałbym
uwagami,
mi
у
Dolar
w obrotach
międzybankowych
Dyrekcja dróg wodnych w Wil- 7,63.
| gę sejmików na potrzebę i celowość
Bank Poiski płacił za gotówkę 758
odpowiedułego uświadamiania rolni- nie przystępując w maju 1923 roku do a za czeki 7,61.
ków i zainicjonowania akcji pomocy odbudowy kanału miała przed sobą
Nie eksploatowany
| bądź przy zakupach prosiąt, jak to Sy „lową pracę.
uczynił rząd rumuński,
bądź
przez od 12 lat, rozkradany przez (chłopów
kanał
- sprowadzanie knurów, jak to uczyniły i niszczony przez zaborców
już niektóre sejmiki. Niema
kwestji, przedstawiał ruinę i niemałych trudów
Z Syberji do Kowna przez Wilno.
było by doprowadzić go do
względnie trzeba
| а że bez pomocy rządowej
_ sejmików, należyta poprawa rasy nie stanu normalnego. Oczyszczono go
Przybyła do Wilna partja składająca się ze stu piećdziesięciu
repadrutu kolczastege i
da się osiągnąc—a w każdym razie więc z zagród
trjantów powracejących z Syberji na Litwę.
ś.
| nie nastąpi tak prędko. Czynniki mia- przystąpiono do mozolnej pracy.
Wszyscy oni optowali jeszcze w roku 1919—20 za Litwą i trzymani.
Dyrekcja
dróg
wodnych
nie
chcąc
rozwa
powinny
bardziej
_ rodajne tem
i dobyli przez władze sowieckie w obozach koncentracyjnych Syberii
iśżewak|
się,
że oddawać robót w ręce przedsiębior' żaną sprawą zainteresować
via Polska. Są to przeważnie Polacy
powrotu
się
doczekali
teraz
piero
w wieku lat 67 po długich i ciężkich cierpieniach zmarł
dn. 5 marca r. b.
ców
postanowiła
wykonać
je
siłami
' pomimo takich względów jak podniewszyscy.
prawie
przedstawiają
Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy ul. 3 go maja 3 odbyło się o
i żydzi. Straszny obraz nędzy i chorób
_ sienie stanu hodowli, zwiększenie jej własnego personelu technicznego.
godz. 6 pp. w sobotę
n. 6 b.m.
Poobdzierani, brudni, wielu popuchniętych od dłuższego głodowania oczePogrzeb w
poniedziałek dn. 8 Ъ, m. o godz: 10 rano po mszy
Główne kierownictwo robót po kują dalszej podróży. Wyjazd tej partji ofiar czerwonego raju nastąpi doi t.p, eksport
sam
х dochodowošci
św. w kościele paratjalnym Wielko-Soiecznickim.
przez się jest źródłem dochodów tak wierzono inżynierowi p. E. Wendziń- piero za kilka dni, bowiem nie ukończono jeszcze całego szeregu formalQ czem zawiadamiają pogrążeni w smutku
dział techniczny p. inż. Mi- ności. Piętrzące się trudności wywołane są brakiem poiozumienia polskoskarbu jak samorządów.
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| proc. na rzecz sejmików.
Charakterystycznem jest, że gmina żydowska zdążyła się już dowieNa zakończenie chciałbym nadmie- przestrzeni dziesięć sziuz, trzeba więc dzieć o niedoli rodaków i wysłać im dwadzieścia pudów chleba, gdy tymSala Šniadeckich U.S.8,
| mić, że być może przed wojną kalku- było zbudować niemal na nowo wszy- czasem polskie tewarzystwa dobroczynne nie okazały żadnego zainteresołowało się karmienie dużych wieprzy, sikie, ebramować kanał na całej jego wania nieszczęśiiwcami.
$
.
M. d
gdyż te miały zbyt w Rydze i Sztok- przestrzeni, zbudować t. z. kanały
Lepiej późno — niż wcale.
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sziuz.
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Nr. 1201 do 1500.
Roboty
prowadzone
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24
(fortepi
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ano) przygotowuje na otrzyjako eksporter, jednostronnie,
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Żongołłowicz, 1501 do 1800.
Zach, sł. 0 g. 4 m. 58
N. 3 P.(GŁĄ
manie
Dy pl 0:m u.
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znać mi musi jednak każdy słuszność, bywać się bez najmniejszego ryzyka.
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Ul. Skopówka, d. 11, m. 11,
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od Nr. 901 do
owych
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25
_ że hodowlę trzody chlewnej naležy
Monopolów państwowych.
| prowadzić w kierunku zmiany rasy i roku zeszłym. Przed pierwszym maja
1100. Następnie w piątek 26 b. m.
MIEJSKA.
zakończone
będą
prace
przy
budowie
Przedwojenna znana z dobroci
_ że w interesach
tak. rolnictwa
jak
w sobotę — 27 i poniedziałek — 29
kwitów
— Nominacja. Dekretami z dnia
zie się rozdawnictwo
państwa jest „postawienie
eksportu sześciu śluz, pozostałe dwie gotowe
odbęd
komisji
enie
Posiedz
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swoim
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1 marca r. b. Minister Wyznań Reli- „gospodarczej. W poniedziałek, dn. dia osób, które
również z województw
wschodnich będą na jesień.
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mogły
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tego
w
Sezonie
bieżącym
_ ma nałeżytej wysokości, Dziś eksport
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odbędzie
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Bibljoteki Pu- 8 marca, komisji gospodarczej z naspecjalną wierzył Dyrektorowi
ten skoncentrowany jest w rejonach kanai zostanie pogłębiony
miejskiej
OWA.
WOJSK
*
Wilnie
w
Slonecznikowa
blicznej i Uniwersyteckiej
- Stołpce—Baranowicze—Lida—
Wołko- maszyną t. z. dragą-pogłębiarką.
dziennym:
porządkiem
stępującym
i Sezamska
Ogólna suma kosztów odbudowy p. drowi Stefanowi Ryglowi kiero- 1) sprawa wydzierżawienia miejskie— (x) Termin stawienia się
wysk. Takie powiaty jak Swięciański«
Dziśnieński, Duniłowicki i inne nie w przybliżeniu da się określić na wnictwo Bibljoteki im. Wróblewskich go majątku Ponary. 2) sprawozdanie do wojska poborowych rocznika
sto dwadzieścia pięć oraz opiekę i administrację pałacu z konkursu na projekty budewy 1904. jak nas informują, poborowi
tylko że nie wywożą lecz przeciwnie jeden miljon
po-Tyszkiewiczowskiego, przeznaczo- kjosków
importują w postaci słoniny i wyro- tysięcy złotych.
sprzedaży rocznika 1904, którzy w jesieni roku
ulicznych dla
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g
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R ma nabyć po 2.60 zł. klg, w Olgbo- tysiąc, w 1024—392.590, w 1925 w stwowych. (Pat.)
wojsk
—(n) Sprawa inż. Piegutkow- nia się w poszczególnych pułkach na
— Z izby skarbowej.
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uni-

ważana Sprawa szefa sekcji technicz- wersyteckie. W niedzielę, dnia 7-g0
cznej inż, Piegutkowskiego i inż. marca 1926 roku o, godzinie 7-ej
Christa. Jak się dowiadujemy, spra- wieczorem w Sali Śniadeckich Uniwa ta wynikła z tego powodu, że wersytetu prof. de Stanisław Wiainż, Piegutkowski, przedstawiając na dyczko wyglosi odczyt p. t: „Histerozpatrzenie komisji technicznej pro- rja“. Wyklad będzie ilustrowany obra*
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trwać, Ani książe, ani jenerałowie sztabowi prostotą sprawia
| powinien przy pułku
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pier
od Nr. 901 do szane przez
atowski z chetnemi uczuciami
wdzięczności i 16 b. m., fachowych
kółko
też
jest
y,
wiedz
rów
jego wspólnika) trzymających koni Smiertelnie znużony Poniosłan
zato
fachowych od lary
Środa 17,
1200.
ia już podziwu.
— га uzdę, zbliżył się do nas i jął ła- garścią gwardji konnej
ek 18— artystyczne i koło dramatyczne. Dom
Czwart
1500.
do
1201
Nr.
a,
O. Vi
ów
skawie rozpytywać.
Co my iu pora- rozprzęgającą się armię Napoleon
od Nr. 301 do 600. ludowy powstał jeszcze za czas
umysłowych
ebne
hani
wówolią,
to
OSacz
była
—
stron
j
/, biamy na polu bitwy?
^
ch
eckie
wsze
niemi
Piątek 19 — fachowych od Nr. 1501 okupacji
| | Opowiedziatėm wszystiko i blaga- zemi zdradami bardziej niż szturmami
ju w Wilnie
1900. Sobota 20 — niefachowych czas pierwsza tego rodza
do
towa.
šwia
: łem, aby nam pozostać pozwolił, bo „nieprzyjacielskiemi nadwątloną. A jak
no-o
22 instytucį 2 kuliurai
od Nr. 901 do 1200. Poniedziałek
przy większem wojsku—bezpieczniej. książe józef gromi uciekinierów... jak

wiem!*—ten na to oprysklimie. Wówczas książe unosząc się: „Pułkownik

„Macie

rację—rzekł—tu

wam

w dowolnych
ilościach do nabycia
Wilno. ul. Szpitalna 4, telefon 948,

Było tam na początku ze sto książek i 3-ch bywalców
w
tygodniu,
Obecnie
bibijoteka
liczy
przeszło
1500 tomów dzieł polskich (Mickiewicz, Słowacki,
Reymont, Krasiński,

Orzeszkowa, Żeromski, Konopnicka,
Sienkiewicz i t. d.—komplety) i przekładów z jęz. obcych.
!
Nie zbierano

książek po

— zwykle na tej drodze
„nieużytki*,

domach

dostaje.

się

Dobibijoteki zakupiono tylko dzieła
wartościowe.

Dziennie bywa

w Domu ludowym

do 80 osób. Na odczytach

bywa

150

osób. jeżeli dodamy do powyższego
serję wycieczek na elektrownię, stację
wodociągów

i zwiedzanie

historycz-

nych zabytków Wilna, to łatwo -zrozumiemy, że codzienna i źmudna wie:
loletnia praca oświatowa Domu
ludewego już o tyle wciągnęła
wpływy ludność Zarzecza,
ludowy stał się konieczną
myślących
obywateli tej

pod swe
że Dom
potrzebą
įdzielnicy

miasta.

Kryzys, który dotknął
spodarcze

Domu

nasze,

ludowym.

życie

go-

odbił się też i na

Nikogo chyba
przekonywać
nie
trzeba że tą cemiią placówkę utrzymać
należy.
To też odwołujemy się do ofiarnej publiczności z serdeczną prośbą
o poparcie sziachetnych kwestarek w
zbieraniu groszy na oświatę.

4

cem.
ulica

się, że przez

powinna

być

ten czas

doprowadzona

życia przez wypicie esencji
octowej
Le
Szołak (Werkowska 13). a
S
Wezwane
pogotowie ratunkowe
o
Pay — oraz «Karnawał wiedeński» — udsieleniu pierwszej pomocy pozostawiło
łantazja sceniczna Schumanna. Udział biorą desperatów na miejscu.
art. opery J. Krużanka i W. Derwies,
oraz
— Pożar. W gm. Michajłowskiej wskuznana interpretatorka tańców plastycznych tek wadliwego stanu komina spalił się dom
H. Łaszkiewiczowa ze swym zespołem. Przy mieszkalny i zabudowania gospodarcze Marfortepianie kapelmistrz W. Szczepański. Ceny celego Szaksztala. Straty wynoszą 1500 zł.

i przedstawicieli

instytucyj. 4) Sprawozdanie z działalności Towarzystwa, St. Ciozda—dyrektor. 5) Sprawozdanie i wnioski
Rady Nadzorczej. 6) Wolne wnioski.
1) Wybór nowych członków Centralnego Zarządu i Rady Nadzorczej. miejsc najnizsze,
— Koncert Z, Drzewieckiego w Te8) Zamknięcie zebrania.
atrze Polskim. Dziś o g. 8-ej znakomit
W razie nieprzybycia na zebranie pianista Zbigniew Drzewiecki wystąpi w sali

przez całą zimę ioboty p.zy przepro„wadzaniu kanalizacji na ul. Niemieckiej ukończone zostały przed miesiąZdawałoby

odbędzie się w Teatrze Polskim poranek
operowo baletowy. W programie imscenizowane fragmenty z «Damy pikowej» i <Cy-

do

należytego stanu, by mieszkańcy
jej
i interesanci nie [potrzebowali drapać
"się po górach, jak to miało
miejsce
przez całą zimę.
A jednak tak nie jest.
Niemiecka ulica po staremu
wygląda jak okolice Zakopanego, a sąSiadujące z Niemiecką pogotowie ra-

walne

w

godzinie

oznaczonej

wyma-

Balczunasa,

prokurenta

Prywatnego

Banku

Wileńskiego

operową Dominika Cimarosa «li matrimonio
segreto> i scenką baletową Boccheriniego.
W poniedżiałek, wtorek i środę z po-

Handlowego,

współpracownicy tegoż Banku

na rzecz ubogich
Wil.
Męskiego
Tow.
Św. Wincentego a Paulo 81 zł.

zarząd

Towarzystwa składa
niniejszem
deczne podziękowanie.

wyłącznie

utworom

względu na interesujący

Chopina.

szewski podjął się uprzejmie na prośbę
Polaków
przyjaciół Gruzji wygłosić
odczyt w kilku
większych miastach

Ze

progrsm, oraz spe-

cjalną interpretację dzieł Chopina — koncert
dzisiejszy wzbudził olbrzymie zainteresowa-

ser-

przybył

znany

i

młodych

już

od

Siero- obrał myśl poznania
północ

spowitej

wysuniętej

nego Grenlandji, szereg pierwszorzędnych zdobyczy z dziedziny geogratji
i geologji.
W lipcu bieżącego roku
projektuje p. Lauge Koch nową wy-

podróżnik

Po

był

p. Koch

w

prawę do Grenlandji.

lat za cel życia
tej daleko
na
wyspy tajemniczej,

w wieczne śniegi.

pierwszy

Grenlandji

i 3 —

11 —

1

raz

rzystwa Przyrodników im. Kopernika,

9 wiecz.

wolności i niepodległości narodów,
jak i interesujący temat poświęcony
«Faust», «Otello», <Pajace», «Mignon», «<Ris bohaterskiej Gruzji ściągną niewątpligoletto», «Lakme», «Halka», «Hamlet», «Don
Carlos», «Romeo i Julja», «Cyrulik sewile wie liczną publiczność do Sali Kasyski» i inne utwory. — Akompanjament p na Oficerskiego, gdzie się odczyt odsali Šniadackich
W

programie

U. S. B.

Е

atje z oper:

Szeligowskiego.

będzie

=

dziś w niedzielę

o

WYPADKI

Przed oczemi publiczności wileńskiej przesunie się szereg obiazów
tego wiecznie białego surowego kraju.

Thule, na czele której
stał słynny
Knud Rassmussen.
Po powrocie do
Danji p. Lauge Koch opracował plan
wielkiej nowej ekspedycji do pó nocnej Grenlandji.
Finansował ją rząd
duńsk: przy współudziale osób prywatnych.
Dnia 15 lipca 1920 roku
ekspedycja
wyjechała do Grenlandji
pod

<Hngonoci>,

godzinie

kierownictwem

I KRADZIEŻE.

L. Kocha.

Celem

Sama osobistość p. Kocha niewątpliwie
zainteresuje inteligencję wileńską, jake
jednego z tych nowoczesnych
boha:
terów którzy idąc śladami
Nansena,
Shekietonai innych wśród niezwykłych

trudności pracują nad odktyciem nieznanych jeszcze krajów dalekiej północy.
Odczyt odbędzie się w auli kolumnowej Uniwersytetu o godzinie 7-ej.
Res,

jej

katy przez naród rycerski ponad wszy: było zbadanie nieznanego dotychczas
stko miłujący swą wolność, jest wdzię- północnego wybrzeża Grenlandji, oraz
przedstawienia biuro <Orbis» Mickiewicza 11
— Tajemniczy trup dziecka. Franci- cznym tematem
dla
tak šwietnego dokonanie tamże prac kartograficznych
— Walne zebranie T-wa Pol- 0d 9—4,30 w dnie powszedniei od 10—12-30
Piekarski (Il Rękaciszki 16) zamejdował,
skiej Macierzy Szkolnej
Z. Ws. w niedziele, oraz księgarnia «Lektor» Mickie+ szek
prelegenta
jakim
jest
znakomity
pisarz. i geologicznych. W marcu 1921 roku
1% w lesie w pobliżu maj. Puszkainia leży
odbędzie się w poniedziałek dn. 8 wicza 4 od 4—7 popoł. w dnie powszedniei trup 5 miesięcznego dziecka płci męskiej. Uzupełnią odczyt przeźrocza.
Mag. Lauge Koch
w
towarzystwie
marca b. r. o godz. 4-tej po południu od 1—3 w niedziele. W dniu przedstawie- Zwłoki zabezpieczono.
Związek Literatów Poiskich i Syn- trzech eskimosów wyruszył
saniami
nia bilety nabywać można w kasie teatiu
— Manja samobójstw.
Dn. 5 b. m. dykat
w sali im, Sniadeckich U. S, B. Na od 11 — 2i od 5—8 ppoł.
Dziennikarzy
polskich podej. ż zatoki Smitha na północnym zachootruła się esencją ociową Nadzieją Wiejeporządku dziennym:
1) Zagajenie —
mują dziś po
odczycie
składkową dzie Grenlandji ipo nadludzkich trudPoranek
operowo:baletowy
w mowiczówna (Konarskiego 9).
prezes dr. W. Węsławski. 2) Wybór Teatrze Polskim. Dziśo g. 12 m. 30 pp.
— Dn. 6 b. m. usiłował pozbawić się koleżeńską kolacją znakomitego gościa. nościach
dotarł do zatoki Indepen;
ty

będzie «Głaz graniczny» Zegadłowicza.
Bilety sprzedaje do przedeunia każdego

[jj 777—777———7

@

OAS AAS

ь
Helios“
„TMelios“

RADA ZARZ ĄDZAJĄCA
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ

|

SALA

Nr. 32

„Monitora

Polskiego*,

z dnia

10 lutego

„Na

zasadzie art

1 ustawy

z dnia

29 kwietnia

1919 r.

się Spółce

p. f.

Akcyjnej

„Towarzystwo

@8

akcyj Il-ej emisji służy dotychczasowym
ll-ej e:uisji na 25 akcyj markowych;

b) dla dokonania prawa poboru
termin

dla dawnych

akcjonarjuszów

od dnia ogłoszenia subskiypcji

w

dni

termin dodatkowej subskiypcji

kurs emisyjny,

jednak

związanych,

niz może

В

na kapitał zapasowy;

1) pou względem praw, piżysługujących akcjonarjuszom akcje Il.ej
emisj. będą zrównane z akcjami emisji popizedniej z chwilą wpisania podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru handlowego i uczesiniczyć będą
w dywidendzie

od dnia

1 stycznia

g) całkowiia wpłata

w ciągu 2 miesięcy
torze Polskim*;

na ascje

1926 r.;

Ilej emisji

od duia ogłoszenia

winna być

niniejszego

emisji

winny

być

muzycznego

Ia

Ce drugi

Bilety

Gorzuchowskiego,

a)
b)

»

całego

В

Zamkowa

ćwierci

»

10

NA

:
Dogodne

UBEZPIECZEN

TOWARZYSTWA

„PRZEZORNOSC“
Sp.

Sprzedaż

N
nl. Niemiecka
'1elefon

ZAWALNA 1

1 — 47;
telef

winne

przyczem na żądanie

być zamieniane

SPRZEDĄJE:

ZIEMIAN

ZWIĄZKU

KOLEJOWEJ

KARTOFLE |
OTRĘBY

pszenne

:

ziciela i kuponów
a mianowicie:

WPROST

Stanisław

nych

od nich niżej

E

5 proc. obligacje

tytułów

Dóbr.

Uwaga:

m. Wilna

po

Poczta

sprzedaży na

Każde

oryginalne

.

EE

je

m.

Skideli

Powiat

stancji

:

B

do DOMU.

PROPOCENIYW

E
-

|]

terminy,

dia

ucznia

codziennie
od
18—2
zew.

JB

kur rasowych |
do nasadzania Wia-domość w Domu Lu-dowym
ed 12—1

(Antokoł 44)
w dn. pow-

szednie.
udziela się
także, informacyj listow=

nie co
do hoaowii i
i kupna kaczek,
gęsi,
indyków, pawi, Perlicy.
psów,
kanarków, pa*

pug i krėikėow. Na.
odpowiedź
załączyć
50 gr. marek La Ą
—

Wzywa się przeto wszystkich,

parterze

3) ul. Ad.

;

<>

:

$

na

nadające sę

5.

kę

wa.

tat

zapisujcie

®

SIĘ

0

L

*

&

&

222

&*

222

24

Dama z dyplomem <Instilute de Beautó> w

_ Paryżu, otworzyła
37, m. 1 w Wilnie,

ZF

ul.

o

0

(chrześć.)
agentów

do sprzedaży pończoch

We
2

Słoneczne

wynajęcia
go

de

bez żąt ne-

ustępnego

z

муе

& Чапи.
3
pietro,
Otiarna 2 (obok rynksł
Łukiskiego)
spytać
|

portjera.

i

00 —mi

Pisa, | )Oo zPrzędania

ZE

OPONY

+

drewniane

2lemi

z Ra

własnej

1100

i DĘTKI | sążni kw. przy ni, Se-

MIGHELI

я

Zginął

5 pokei, ciepłe,
suche,

przyjmuje

:R

koko

|

Mieszkanie

N

U

akcesorja samocho- | ul,

pies j dowe na składzie,

Doberman czarny | pogodne warunki.

ORA

Senatorska

Nr 13,

zi oj

Msckie- Badparany
Na) pzy _ towar.
U dn. 27iute. | Naju:ższe
ceny,

>

kozie
Akuszerka

Instytut Piekności, оао кааROŚog. | |.Fo Włodawsk | W: З
Smiatowska

którym stos. się ost. nowości parysk. w
tej
iedzinieć Masaż twarzy. usuwanie

p ai

zmarszczek, wągrów. Masque Pate.
WZP. 58,

Maechiew.cz — "euakioi w/z Czes'aw Karwowski. — Odpowiedzialny zą ogtoszenia Zenon Ławiński.

Z

Wilnie i

tylko pier-

805557

paryka e

p

w

na

mech.

Ola:

ne

„ZACHĘTA:

piwiarnię do wynajęcia
bez usiępnego. Oliarna 2 spylać dozorcę.

czoch
poszukuje

1 hipoteki do;

Portowa 141ai 9 05.

ieszkanie

26,

e

|

wszorzędne
gwaraneje,
M
Hai! Kom.

“el. 9—05,

«Agento
=
5
EJEREZĘRSZEJCZEMKSECCZOORENCOUNA
An.

KS

21212

Wilna

zaraz

i karpetek. Duży, stały

roszczących pra-

Nr. spr. Z. 222/24,

4

zarobek.

i ną

gu lat trzech i od daty pierwszego
R
. ogloszeniaw „Mo-

rejonie

—.

sklepy

Mickiewicza

000 dolarów

Dom Handi.Kom.
„ZACHĘIA*
Porio va 14

do podłóg,
do obuwia,

Loco T

majątków "| | uutajeny zarz |

w

poleca

Hurtowo-detal.

Eau

2

1) ul. Trocka 7, 2) ul. Zamkowa

kupony

wa do wyżej wymienionych tytułów, aby w przecią+

rs
Kom Tan a
linie, lubo zgłosii sprzeciwy,

DZIERŽAWY

Twa J. B. SEGALI 5-ka AKG.

inaiTora,

1917 roku

'

pokój du, me

Prawdziwe mydło marselskie
Polecają

`

1. VIl

|

Dowiedzieć się Mi

Spusza,

ч

Mastyka
Pasty

5 proc. obligacje m. Wilna po 100 rb, nominal-

późniejsze

гаороя

ckiewicza 42 m 1i|

Grodzieński

Artykuly do prania bielizny,

100 rb. nominal-

ViaWi e 0

1125, od 1127 do 1200,

SKŁAD

pudełko

Poszuku ęł

żądanie podaje

Esencja octowa,
Spirytus skażony
I oliwa do palenia,

tranna oka-

0d 1804 do 1809, od 1811 do 1840.

| )

trzone Nr 43 wg. rej. w Min.
Zdr. Publ.
W.Z.P, w Wilnie Nr 56 z 5:X1i-25,

nicejska,

Oliwa

wyszczególnionych,

lej emisji Nr. Nr. 1113 i 1114

bg mon ао
B

LOCO

dra

wań oirzymał Dr Lauera Od osób wyieczo+ |
nych. Cena pół pudełka zł. 1.50, podwójne
pudełko zł. 2.50. Spizedaź w aptekach &
składach aptecznych.

Artykwy gospodarcze:

5 proc. obiigacje m. Wiifa po 500 rb. nominal1-ej emisji Nr. 1512.

od tych obligacji na termin

O D

Lauera

„ Mmaty/m.
LOR
HĄRCU

z

ft rontu
do.
wynajęcia.
Mostows
A 8 m. 19,
-

5 proc. obiigacje m. Wilna po 1000 rb. nominalnych 3-ej emisji Nr. Nr. od 1401 do 1411, od
1413
do 1501, od 1502 do 1519, od
1510 do
1602, od
1603 do 1635, od 1637 do 1703, od 1704 do
1803,

L

O OWERWEGEWEWEKÓENUNKY
Wycawca

nych

i żytnie

od 160 k. Z DOSTAWĄ

ZIOŁA

st. Skidel..

m.

5 proc. obligacje miasta Wilna po 1000 rb. nomina!nych Nr. Nr. od 1805 do 1808, 1866, od
1936
do 1940; emisji l-ej.
;

——

ŻYTO
PSZENICĘ

NAJTANIEJ-GDYŻ

jakichkolwiek

z następujących

nych 3-ej emisji Nr. Nr. od 1 do 100, oraz

i NA WORKI

kamięi Jews

®

1) Wzbronić dokonywania:

akcjo-

4 — 62
telef.

żołądkowe,

zosteły nagrodzne na w. siawach lekarskice
najwyższemi odznaczeniam: i złotemi medalami w Berimie, Londynie, Wiedniu. Paryżu
i wielu innych miastaca. Ty iące podzięko=

Obwieszczenie.

OWIES

WAGONOWO

wagon

f kt Gościński i S-ka.

®

w każdym

|

JĘCZMIEN

cierpienia

S od

ITIL

TEST

BOCZNICY

Zarząd

362

ism. od r. 1840,

zakcji oraz wypłat

! l-ej emisji na okazisiela,

KRESOWEGO

franko

Warunki

3.

na wypuszczenie

=m

4

RATY

sprzedaż łóżek

wszelkie

cierpierta wątioby, cierpienia nerek,
nie żółcowe, hemorojdy,
artrytyzm

będzie zapisze! wpla-

GUUNEBUNAAMUKGERKECESA
gg
ROLNA
— SPÓŁDZIELNIA
*

Ls

89

usuwają

pochodzących z własnych nasion i z rzadkiege
siewu, pięknie rozwiaiętych.

Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział
Cywilny,
obwieszcza, že na żądanie Wiieńskiego Banku Ziemskiego, decyzją z dnia 27
maja
1924 roku
postanowił:

ET PIENAS

Dr v. Leyden, Dr Hochiloetter Dr Martin #
wielu innych wyb:tnycu jekary, kadykalnie-

jednorocznych
siewek
sosnowych,

wykonać prawo poboru akcyj Il-cj emisji
Akcjonarjusze,
r ragnący
o „Aka poprzednich emisyj do biura Towarzyi:
winni przedstawić posia
stwa dla ostemplowania orazora wpłacić po 35 złotych na każdą nową 23 zło»
tową akcję nowei li ej emisji.
Nadmienia się, że w punkcie I powyższego postanowienia zezwolono

naijusza na piśmie, akckcje na okaziciela
czasie na akcje imienne i odwrotnie.

Zalecane drzez najsłynniejsze
powagi lekarskie jak piof. Berjińskiego Uniwersytetu.

lodach

RAA

Ceny umiarkowane.

Wyłączna

į Il-eį emisji od wlascicieli akcyj pOaigis raja Towarzystwa w Warszawie
s emisyj
Avi
przednich
4 iw Wilnie, ul. Ad.
przy Placu Malachowskiego Nr.
3.
m.
24,
a
Mickiewicz

akcyj

na

HARCU

LAUERA

posiada ogromne zapasy

»

cia

ma

Akc.

przyjmować

od dnia dzisiejszego

Wiina

Dra

Główny Zarząd Dóbr Spuszańskieh

odwrotną pocztą.

warunki

SŁYNNE w CAŁY 4 ŚWIECIE

OŁA Z GÓR

Do kultur
".
wiosennych

9.

40 zł.
20 >

BLE

Na zasadzie po wyźszego postanowienia

ZARZĄDZAJĄCA

;,

ema

S$. Osiecki.

ME
RADA

powieś-

400609004009040000000460900650000

Minister Skarbu (—) J. Zdziechowski.
(—)

na łle znanej

Przedplaty
abonamentowe
na «Słowo»
Wszeikie rekiamyi ogłoszenia do «Słowa»

do nabyca u kolektora

Cena
losu
» połowy »

Na prowincję wysyłamy

i Handlu

Szwej-

dramat w 10

zyjmuje:

400,0000

los wygrywa.

K.

Warszawa, dnia 21 stycznia 1926 r.

Przemysłu

aktach

bonater

ul. N.-Świat 46—14

Kłasa

Główna
wygrana

w „Moni-

wydane akcjona: juszom,

« Minister

(Narodowy

<*Warszawianki»

z

„RENDEZ-VOUS“

LOTERJA
PAŃSTWOWA

h) w ogłoszeniach o subskrypcji winno być w całości publikowane
postanowienie zezwalające na przeprowadzenie nowej emisji akcyj;
©
„ 1) w ciągu dwuch miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji akcje nowej

zespołu

e

kolportaż «Słowa»

uskuteczniona

postanowienia

»Mistrz

KONCERT

NY

Warszawie

Prowadzi

e) cenę emisyjną okieślia się na 35 złotych, z czego 25 złotych prze«
anacza Się na kapitał zakładowy, reszta zaś po potrąceniu kosztów, z nową
emisją

EZPŁAJ

winien wynosić 15

któy

tytułowej

carji) Potężny

ci Szyllera

lejdo2 m. 30 pp. i od godz. 5 — 10 wiecz.

pr

d) repartycjt tych akcyj, na które dotychczasowi akcjonarjusze z tytuła
posiadania prawa pierwszeńsiwa się nie zapiszą, dokona Rada Zarządzająca
ich

od

|

od dnia jej ogłoszenia;

według swe.o uznania i okieśli
być niższy od cery emisyjnej;

Katediy.

w

(p. a)

„Moni-

c) gdyby po upływie powyższego terminu (p. b) nie wszystkie akcje
zostały przez dawnych akcjonarjaszów rozebrane, winna Spółka ogłosić
dodatkową suoskrypcję na ie akcje, zaofiarownvją* je ponownie wszystkim

dawnym akcjonarjuszom;

1 10 w.

roli

Lusiępstwo Administeoci „Słowa”

złotych drogą nowej (ll-ej) emisji 21 000 sztuk akcyj po
25 złotych nominalnej wartości każda na warunkach
następujących:

ustala się jednomiesięczny
torze Poiskim*;

„6,8

W

Ubez-

pieczeń „Przezorność* Spółka Akcyjna”:...
Ii. Na powiększenie kapitału zakładowego 0525 000

a) pierwszeństwo do nabycia
akcjonarjuszom w stosunku 7 akcyj

MIEJSKA

wprost

o

mat.

Maski» LON CHANEY
niezafilmu nie widział — nic nie widział.

„Wilhelm Tell“

wyś-

wietlany film

«ŚWITEZIANKA, ® Р° $ B
Ad. Mickiewicza1

o zatwierdze«

niu i zmianie statutów spółek akcyjnych (Dz. Pr. Nr. 39, poz. 282) oraz
$ 15 ust. 2 rozporządzenia Prezydenia Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca
1924 r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (Dz.
U. R. P. Nr. 55, poz. 542),

zezwala

Seansy

Najcudowniejszy film świata!
Cud techniki i sztuki. Wielki dra-

9

3

CLV JESTEŚ CZLONKIEK
LOPP.
DZĘPOPRODOROLO

role główne odtwarzają: Konrad Veich, Xenia Desni, Erna Marena, Herman
Walentin, Jan Rieman i inni.
(ul. Ostrobramska 5) $
Kasa czynna; w niedzielę od godz. 2 m. 30. w powszednie dnie od godz. 3 m. 40.
Początek seansu: od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 4:ej.
:
:
, CENA BILETÓW: Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr
Od dnia 27 lutego pobiera się dodatek na pomoć bezrotnym od biletów: na parter 10 gr. balkona 5 g.

1 26 r.

pod pozycją Nr. 27 ogłoszone zostało postanowienie pp. Ministrów Skarbu
oraz Przemysłu i Handlu w bizmieniu następujące
m:

Ф

Dziś będzie

KULTURALNO-OŚWIATOWY

SP. AKC.
że w

$$ „„Upior w operze
šė pomniany yarbusek z <Dzwonnika z Noire Dame». Kto tego
o

diejski Kinematograiš

„PRZEZORNOŠČ“
zawiadamia,

Seusacja dnieł

Kino-Teatr

Dotychczas p.

Lauge Koch miał wykłady w jPoznag
niu, Łodzi i Warszawie. W poniedziałek będzie mówił w Wilnie o Grenlandji. Organizacją odczytu zajmuje
się Oddział Wileński Polskiego Towa-

pod tytułem „Prometeusz Kaukazu— w roku 1913, w latach 1916 — 1918
Gruzja”.
brał udział w ekspedycji naukowej
— Wielki koncert M. de Carmarie
Zarówno nazwisko znakomitego do Grenlandji jako geolog i kartograf.
i S. Benoni na cele szkolnictwa /žawodoobrońcy idei Była to tak zwana Il-ga ekspedycja
wego, odbędzie się dzisiaj dn. 7-go b. m. w pisarza i płomiennego
nie. Bilety nabywać można dziś od

Sprzedaż biletów przy wejściu— ul. Š-to 5-tej popołudniu.
poł, Ceny od
wodu wyruszenia zespołu Reduty na dalszy Jańska 10 od godz, 5-ej po
Gruzja, jeden
z najpiękniejszych
siag czwartej wyprawy artystycznej po cztes zł. 4.50 — 0.50.
zakątków świata, kraj o jednej z najPoczątek punkt. o godzy 9-ej wiecz.
wojewódz.wach kresowych
przedstą',
rec
starszych kultur w Europie, zamiesz
wien nie będzie. Najbliższą premjerą Redu-

złożyli

(ośmdziesiąt jeden zł.), za co

conym

Wacław

graficznego

podbiegunowy duński p. Lauge Koch.
P. Lauge Koch jest synem
badacza
Gienlandji Kierkegaarga Karola Kocha

o Gruzji.

Znakomity pisarz

«Lutnia» z reciialem fortepianowym, poświę-

ganej dla jego prawomocności ilości
osób, odbędzie się zebranie
tegoż
dnia o godz. 5-tej po poł. i uchwały
tego zebrania będą prawomocne bez
względu na liczbę obecnych.

tunkowe nie może skarżyć się na
TEATR i MUZYKA,
brak kiijentów dostarczanych przez
— Reduta w teatrze na Pohulance
Magistrat wobec zdradliwych góri gra dzisiaj o godz. 3.30 po poł. <Wyzwolepagórków Niemieckiej ulicy,
nie» Wyspiańskiego. Przedstawienie
to zo—
Podziękowanie.
Zamiast stało przeznaczone głównie dla młodzieży
szkolnej. Wieczorem
«Fircyk w zalotach»
wieńca ku uczczeniu ś. p. Józefa komedja
Fr. Zebłockiego zakończona sceną

Sieroszewski

Odczyt o Greniandji.

dence na brzegu północno-wschod- 4
nim.
Drogę powrotną od zatoki
Smitha
odbył również saniami. RezulBawi w Polsce gość, jakiego dotychczas nie mieliśmy. Oto na zapro- tatem wyprawy było wiele nowego w
północe
szenie Polskiego Towarzystwa Geo- dziedzinie określenia brzegu

awa

Ю

Drukarnia

*

SALĄ

ILNO,

szta 4. Tel. 631,

„Wydawnictwo

PTO

Miekiewięczj

46. m. 6
WZP Nr 63,

Wiieńskie”, Kwaszelna

:

Ф #н ^`

Trwające władz państwowych

Pogotowie Ratunkowe?

Nr 54 (1064)
4

Prezydjum zebrania. 3) Przemówienia

(t) Jak Magistrat zatrudnia

wo

2
r

—

SŁO

