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„Opłata possiową miszcucua ryc załicm.
SMedazcia rekopisów miszamówionzib Qpje zWIEEZ,

CENY OGŁOSZEŃ:
Wiersz miliraetr
fednuszpaltowy na stronie
2-ej i 3-ej 30 gr.
Za tekstem 10 groszy
Kronika reklamowa lub nadesłzne 40 gr.
u-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożef. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20g r

ės
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DOROCZNY

JEZ

Klopot z nadmiarem
kapitałów.

Paryż, 12 stycznia,
Dnia 10 stycznia p. Poineaiż po
wziął nową,
sensacyjną wprost
decyzję na polu pelityki monetarnej:
króciutki dekret
w
trzech punktach
zniósł ustawę z 3 kwietnia 1918 roku
w przedmiocie wywozu kapitałów Zigranicę.
Dotychcas,
kiedy
się wy-

jeżdżało

z

Francji,

banknotów uie przekracza 5,000 franków?

Od

wczoraj to

się

franki

skończyła:

w

krekiem ku

ma ona

seas

jest

stabilizacji

mo-

przyśpieszył

„stabili

swą w tej

to

dlatego,

wolnych

Warszawy.

Stanowisko
KOWNO,

urzędowej

16 i. PAT. Urzędowa

„Lietuvy''

«Lietuv:» zamieszcza artykuł ws'ępjuż

polski

którem, jak

donoszą z Warszawy, rząd polski przewiduje rozpoczęcie
jeszcze w styczniu w Rydzs rokowań w sprawie mawiązania komunikacji kolejowej, pocziowej, telegraficznej i telefonjcznej, uregulowania kwestji Niemna, jednem
słowem chodzi © nawiązanie zupełnie noraaluych stosunków z Litwą. Nic
walskiego lub Wilna.
Należy przyznać,

poruszenia kwestji

że Polacy ob:ali dość

dają nic szczególnego

granicy.

—

traktatu su-

sprytną taktykę

tylko nawiązanic z nimi

mie

żądając

Wilna. Polacy nie żąkomunikacji

kolejowej.

jest

zaufania,

to

ale esta-

w sprawie linji kolejowej
16

RYGA,

i. Pat

Libawa— Romny.
poczyniło

w Kowne

Poselstwo iotewskke

tecznie z zaufaniem do pieniądza jest kroki dyplomatyczne u rządu
Woldemarasa
w sprawie zdjęcia
tak jak ze zbyt wylzwną serdecznością szyn na odcinku linji kolejowej
Libawa — Romny
Ron
ne
ludzi: jak cię nieraz zaczną ściskać
—
którego to zdjęcia dokonano wido-

się na terytorjum litewskiem,
od portu łotewskiego tran ytu towarów
Bank Francuski zaczął się dusić cznie w celu odwrócenia
c.ęści Polski z chwvą otwarcia graoicy polsko-litewwachodniej
ze
od kolosalnego przypływu obcych skiej. O ileby demarche poselstwa nie dało pomytla.ch wyników,

to mogę cię udusić.

walut

de

Francji.

Pragnąc nie do- „Ówczas ocz.kiwane jest w;sianie noty z oficaln,m protestem.

puścić do dalszej zwyżki franka, co
spowodowałoby niechybnie wielki kry-

zys gospodarczy, skupuje od
roku
wszelkie dolary i funty, jakie na giel-

Konferencja Rzeszy Niemieciej

dzie paryskiej są zaofiarowane. Ma
BERLIN, 16—1. PAT. Dziś przed południem o godz. 10-tej rano w
ich dziś zapas ogromny;
bo na sumę sali ko ferencyjnej pałacu kanclerskiege, w której odbywał się kongres
od 20 do 25 miljardów franków. Na berliński w r. 1878, rozpoczęła się pod przewodnictwem kanclerza Rzeszy,
zakup tych walut
mausiał Oczywiście konferencja rządu Rzeszy z premjerami i ministrami 18 tu państw związko»
wyguścić nowe franki. Połowa tych wych Rzeszy niemieckiej. Jak stwierdza prasa berlińska, w obradach bierze
iranków wróciła do Banku w postaci
zwrotu części długu skarbu Państwa,
ale połowa

została

zatrzymana

przez

ił
wygł
udział 106:ciu ministrów i wicz-ministrów. Mowę inauguracyjcą
kanclerz Matx podnosząc doniosłość obecnej konferencji i wskazując, że

adm ni-

przygotowanie reorganizacji

jednym z głownych jej celów będzie

ich nabywców.
|
s
stracji.
Zaufonie do franka jest dziś faktem miezbitym,
ale zaufanie to na
HAWANA 16 f PAT. Otwarcie konferencji panąmerykańskiej nastąpiło o godz:
krótką melę. Ponieważ kapitaliści nie
10-tej
min.
30. Ponieważ ną posiedzeniu inauguracyjnem mają być wygłoszone tyiko
wiedzą jak! będzie kurs franka za rok
Jub za dwa, ponieważ nie wiedzą na 2 przemówienia: prezydentów Mahado i Coolidge'a, posiedzenie zakończy się prawdo.
jakim
e»
rząd zamierza
stabi- podobnie przed południem. Pierwsze posiedzenie plenarne konferencji rozpocznie się w

Panamerykańska.

Konferencja

lizować i kiedy—przeto czekają, Rząd środę rano,
cd roku wszystko czyni aby kapitały
zachęcić do inwestycji długoterminowych: zniósł bony pożyczkowe na 3,

6

i.12

miesięcy,

zmniejszył

stopą
т

Oglądanie się Gdańska na Beriin.

GDAŃSK, 16, I. PAT. Omawiając ostrą opozycję prowadzoną przez koła prawicowe wolnego miasta przeciw programowi socjalno-polliycznemu, kiórego wyxonanią
senatu, Danziger Volksiimme
nowe
zawodowe od
zki
gdański:
się
ły
@

olycicras * tej dziedzinie prz "kieiające * czynniki Ni
raneuskim, aa Šalis ROW
sias
A:
BĘ procentową w pocz Gdańska, a zwłaszcza ustawiczne wzorowanie się i oglądanie na Berlin. Kierujące koła
zmniejszy
pracowniktóre dotąd w takich sprawach, jak organizacja związków
towej Kauie Oszczędności, a ostatnie wolnego miasta, militarnych,
organizacja aparatu urzędowego i tp. ślepo nafladowały

otworzył kapitałom

Wszystko

drogę

po to, aby

zagranicę.

odprężyć

ry-

nek pieniężny
paryski, aby związać
jak największą ilość kapitsłów, aby
zachęcić je de nabywania papierów

ków, związków
Berlin, odrzucały z drugiej strony stale wszelkie projekty ustawowej reformy uchwalo'
ne przez rząd niemiecki i pruski w dziedzinie socjalno-politycznej, zasłaniając i iote=
Volkst-—znacznie lepiej
resem gospodarczym wolnego miasta. Gdańsk—oświadoza Danz,
by wyszedł, gdyby np. w takich dziedzinach jak organizacja aparatu urzędowego liczono
się więcej z istotnemi interesami gospodarczemi Gdańska i nie oglądano się-na Berlin.

Skazanie Polaków w Wilkomierzu.

państwowych długoterminowych,—bo

Mini-

to ułatwia politykę monetarną
sterstwa

Skarbu

skiego”

Mamy

i

iednak

Banku

KOWNO,

16 I. PAT. Urzędowa

«Lietuva» donosi, że

Franeu- mierzu rozważał w dniach od 12 do 14 bm. sprawę

wrażenie, że sytu-

sąd

wojenny

—__WARSZAWA,

jeszcze na jakąś spekulację.
Stabił Sa

dzona

z 22 kwietnia.

aa

chomienia

PAT. Ministerstwo
zakładów

przeznaczejąc na ten cel 46000 zł.

Inu,

uprawą

borach

po wyprać

i ewentualna zmiana polityki

nie za:

urtykuł,

wielki

Hramady*

atut

polityczny,

jako nagrodę

dla kraju za „dobre głosowanie".
Prawdopodobnie
w eczekiwaniach
swych

ASS

tym

razem

się nie zawiedzie.

Kazimierz Smogorzewski,
stycz
rojal
"5
recji.

a";
Bemoustiage
ATENY, 16.1 Pat. Rojaliści greecy

urządzili

manifestacje

wczoraj

Konstantyna.

czci b, króla

rem Około 6,000 osób

to na ulicach miasta

ku

Wieczo-

ma

złoty

demonstrowa”

wystwie

na

Rzymie.

WARSZAWA,

w

Komitet mię:

Pat.

dzynarodowej wystawy

gospodarstwa

mie w listopadzie ub
działowi polakismu

roku przyz
wystawy
tej

domowego, która odbyła

medal złoty.

wstępie

podzje

zaznącza, że rozgrom <Hramady» należy uwaź:ć jako skierowany nie tyle przeciwko włościanom
białoruskim, ile jest wrogim krokiem wobec Sowietów. Artykuł wzywa na koń:
cu <pracujące masy» t.zw. Białorusi Zachodniej do wytrwania w walce z włądzami polskiemi i do niezaprzestania tej walzi, aż do czasu, gdy przyjdzie ostą}
teczne wyzwolenie.

L. at
„ 1 szej min.,30
„16 1. PA7. Dnia 15 bm.
przy” przez
Mianowicie,
Sea
Ua
poważnej
widownią
Ea
bowa
taczaniu na zamkniętym torze składu pociągu osobowego wpadło na zaporę 7 wagonów
osobowych niszcząc je i rozbijając jednocześnie murowany
walenia ia Baraka odniosło ciężkie obrażenia cielesne 3-ch

się w baraku w chwili watastroty. Jeden

śledztwo w tej sprawie.

j

z mich
z

Dnia 16 bm. w Warszawskiej Dyiekcji

Kolei

zmarł.
5

barak
prac

Władze

»

kolejowe

skutek zaįpującygh
Ak

Pafistwowych o godz 3 ciej m: 20

na stacji Kojuszki na zwrotnicy pociąg osobowy zderzył się z parowozem przetokowym,
wołając «Precz przyczem
wykoleiły się 2 wagony osobowe
i parowóz
przetokowy.
Wskutek wypadku

z republiką, niech żyje monarcha».
Demonstrantów rezpądzono.

Medaj

4

Katastrofy kolejowe.

Nk

SE TEST

lekko ranny został jeden z pasażerów. Na miejscu

katastrofy

misja i pociągi ratunkowe. Po uprzątnięciu torn został

wyjechała

specjalna

podjęty normalny ruch:

ko-

Olbrzymia katastrofa w Saarbriicken,

BERLIN, 16 1. PAT, Prasa berlińska donosi z Saarbriicken o katastrofie, jaka
wyparzyła się w wielkiej stalowni w R
„ Wielki piec tej stalowni i walcowni
wskutek eksplozji wywołanej przez samo zapalenie się pyłu węglowego zawalił si

Csła załoga pracująca koło tego pieca złożona z 174u osób została zagrzebana: Dwu
sią w Rzy- 1obotników zginęło na miejscu, 5:ciu innych zmarło z odniesionych ran. Dotychczas nie
uszkodzenał
oliar. Wskutek
stwierdzono jeszcze czy pod gruzami nie znafduje

nia przes eksplozję rur gazowych
nia została unieruchomiona.

ustępstw, niczego

się więcej

przewodów elektrycznych, cała stalownia i walcow-

i wzajem-

decydującego

odbędzie się

1O-ej

==

Statut kas

Charakterystyczwewnątrz Łotwy

Н

komunalnych

WARSZAWA,

PAT. Komisja mię-

rancyjnego i t.d. tak długo jak krótznacznie obniżony.
Ciekawym jest, że ma być zreorga- koterminowego. Kasy otrzymają możność stosowania nowoczesnej techniki

powziąść nie jest w stanie.
Gabinet Juraszewskiego nie fest
przychylnie usposobiony do socjalistów. Zasiada w nim jeden przedsta”
wiciel frakcji niemieckiej. To wszy”
stko, co go zewnętrznie wyróżnia.
Pozatem gabinet ten przychylnie odnosi się do mniejszości narodowych.

nizowana
podobnie

miennem jest tylko, że właśnie teraz
gdy zdaje się stosunki polsko-liiewtory, miniskie wchodzą na nowe

nich wyraźna

straż pograniczna prawdo- płatniczej, prawo wystawiania akredyw ten sam sposób jak to tyw, prewadzenia r-ków
bieżących,
czekowych, przekazowych, keresponuczyniono w Polsce.
O polityce zagranicznej mówi się, dencyjnych, zaś dla swego związku
iż Łotwa

będzie dążyła

nych stesunków

do

przyjaz-

z państwami sąsied-

poręczającego nawet

operac

zowych.

wi-

MS

niemi, zwłaszcza zaś do jaknajściślej- Termin posiedzenia Rady Ministrów nieustalony.
szej współpracy z państwami balWARSZAWA.
tel. wł. Słowa.
Popierać go będą zapewna wszystkie tyckiemi. I w tym
wypadku jednak
Jak się dowiadujemy, doniesienia niemniejszości, w tem i frakcja polska. wspomina się tylko o zawieraniu trak- których pism dzisi
ejszych o terminie
i porządku dziennym następtiego poPoseł łotewski w Kownie p. Bało- tatów handlowych.
Wszelako pozostaje ciągle jeszcze siedzenia Rady Ministrów nie odpodis nie zajmował dotychczas jeszcze
kwestją
otwartą czy gabinet Juraszew= wiadają prawdzie. Zarówne termin jak
nigdzie stanowiska ministra. Trudno
i porządek dzienny posiedzenia Ra
orzec, czy z ehwilą nominaeji swej SKIEgO Wogui s, +-..ŻyMA, & Zn. peszyąj dotychczas nie został
usta
na stanowisko ministra spraw zagra- czy Sejm uchwali mu votum ufności.
У.
nicznych, zechce pchnąć politykę ło- Grupy które wchodziły w skład doSkujeneka i Obrady Zjazdu prezesów okr.
tewską na nowe tory, lub wyraźnie tychczasowych gabinetu
Urz. ziemsk.
zerwać z polityką Zeelensa. Raczej Zselensa twierdzą, że jest to pytanie
WARSZAWA, Pat, Dziś 6 godz
należy przypuszczać, że webec ogól- bardzo aktualne.
Onegdaj odbyły się marady tych 10 rano rozpzezęły się mod GREG
nej bezbarwnej fizjonomji tego gabinictwem p. ministra reform rolnych;
netu, poprostu nie będzie mógł nic w grup, które jakkolwiek miały charakter
piof. d-ra Witolda Staniewicza
w
tym
kierunku
przedsięwziąć,
Zna« informacyjny, to jednak przebijała na gmachu

zagranicznych

spraw

strem

który

mowanego

siebie

przez

minister

razie obrady zfazdu stwa reform rolnych,
prezesó:
Juraszewskiemu urzędów ziemskich,
"m

tendencja,

iż

w

powinięcia się nogi
socjaldemokraci ponownie próbować Wisła
zagraża
Łstwy, będą szczęścia. Na naradach tych
WARSZAWA,

z tytułu zaj- twierdzono, że mowy

został dyplomata,

dotychczas

rząd liczyć mo*

że ma 50 głosów w

Sejmie

(ua stu

Ciechocinkowi
(ćel

wł.

Dsa Ciechocinka został K
dział saperów,
który
przy pomocy

granatów rozbija krę na Wiśle, Ciestanowiska, najczęściej stykał się kon- posłów)
W przeciwieństwie do tego nowa chocinek jest A poważnie zagrożony
fliktem polsko-litewskim. Konflikt ten
I wody zook
jest o swej akt
był oddawna główną przeszkodą w koalicja przekonana
M. | miego naporu wielkiego edo
kierunku [normalnego rozwoju poliż większości,
tycznego nad Bałtykiem, jak też w kie-

SEOREBE TECT

TEHNNOA CZE

IP

КННЫ

ЛОН

wego w pod Ciechociakiem.

Prezydjum stronnictwa Chrześcijańskommm
©
runku stosunków
dzisiejszym
dniu
w
uchwaliło
Niem
Narodowego,
ieck
i
budż
et wojenny.
i łotewsko - polskich. Był om osią, następvjącą rezolucję: Prezydjum uchwała, że
Niemiecki budżet
wojskowi
około której obracały sią namiętnośc! członkowie stronnictwa nie mogą kandydowany został na kwotę 690 miijanów
ec
prze:
tendencja
wszelkie
i
ne
nieprzyjaz
wać do izb ustawodawczych na listach okrę- w_ złocie, co wynosi przeszło 4 milja
rdy
poli- gowych, lub na listach państwowych, '/ któ- ków francuskich, Do tej sumy dochofrankonsolidacji stosunków
ciwne
dzą
jeszcz
e kwoty podane pod różnemi jnnetycznych. nad Bałtykiem. Cierpiały na re zawierają nazwiska budzące wątpliwość mi firmazni, w ten sposó
b, że ogólne
wypod względem przekonań religijnych i spotem wszystkie, w głównej mierze pań: łecznych, jak naprzykład na liście Bezpar- datki Niemiec ne wojsko w 1928 r. mają
wynieść 5 milj. 400 miij. franków fr. Nieco
stwa bałtyckie i to doskonale rozu- tyjnego Bloku współpracy z rządem. Wobec dużo ną armię, która ma się sklad:6 ze
100
miała Łotwa. Pozatem ta estatnia była niedojścia do skutku jednolitej listy kato- tys. ludz! wszystkiego, Armja francuska [iczyć ma 550 tys. ludzi, ą budżet wojs
w tak szczęśliwem położeniu, że dzi“ lickiej w całem państwie, stronnictwo Ch.N. Francji wynosi tylko 6 milj. 700 ай ko wy
*
ki swym dobrym stosunkom zarówno winno współdziałać wszędzie, gdzie to jest > поспос

łotewsko”litewskich

się
Polską ą jak z Litwą, ą, starała
Stare

a

ZE

mę

i

+

marzeniem

majwybitniejszego
:

wy.

aaa

na korzyść Łotwy.

:

olsy

.

iście
Tego oczywiść
min. Zeelens ze

krótkowzroczną

polityką
który

minus,

zapisał

gabinet socjal-demokratów w księdze
dziejów

R

POGIĘGŻE

LŽ walce

niezależaej

Łotwy.

aa

A
w

E

którego

Sklad

imi

R

OS ES

Marszałka
Piłsudskiego.
Uchwała ta w niczem nie może wpłynąć na linję polityczną pozostałych stron:
stronnic

Członkowie

nictw zachowawczych.

alternatywy decywyboru pomiędzy

Jakie są twa Ch. N. stąną wobec

dującego już tym razem

miia [przyszłeg
zapatrywan
osobistespraw
Polfyka p. Skońskiego I jego zabiazych
w. odanej
zagranicznych
ultra
ы

т

kwestji, ściśle mie

maliśmy w ostatniej

meść,

wiadomo.

2e p. Bałodis,

chwili

przyjaciół a szerokim

jeszcze ciągle

jako poseł w Kownie, poczynił demarche
u
rządu kowieńskiego w
sprawie niszczenia
toru
ŁibawaRemny. Widzimy w tem pierwszem
drobnem posunigciu, na progu gabinetu
ministerjalnego,
zrozumienie
potrzeb Łotwy.
Gabinet Juraszewskiego opraco-

MIAFLOI

Wobec

rezolucji

sfer

frontem

Olrzy: wawczych i gospodarczych.

wiado-

prof.

hr.

zacho-

Żółtowski

złożył swój mandat do komitetu zachowawczego na ręce zarządu stronnictwa Ch, N:

Złoty krzyż Zasługi dla
czysława Frenkla.
WARSZAWA -

оводавнноненивесвчо
ваасао
ея

й

(żel,

wł,

Miea
Słowa)

Wczorajszy „Monitor” przynosi nadanie Złotego Krzyża Zasługi p. Mieczysławowi Frenklowi artyście teatru
Narodowego.

"

z

Moszyński

Dr. M.

s

z przenósł się na ulicę Antokelską ®
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Załatwienie tego „son

było zawsze największem
o
wą,

procesem <Hramady»

w którym

Słowem urzędowa <Zwiezda»
sanacyjnego.
kłóci procesu
szczegółewy opis dziejów tej organizacji. Następnie „Zwiezda”
zachowuje
p. Poincarć stabilizację,

jako

dotyczących

doświadczeń
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czynienie
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dzyministerjalna ukończyła pracę nad
do
wykonawczem
Juraszewski, członek: centrum
demo- jest to, że na pierwszem miejscu w rozporządzeniem
ustawy
o
kasach
komunaln
ych
oraz
kratycznego, Na pytanie jakie są cechy deklaracji wymieniona jest walka z
tego gabinetu, które wydzielają go z korupcją. Frzyszły rząd—głosi dekla= mad statutem wzorowym kas oszczęde
ności, | rozporządzenie i statut ogłopośród innych, czego sig od niego racja—wypowie walkę wszelkim prze- szone zostaną w Dzienniku Ustaw w
spodziewać mogą sąsiadujące z Łotwą jawem korupeji: tak w łonie
spole- dniach najbliższych. Wszystkie dezypaństwa jak też sama Łotwa? — od- czeństwa jak w łonie urzędów admi deraty zgłoszone przez biuro zjazdu
powiedzieć mależy, iż gabinet ten ce- nistracyjnych.
W sprawie stosunków instytucyj oszczędnościowych, zostały
kasy
chuje przedewszystkiem — poliiyczna gospodarczych deklaracja nie mówi uwzględnione. W ten sposób
przystąpić
oszczędności będą megły
bezbarwność w zagadnieniach,
które nic nowego. Utrzymana
jest w tonie do prowadzenia wszystkich operacyj
poszczególne partje zwykły
stawiać raczej ególników przychylnych
być oszczędnościowych i stosować wszele
ma estrzu noża, tak
w wewnętrznej może nieco dla łotewskiej
„prawicy* kie środki pemecnicze dla krzewienia
W szczególności
jak też zagranicznej
polityce. Takie t. zw. sfer włościańskich. Tak np. po- idei oszczędności.
działalności
zakres
został
rozszerzo
ny
przynajmniej jest przekonanie panują: datek dochodowy
od
gospodarstw kredytowej komunalnych
kas oszczędte obecnie w Rydze. Gabinet stwo- rolnych — та
być połączony z po- ności. Będą one megły udzielać krerzony z takim trudem,
kosztem naj datkiem od nieruchomości i wogóle dytu hipotecznego, wekslowego, gwa-
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Z Mińska donoszą: W związku z mającym się odbyć
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x przewagą nad koniczynami i

ACZ roślin uprawnych w strefie „zimnego Podlasia',
stabilizowač mając Maximus
Sowiecki Mińsk w obronie
w swem ręku, chce mieć pewność,
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Wilko,

o

gostwo na rzecz Polski. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wojenny skazał otkarżonego
Domejhę na karę Śmierci, oskarżonego Wilkiewicza na dożywotnie ciężkie więzienie oraz

acja radykalnie się nie zmieni, że kaAntoniego Suchowskiego na 15 lat ciężkiego więzienia,
pitały będą madal „czekały.
Czego? oskarzonegoDyjlidenasa i dwuch braci Szarzewskich uwolnił od winy.
Bakenasa,
Stabilizacji
Dopiero
stabilizacja bowiem stworzy stałą podstawę
wszel-

mig
kania]
stabilizac;
depieromes
nych metę;

w

7«miu osób oskarżonych

styeznia

Na. Łotwie stworzony został nowy wał już deklarację.
gabinet, którego premjerem jest p. nem dla stosunków

nych

Demarche Botodisa © Kodnie

że na pa-

kapitałów.

skutek powrotu

P. Tarnowski wyjeż-

dża z Kowna jutro t j. we wtorek o godz 11 tej przez Rygę do

sprawie

tyskim rynku pieniężnym jest już dziś
zadużo

polskiego p.

Logicznie rozu- Nawiązanie bezpośredniej komunikacji koleiowej pomiędzy Kowuem a Wilswobody uchu nem byłoby równoznaczne z uznaniem istniejącej linji demarkacyjnej jako

mując, przywrócenie
kapitałom
powinno
właściwie
być
skutkiem stabilizacji. Jeśli jednak p.

decyzję

Tarnowskiemu Odpowiedź na notę polską.

franka; bezpośredniego zrzeczenia się przez Litwę praw do

tyłko jako owej

zacji przygotowanie.

Poincarć

wysłannikowi rządu

ilościach natomiast nie słyshać e zamiarach Polski

nieograniczonych.
Dzcyzja p. Poincare'go

wym

specja'nemu

21-до

Nowy gabinet na Łotwie.

Odpowiedź
liteoska
na
notę
Polski.
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chcčby za cenę wyżycia. Dlą. ojca i
syna rodzaj pracy obojętny (zarówno
umyslowa jak ciężka), córka ekspedjentką (przyjmie z matsą posługi),
Chętni na wyjazd ułatwiony, Wilno,
Zwierzyniec, Sołtaniszska 23m. 13,
Zakład Położniczo Ginekologiczny
Doktorów Karnickiego, Dobrzańskiego,
Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg
M. Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy

D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore
na

operacje

i porody.

Krem! „utrzymuje delikatną ipiekną cerę Renruk
zadać tylko oryginalny wyrób rr

Poznań.

.

SKO GOW

szachownicy wyborczej.

Pierwsze potyczki wyborcze.
dniem wałnej batalji przedwyborczej.
W dniu tym odbyło się kika wie-

baw e nawiedzenie

go przez

nistów z tego związku.
obostrzeno

kontrolę

i nastroje w Nowogródczyźnie.

Sytuacja
secesjo-

Wobee

a na sali

tego

wśród

—

Korespondencja

Sława —

przedwyborczych

mych

przez

erupy

zorganizowa-

lewicowe,

które

kewanie
z powodu nadchodzących
wyborów. Tak więc
w sali Н о50

wiecowała PPS,

na

ulicy

Bazyljań-

skiej Związek Drobnych Rolników, a
w Sali „Pasaż* występował b. suwerem Szapiel.
Wszystkie
te zgromądzenia mie były zbyt iiczne jeżeli od-

rzucć zgromadzone bojówki
niętych zapomocą

i ściąg-

45 proc.

magnesu

wyborców. Szczególnie ten ostatni
środek upodobał
sobie b. Poseł
Szapiel.

Wiece PPS i posła Szapiela

były

nastrojone opozycyjnie, mówcy
wygrażali
rządowi,
«obszarnikom» ji
wszelkiej burżuazji, krzyczeli głośno
o eprzelewanej niewinnie krwi robet-

niczo-włościańskiej* słowem puścili w
ruch cały niezbyt skomplikowany

ar:

senał demagogji. Wiec Zw. Drobnych
Rolników przeszedł

pod znakiem

0.

w dobie o- dnomyślność. Jako dowód mogą słulą zainaugurowały
dopiero
w całej bećnej, o wyborach.— Szereg zebrań żyć najrezmaitsze zjazdy
i uchwały
erganizacyj i ugru- powzięte przez
pełni akcję przedwyborczą w tym sty- najrezmaitszych
różne
ugrupowania.
lu w jakim
była prowadzona
przy powań już sprawą tą sią zajmował, I tak za jedną listą współpracującą z
Naogół należy podkreślić stanow= czynnikami
poprzednich wyborach, Dotąd bowiem
rządowymi
opowiedział
wszystko edbywało
się za kulisami сга welę i dążenie całego polskiego się zjazd wszystkich działaczy samó*
i agitacją partyjna na zewnątrz
mie» społeczeństwa, prawie bez wyjątków, rządowych, dale] zierniaństwo,
rzeuwzględnienia
dwóch
postułatów: mieślnicy, nauczycielstwo, osadnicy,
zbył się ujawniała.
Z niedzieli należy jeszcze zanoto: pierwsze to żeby była tylke |ledna ludność katolicka skupiona w komiwać powstanie «Komitetu QGospodar- polska lista, a drugie to żeby na tetach parafjalmych, słowem całe polczego współpracy z rządem,» do któ- niej byli ludzie nie jaskrawo partyj- skie społeczeństwo,
rego zgłosiły akces Związek Cechów, ni, a bezwzględnie uczćiwi i konieczWidać z tego, że jednak doświad:
członkami
miejscowego czenie z dawnych wyborów nie goa:
Związek
Przemysłowców
Polskich nie będący
oraz przedstawiciele
Zw. Kupców
i społeczeństwa.
szłe ma marne i że w
zrezumieniu
Stowarzyszenia
nieruchomości
оTych dwóch
postulatów stanow- potrzeby jedności nikt z miejscowego
świadczyli się, że aczkolwiek nie po czo wszyscy się domagają
społeczeństwa nie podłąłby się rozbie
siadają odpowiednich uchwał swych
Ponieważ
od samego
początku jania jednolitości
polskego
frontu.
organizacyj są przekonani że opinie okresu wyborczego Rząd zaczął prze- Takie
dyrektywy
mogłyby
jedynie
panujące w ich zrzeszeniach nie po- fawiać ożywioną działalność, przeto przylėė od partyjcych wladz
centralzostawiają wątpliwości eo do przy- organizacje społeczne w przekonaniu, nych nie orjentujących się w
sytuastąpienia do „Komitetu Gospodar- że pójdą z Rządem po tejsamej liaji, cji, na szczęście jednak nie ujaw iają
nie uważały za potrzebne rozpoczy- one na maszym
czego”.
terenie jak dotąd
nanie intensywnej samodzielnej pracy prawie żadnej działalności.
W chwili
organizacyjnej. Możnaby
to uważać obecnej wchodzą w grę jedynie dwa
za bardzo pomyślny ebjaw
karności czynniki: miejscowe społeczeństwoi
| ufności, że Rząd wyczuje
ogólny Rząd Tu więc możaa śmiało nis

Nięmiecki komentarz do depeszy kard. Hlonda
BERLIN,

16

I. PAT. Berliner Tageblatt uważa

wiadomość

z Warszawy o zakazie kandydowania wydanym przez
kardyi pomorskiemu
za
nała Hionda duchowieństwu poznańskiemu
wyražne

sudskiego.

opowiedzenie

się Watykanu

po stronie

marszatka

Pit-

Kresowy Zw, Ziemian
W

poniedziałek

przez cały dzień przedstawi:
Uchwalono rezolucję następującą: Ziemiaństwo z okręgów wyborczych Wilno; Lida, Święciany uchwa»
lilo przy wyborach poprzeć listę Bezgartyjnego
Bloku (współpracy z rzą:

ciele powiatów

16 stycznia obradowali

Kresowego Związku Ziemian.

dam o ile kandydatury ziemiańskie
realnych stanowiskach.

umieszczona będą

w tych okręgach na

Lista monarchistyczna zgłoszona.
WARSZAWA, (żel. wł. Słowa). W daiu dzisiejszym
do głównej kamisji wyborczej zgłoszona została lista państwowa
Monarchistycznej Organizacji Wszechstanowej,
kióra otrzymała numer 11. Na czele listy stoją:
prof. Alfons Parczewski,
dr. Jan Bobrzyński, ks. kanenik
Charszewski,

b. poseł Cwiakowski, St. Wilczek i Jan Oksza Grabowski.

Powstanie

komitetu

gospodarczego

się posiedzenie

walnego

nia parafjan gminy

odbyło

zgromadzej

muzułaańskiej

w

Wilnie przy udziale parafjan szeregu
innych gmia muzułmańskich Kresów
Wschodnich,

stała jednogłośna

rządem

Marszałka

na: którem powzięta zo-

Kupcy żydowscy ziem wschodnich

mniejszości

Zjazd

skorzystało
przyłączeswej Rady

decyzja

kugców

żydowskich

ziem

wschonich odbył się w niedzielę przy

zgłosili akces do Bioku

lisię bloku mniejszości.
Zebranie wyraziło
życzenie,

aby

zwrócić się do b. senatora Truskiera
z prośbą by wszedł do Sejmu jako
wództwa naszego. Po zagajeniu przez przedstawiciel kupców:
prezesa Zw. Wil. żydowskich kupców
Specjalna delegacja uda się do p.
p. Polaka wywiązała się dyskusja. Truskiera z prośbą o zezwolenie wy*

udziale trzydziesu delegatów przybyłych prawie wyłącznie z terenu woje-

dniami,

że

tej

kombinacji

się, że wszyscy

uczęstaicy

stawienia go

tu przed kilkoma dniami drugie p. Erich

blek wyborczy P.P.S. z Bundem, W
myśj porozumienia pierwsze miejsce

ma zagwarautowane

(z Bundu).

w razie uzyskania

Ludomir

jakoby

tylko jednego man-

Uchwały

Sleńdziński.

GAL

R. N. O.

polskiego

tym

duchownym

prawosławnym,

którzy jeszcze obywatejstwa

nie

posiadają;

jak z Na sądu fub ma własne
h) Pozostawienie nietykalności
nego 1000 letnią dawnością rodzimego
no-słowiańskiego języka jako języka

człowiek, chociażby
wytworniejszym

mieniem, ponieważ program wysunięe
ty przez inicjatorów „bloku prawesławnego“
w całości niemal pekrywa

się z programem R.N.O.
Omawiając

ZZ

jakiemże

i stara

to szczęściem

zanalizować warunki w
się jego krystalizował.

*

byłoby, gdy-

by w nią uwierzyli wszysty, a szczeÓlnie ci. domorośli, co to zwiedzili
zym i Krym i z tego tytułu mający

stale bezpłatne wejście na vernissage'e. ojca, Wincentego
Zaiste niema

jak pisanie

rzeczy

o artystach,

trudniejszej,

tystysmalarza,

Sleńdzińskiego,

a z licznych

tek

sprawę

list

które niezbę- dziada, również artysty malarza, Od
najmłodszych więc lat zrośnięty z
nerwowej i jakiego napięcia ducho- atmosferą pracowni malarskiej, z jej
wego trzeba ażeby móc rozwiązać zapachami fizyczuemi oleju, farb, terjedno z takich zadań „algebraicz- pentyny i nastrojami duchowemi—po
społeczeń- ukończeniu gimnazjum w Wiłnie jenych“: otworzyć przed
stwem duszę artysty tak żeby się zo dzie do Petersburga do Akademji
rjentowało we wszystkich aajxawikłań- Sztuk Pięknych, wówczas jednej z
dnem

jest, jakiej subtelnej konstrukcji

w

Europie.

W

życia

Rosję.

W ec Zwązku
w

W

niedzielę dnia

lokału

Sekretarjatu

mawiania

grupowała

dzież o zdecydowanym
tem

się

„mła*

Rolników.

Niedzielne zebranie

Generalnego

ewa

wyrazie". Na

więc zamknięte.

Drobnych

15 stycznia b.r.

stronników b.

posła Hzlmana przeszło pod znakiem
opozycji: Wobec spodziewanego przybycia: opezycjonistów zmobil zowano
sympatyków, którzy rozdawali zebra»
nym niezbyt licznie „delegatom” z pewiatu ulotki z wypisanym szeregiem
oklepanych haseł wiecowych. W wvygłoszonych
przemówieniach nawoływano zebranych do intensywnego keoptewania zwolenników wśród małorolnych i. planewej agitacji.
W sła
wach
mówców
dawała się wytzuć
ptwnego redzaju korsternacja z powodu rozłamu w Związku.
Zebrani zdradzali, jak widać, mało zainteresowania
do przemówitń,
tak że zebranie zakończono ekoło g.
5-e] przy znacznie zmniejszonej ilości

Związku
Drabnych
Rolników Ziem
Wschodnich grzy ul. Bazyijańskiej 2
odbyło
się zebranie Związku Drob-

nych Rolników.

J-k wiadomo, niedawno część znaczna
członków
Związku
Drobnych

Rolników

ba być wdzięcznym p. Stążowskiemu,
przynajmniej
wiadomo
czego
chce
PPS.
Poza mówcami
z prezydjum,
mimo
iż z kiłku miejsc zgłoszone
się do głosu, przewodniczący głosu
nie udzlelił a dookoła amatora prze-

zgłosiła swoje wystąpienie

białoruskim

języku» dwóch zaledwie

Robiło wrażenie, że wszyscy Oni uczestników podniosło rękę.
byli pó sutem šaiadanku. Zjazd otZ koleji wysłuchana referctu Szaworzył Szapel. On też został prze- piela.„Ziemia bez wykupu” oto tło tzwodniczącym,

zastąpcą

nieznany

nie go wysoce

demagogicznega

przemó-
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i eser

ulica Rydza Śmwigłego:

WYBORCZA.

biała

tem wiec zakeń-

Chociaż
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exstenso:

1. Wysunąć
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i Senatu

urhwalone

którą przytaczamy

przy

kto

wyborach
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do

samodzielną I stę pod

„rosyjska*

wszystkich,

następu-

która

uważ

jąc

zjednoczy

ińca, nie neguje swojej
narodowością rosyjską

łączności

z
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Wielkorosjanina, Bialorusina lub Ukra:

ZWIĄZEK

по-

to jednak stwierdzam, że

do- Kamisii

Obwodowej

Nr. 47 ni:

Wyborczej

dna reklamacji 6d
osób zamieszkałych przy ulicy Rydza
wpłynęła

anl

niema,

krutów

SPÓŁDZIELNI

pozbawił ich

pra

a

głosu.

POLSKICH

Wilnie.

Poszukuje wykwalifikowanych z praktyką i teoretycznem przygotowaniem
przcowników do zrzeszonych w
Oddziale spółdzielni
1) Wydział Mleczarski

—

mleczarzy

do spółdzielni Rolniczo-handiowej.

Zgłoszenia tylke ua piśmie z odpisami świadectw i referencjami .
prosimy kierować pod adresem: Mickiewicza Nr. 1 m. 5 (w lok.
Banku Zw. Spółek Zarobkowvch).

py poszczególnie żadnego wpływu na
ogólną sztukę nie wywarł,
razem stanowią to, co

ale wszyscy
Się nazywa

W wymarzonym
więc Rzymie i
Florencji wchłania wszystko co moc-

nym cementem spoiło fundament jego
Pałacu Sztuki.
'
sklego*,
a. którą Wacław Husarski
Lecz tutaj zaczyna się okres drujednakowoż
dobrym psychologiem; rewolucja, nareszcie bolśzewizim, wy- nazywa hazareńczykami—t. j. ludźmi gi jego twórczości, okres, kiedy klapo kiiku już próbach wiedział czego tworzyły w. Wilnie aimesfer;, prze- wzorem
artystycznym których jest Syk i erudyta poczuł że wiek XX
ma

wymagać

ed

danej

jednostki.

A że nies zabijał indywidualności—

mamy
dziś
RE
z pracowni

siąkniętą

zbiorową

merwowaniem.

tym niezachwianym

duje obecnie

Sziuki.

fundamencie bu-

Slendziński

swój

pałac

Pałac w którym Malarstwo i

Rzeźba spór o prym wiodą, a który
mieć będzie tyle gradacyj, ile tempe-

rament | rozmach Slendzińskiego nadążą. Właściwie cały obecny dorobek

aka: można

„Szkoła wileńska*,

albo

„ŚSI'ńdziń.

psychozą i zde- sztuka włoska z czasów przedr:fae- maści się, że wchłanianie
lowskich. (Perugina, Fra Angelico). zdebyczy współczesności
W

wszystkich

— zmusza

latach 1921 — 22 — 23 razem z artystę, poniekąd zobowiązuje, do
wystawia
Sleńdziński szukania innych dróg.U Sieńdzińskiego
swoje ebrazy wWilnie i w Warszawie. zaczął się okres eksperymentów ma*
Odrazu staje w szeregu wybitniej- larskich, które komu
innsmu nie
szych artystów stolicy; Wł. Skoczylas uszłyby na sucho. Mówię o malopoświęca mu w „Tyged, Ilustrowa- waniu proszkiem złotego i srebrnego
nym* entuzjastyczny artykuł, slowa- tła, gdy sam obraz malowany natuna czele którego stoi do dnia dzi- rzyszenie «Rytm» zaprasza go de ralistycznie, o malewaniu połączonem
siejszego, a które odegrało i chyba swego zamkniętego kółka a Rząd z płaskorzeźbą w gipsie,
odegrywa dość poważną rolę w życiu obstalowuje plafon do pałacu premAle wyczucie dobrego smaku i
jera ministrów.
artystycznem Wilna,
W roku 1924 jedzie ten szalony pęd naprzód zmusiły go
Po założeniu placówki i zdobyciu Sleńdziński do Paryża, ale bawi tam prędko do zastąpienia proszku prawlokalu zaczyna Sleńdzińtki pracować bardzo krótko.
dziwem złotem, a gips — drzewem.
dużo, a sumiennie i wtedy to poraz
«Rozumiem teraz, że tylko w zgieł- W krótkim czasie płaskarzeźbę zastą=
pierwszy ujawniły się wpływy indywi- ku ciasnego, zaczadzonego i zdener- piła rzeźba okrągła, plastyczna (portdualnego jego talentu:
w
tem
sa- wowańego Paryża narodzić się mogli ret žony—drzewo) i Slendziūski przemęm
towarzystwie
wyodrębnia
się Picasso i wszelkie kierunki „izmów”; kreczył próg innej dziedziny artyzmu:
kilka osób i łączy się w osobną gru- zawsze błękitne niebo i przeźroczyste narodził się w Polsće nowy rzeźbiarz!
Pę, ażeby
pod
hasłem
klasycyzmu powietrze' Włoch stworzyły prymitywy
Zdumiewająca
wprast'
technika
pracować jak Sleńdziński i ped jego i Odrodzenie”, powiedział do mnie w snycerska w połączeniu z bajecznem
kierunkiem,
Paryżu, „przed wyjązdem
na_ czas wyczuciem anatomji stworzyła nowe
Jak wtedy,tak i dziś nikt
z tej gru: dłuższy do Włoch.
arcydzieło „Parysa”, które, wisrzę,
Towarzystwem

—

Śmigłego.

Oddział w

2) Kierownika

A,

tatka wspomina o złożonej reklatacj',

Ahsoloent Instytutu Pedu3<giki Specjalnej,

za

artystyczny Sleńdzińskiege podzielić
na 2 okresy. Okres pierwszy
artysta zaś mie odczuwałby w tym demji wstępuje do pracowni prof. od czasów ukeńczenia Akademji w
czł.wieka o mniej- roku 1917 do wyjazdu zagranicę w
labiryncie przykrego. hałasu od nie- Kardowskiego,
szych zdolneściach malarskich, lecz roku 1923 j okres drugi, który ebejproszonych gości.
Wiele czynników się składa na to o wybitnych pedagogieznych,
muje pobyt zagranicą, powrót
do

szych ścieżkach labiryntu jego duszy, najbegatszych

sąsiedaą

przedstawicielom
staroobrzędowców wodów, do których zestała włączona ма wybarczego stanowią żydzi.
niezależnie od tego z kim pójdą oficjalnie przedstawiciele tej grugy wy:
znaniowej. Załatwienie tej sprawy: poruczone wil:ńskiemu komitetowi wyrutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka
ociemniałego.
borczemu RN.O.
ul. Chocimska 31 m. 1. Od g. 3-eį—-5-ej.
Nazwiska kandydatów R.N O. narazie
trzymane
są w tajemnicy. W

siebie

kandyda-

a szczegól- kątach w pracowni rozrzuconych— Rzymie i Floreacji stanął na tym
nie o artystach malarzach. Pomijając wyciągał rysunki i obrazki swego gruncie mocny i niewzruszony, Na
wykształcenie fachowe,

dzieńcy
o „zdecydowanej postawie i
mocaych wyrazach twarzy*
Pozatem
publiczności niszbyt wiele. Rezpoczęły się przemówienia z których każde
kończyło się tem, że trzeba glosować ma PPS..: bo PPS, nas Uszczęśliwi. W
przemówieniach "nie małe
było akcentów: antyrządowych, a za*
to wiele frazesów
o obronie demokracji, Sejmu i te. Zebrani osłodzień-

uprawnienych

przykład
na
osobach
Horyzonty trochę się rozjaśniły a
i Kuleszy: ebaj wyszli ludzie zaczęli wracać do normalniejKardowskiego,
als o jak szychjwaruaków
w roku 1920, po
innych
fizjonomiach — artystycznych! odparciu bolszewików z Wilna, wtedy
Pięć lat spędził Siendziński w aka- to, w roku 1920, wespół z kolegami
ar- demji i okres ten urobił grunt tak zakłada Ludomir Sleńdziński Wileńpo pewny,
iż fundament budowany w skie Towarzystwo Artystów Plastyków,

to inne dary
czas wykazuje coraz
tych wróżek z bajki.
Wiemy tylko, że małe dzieckiem
swego
będąc—bawił. sią pendzlami

stosunkówi

uważa

Nie dotyczy to bynajmniej innych ob- Zaaczną większość pozbawionych pra-

taką, a nie inną.

naj- Trudno dziś powiedzieć ile dobrych
muz było ebecnych przy narodzinach
prawda i Ludomira
bowiem
Sleńdzińskiego,

był nawst

krytykiem»,

Piękna, głęboka

wstecz żeby
jakich talent

ideał

państwowego

Pławski ani p. Czyż na wiec się nie Jak dotąd nie wiedzieliśmy że ideazjawili М№
sali gęsto zasiedli mła- łem PPS. jest Resja Sowiecka. Trze-

żądanie.
uświęco*
cerkiewliturgicz-

Sam wychowany w zasadach kla: Wilna aż do chwili ebecnej. Okres
sycyzmu, Od uczniów swych wyma- pierwszy był przełomowy, nie tak bo*
To też wcześniej niż mówić o gal sumiennege, bsz pozy i blagi, gaty w przejawy ducha.
Stanisław Przybyszewski w swojej
książce <Moi współcześni» powiedział: pracach Sleńdzińskiego i o wpływach, traktowania
fachu, któremu się poZresztą warunki zewnętrzne wcale
«algebra, jaką dusza . twórcza artysty któremi en promieniuje—cofniemy się święcają. Wyjątkowa wymagający, był temu
nis sprzyjały. Koniec wojny,

się posługuje, jest doszczętnie inną,
jak ta którą posługuje
się zwykły

B. poseł

komu adwokat Malinowski. Na wstę- wienia. Referat wzwołał dyskusję, w
opierać pie Szapiel
zapowiedział przemówie* której wzięli udział przedstawiciel::

iž dusza artysty, a €o za tem idzie—
twórczość jego—jest

Kuran.

piela.

d) Zabezpieczenie materjalne cerkwi prawosławnej i duchowieństwa prawosławnego
na równi z kościołem katolickim.
€) Terminowe udzielenie obywatelstwa

Rady Naczelnej R.N.O.

datu () p. Barlicki zrzeknie się miejtów do S:jmu i Sznatu mostanowiob. poseł|Barlicki, sca na dobro p. Erlicha,
no udzielić miejsca na listach R NO.
Aum

i

w ferwerze kra-

— W skład Bezpartyjnego, De:
pegr.ebać
„biok przewodniczący tej komisji madsyła
nam następujące wyjaśnienie:
mokratycznego Komitetu Wyborprograni „bloku prawosławnego” poDo Obwodu 47 go należą posesje czego Kobiet Polskich weszły na
Drugiem
posunięciem taktycznem
krywa się z progremem RNO.
RNO. jest ogłoszenie, że na listach NNr. 10, 11, 12 i 14 przy ul. Rydza siępujące organizacje: Rodzina WojJednocześnie Zjednoczenie Rosyjskie RNO. znajdą sią przedstawiciele staro- Śnigłego położone. jak wynika z po- skowa, Związek Pracy Ssołecznej Kowydało odezwę do duchowieństwa obrzędowców, wbrew stanowisku ich czynionych sprawdzeń
na miejseu biet, Pomoc Żołnierzowi Polskiemu,
prawaslawnego,
w której precyzuje władz oficjalnych, które jak wiadomo oraz z pisemnej informacji Biura Mel- Samopomoc Matek i Związek Nauczy:
pestulaty swę z dziedziny religijnej w utworzyły samodzielny komitet wye dunkowego
przy V Kemisarjacie Р, cielek Szkół Zawodowych:
sposób następujący:
P. „w ebrębie V Kemisarjatu niema
— Niepłacący podatków
nie
borczy.
a) całkowite niemieszanie
z
W myśl ordynacji wy:
Kemitet wyborczv stareobrzędow- zaopatrzenych w księgi meldunkowe mają głosu.
Saias
do Ša pi
"m"
ców na prozozycje RNO. skierowane domów przy ul. Rydza Śmigłego za borczej bankruci nie mają praw? wyb) Wstrzymanie zamykania i odbierania
borczego. Jak nas informują ze Ś więczasie odpowiedział od- NNr. 10, 11, 12 i 14%.
cerkwi prawosławnych i m.enia prawosław- w swolm
A więc istotniew obwodzie 47- ym cian,
Komiiet
Obwodowy
uważając
saownie.
nego.
mieszkańców z ulicy Rydza Śmigłego osoby niepłacące podatków za '/ ban% Zwrot zabranych już cerkwi i mienia:

na listę.

Blok PSS. z Bundem w Białymstoku,
Powstał

Dobrzański

mówcy

mówili rzeczy rewelacyj:
Stążowskiemu wymknęło

RNO., które w uchwałach newremm mającym
Naczelnej
ogłosiło, że prawosławny”,

Jak już donosiliśmy, w dniach
11-go i 12.go bm. w Brześciu Litewzjazdu są za oddaniem głosów na
skim obradowała Rada Naczelna Rosyjskiego Zjednoczenia
Ludowego
Nowe tarcia w łonie bloku mniejszości.
(R.N.O). Głównym tematem obrad byPod przewodnictwem dr. Wygodz* wszelkie tarcia zlikwidowane. Jedno- ła sprawa ustosunkowania się do
kiego
odbyło
się posiedzenie dla cześnie z tem dowiadujemy się jed- „bloku prawosławnego” i kwestja uło:
Odnośnie do
uzgodnienia różnicy zdań Litwinów i nak, że w łonie bloku powstały no- żenia list kandydatów:
Białorusinów w kwestji podziału man- we nieporozumienia, które rzecz jas< pierwszej sprawy Rada Naczelna przydatów.
Z kół tych informują nas, że na trzymane
są w ścisłej tajemnicy. szła do wniosku, że formowanie „bloku prawosławnego" jest nieporozukwestje sporne zostały uzgodnione i
Wyjaśniło

ski

— Dlaczego
ul
Rydza SmiAresztowanie duchownego Kowsza nego.
w związku z procesem „Framady* o=niema w spi
wybor:
Ponieważ ośrodkiem
„bloku pra- głego
słabiło ogromnie „blok prawosławny” woslawnego“ ma byč
ch.
W
związku
z
naszą
notatką
rzedewszyst- CZY
figuruje
ponieważ Kowsz miał być w nim kiem
duchowieństwo
prawosławne, że ul. Rydza Smigłego nie
główną sprężyną. Z tege
osłabienia wydanie przez RNO. edtzwy jest ma- w spisach wyborców obwodu Nr. 47

ша się Tatarów polskich przy wyborach do sejmu de Bezpartyjnego Bloku współpracyz
Piłsudskiego.

kilku

wyborcza

wyborczej, uderzając przedewszystkiem
w personalja twórców.

Gminy muzułmańskie zgłosiły akces do Bloku współpracy
14 stycznia r, b.

Pisaliśmy przed

kampanję przeciwko

kiego.
Na zebraniu obecni byli również przedstawiciele Związku Kupców
Chrześcijan, Związku Właścicieli Nieruchomości
i Stowarzyszenia Techników. Przedstawiciele
ci decyzji nie pewzięti, a mają ją zakomunikować
w ciągu dni najbliższych.

dniu

i harmider który miał być

uznania,

1) wewnętrzne ustroje cerkwi
tropolita Dyonizy, archimandryta Mo O zasadę soborności.
rozow, b. sen. Nazarewski i duchsw- się powiano
pierwszym zw, miast i wsi,
g) Przywrócenie
wprowadzonej
przez nia powitalne i udzielił w
ny Kowsz. Z chwilą powstania „blo- Powsiemiestnyj Sobór Moskiewski nieusuwal- rzędzie głosu przedstawicielowi orga- ruski Mamońko.
ku” RNO.
rozpoczęło
erergiczną ności duchowieństwa parafjainego nie inaczej nizacji «Zjednoczenie» mec. Raczkie- czeno.

ców Polskich. Wyłoniony został tymczasowy komitet w osobach p. Kowalskiego, prezesa związku cechów Gorzuchowskiego i iaż: Wojewódz-

„W

Taktyka

powstanie t, zw. „bloku
prawosław=
nego", którege inicjatorami byli me-

W dniu 15 stycznia 1928 r. zerganizował się w Wilnie nowy komitet wyborczy p. n. „Komitet Gospodarczy
do wsgółpracy z rządem”
Do komiteiu weszły Związek Cechów wileńskich i Związek
Przemystow-

z rządem.

oznaką

40 chłopów z gm, łyntupskiej, prze- kiem obrad. Na zapytanie <kto chce
ważnie familjantów i kumotrów Sza- abyśmy ebradowalt
w
ojczystym,

REZSEREGECCA

Rosyjskie Zjednoczenie Ludowe (RN,

z rządem

biąc szum

ze Związku,
a to na znak protestu
srzeclwko przystąpieniu byłego posła
nastrój społeczeństwa i potr:fi się spodziewać się żadnego niebezpie- H imana bsz porezumienia się z o*
doń zastosować.
czeństwa, gdyż społeczeństwo śŚw'a- gółam swych stronaikow do StronniW ostatnich dopiero
dniach daje dome jest swej rol, a Rąd
ma wy- etwa krajowego.
Niezadowoleni
ze stanowiska p.
się wyczuwać pewne zdenerwowanie czucie vasgtrojów, idących zresztą zu:
Helmana
secesjonišci,
ma terenie po”
płynące z tego powodu, że przedsta: pełnie po linii jego zamierzeń.
i Lidzkiewicięle
Rządu
nie wykazują
jasno
D.iś w takich okolicznościach ga- wiatu Wiłeńtko-Trockiego
go,
w
porozumieniu
z
grupą
Litwiswej linji politycznej. Poszezególne trzymy na nadchodzące wybory „dešč
nów-rolników
postanowili
przy
wybougrupowania zaczynają się niepokoić, optymistycznie", Pod słowami
„dość
by w ostatniej chwili nie zostać za: optymistycznie" rozumiemy oczekiwa* rach działać wspólnie — i utworzyli słuchaczy. ;
skoczonymi przez decyzje czynników, nie na zdobycie conajmniej
dwóch samedzielay „blok* wyborczy,
prowadzących akcję wyborczą
z ra- mandatów do Sejmu i też conajmniej
Wiec b- posła Szapiela
mienia Rządu.
Otwarte
postawienie jednego do Senatu.
W. ubiegłą niedzielę
odbył się wiczowi i b. posłowi Dubrowikowi.
sprawy ogromnie
przyczyni
się da
Wobec niewyjaśnionej narazie linji szumnie zareklamowany
Zjazd” zwo- Trzeci witał zjazd w imieniu wskrzeuspokojenia umysłów,
gdyż
usunie postępowania
Rządu
mówimy, że lenników p. posła Szapiela, występu- вхоперо ma świstkach agitacyjnych
niepotrzebne obawy, będące
z paw» wierzymy.w pemyślay wynik wybo- jącego ostatnio pod firmą nieistnieją- «Odrodzenia» mec. Mickiewicz.
nością zupęłaie bezpodstawne
i wły- rów; pe jej ujawnieniu będziemy mo- cej de facto Blałoruskiej Radykalnej
Szapiel, podkreśliwszy, że jest io
nie ra zaprzestanie krążenia
najróż- gli powiedzieć, że wiemy, iż wybory Partj: Chłopskie].
zjazd białoruski postawił wniosek, aby
norodniejszych domysłów
i pletek. się udadzą.
Dom,
Na „zjazd* tea przybyło
okoła zebranie wypowiedziało się za języ-

O.) zostało poważnie zagrożone przez

współpracy

cy © „zdecydowanych wyrazach twarzy" głośno oklaskiwali mówców ro-

Nieśwież, J5 stycznia.
początkowujący szereg dalszych,przedNiektórzy
We wszystkich „stelicach* w PelJak zaznaczyłem na5weczątku, jak stawień* przedwyborczych.
Przed e- somówczym
sce, a więc i w Nleświeżu mówi się dotąd panuje wśród naszych organi- krauem zasiadło prezydjum wiecu w ne. Oto p.
tylko o pelityce, a właściwie
o jej zacji społecznych najzupełaiejsza je- komplecie następującym: p-p. Stążow- się np. że

niel cznie zgromadzonych panowała
depresja.
Wiece, które odbyły się w niedzie- przejawie najważniejszym
oddawna ujawniają wielkie rozgorączców

PP,S. w Heliosie,

W niedzielę dn. 15 go b. m.
w
godzinach popółudniowych odbył się
w sali
kina „Helios“
wiee P. P, S.
Bylio pierwszy występ inauguracyjayza-

aki se!

pierwszym

Wystęy

przedwyborcze.

Rikki dk

Niedziela ubiegła była

Niedzielne wiece
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Zakład

Spostrzeżenia meteorologiczne

Meteorologji U. S$. B.
z śnmia 14 —I. 1678 r.

z”

j 755

EA

| 14180.

Taa

|

km

) Połudn.*zachodni,

U wagi;

Pochmurno. Śnieg: Deszcz.

Minimum za dobę
— -100C,
zondwwił barometryczna: Stały wzrost
śnienia.

ci»

KOŚCIELNA.

—

(c) Rozkład

sterskich
szym

wi ytacji

na rok 1928.

numgrze

pa:

„Wiadomości

Archi-

rozkład wi-

zytacji pasterskich, Wizytacje rozpoczną Sią przypuszczalaie 16 kwietoia
b, r: (Kap)

URZĘDOWA.
—

Audjencje

u p. Wojewody.

Pan Wojewoda
Raczkiewicz
przyjął
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Występy gościane operetki warszawskiej. W środęi czwartek bieżącego
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skiego dwa gościnne występy operetki warnych władz o pożyczkę.
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1. F. Bauer: Roman* melanchelijny 1
mazurek. —
Walc op. 343 wykona prof,
Witold Jodko.
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Verdi: Arja 2 opery «Rigoletto»: Lemalre: Gawot, — Wecherlain: Les juenes
filletes. — St. Niewiadomski:
p. Z. Pieje wska,

Maki,

bis ciyilizacia» odczyt pióra prof. Marjana
Zdzlechowskiego wygłosi po litewsku Bohdan
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5 5 proc. konwers. 67,—
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wysłuchano

Polskiego Radja d-ra Zyginunta Chamca, p.

inż, Hellera, mjr. Romera tudzież pp. dyr.
R. Pikiėla 1 W. Hulewicza, kierowników
radjostacji wileńskiej.
Na wstępie p. prezes A: Kopeć serdeczmie powitał zebranych, wyrażając podziękę
Zarządowi Polskiego Radja i zaznaczając m.
in., że przybycie pp. dyrektorów uważa za
najlepszy dowód wzajemnego wyczuwania
kontaktu między radjostuczaczami kresowymi i Zarządem Polskiego Radja,
ы
W odpowiedzi dyr, Chamiec wyraził
radość, że z uroczystem
poświęceniem
wileūs-iego brogdeasting'u zacieśni się jeszcze
bardziej ścisłe zbliżenie. «Uważamy siebie—

słowa dyr. Chamca za sługi szerokich rzesz
radjosłuchaczy w zaspokojenin ich potrzeb

sudycji literackiej „Sonety Krymskie* i życzeń»:
Mickiewicza. Wykonawcami byli p.
W miłej pogawędce,

w której m. iu.
radjofonji
prof. Ferdynand Ruszczye (który za- wzięii udział znakomici znawcy
przemó- jak p. inż. Kadenacy i p. inż Hatowski—
zmaczył, że przez mikrofen
całokształt zagadnień radjofonii
wi nie Mickiewicz — pielgrzym, taki, omówiono
na Ziemiach Wschodnich, jak również osiąjakiego widzimy na pomniku Bourde- gnięte w dziedzinie radjofonji rezultaty.
taki ja:
lie'a lecz Mickiewicz Po
Reasumując. p. dyr. Chamiec podkreślił,
kim był w Wilnie.) — raię pielgrzy» że dzisiejsza radjostacja wilefńska nie odpo-
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W ubiegłą sobotę w tymczasowej siedzibie Stowarzyszenia radjosłuchaczy wilefńskich, mieszczącej się w mieszkaniu mec
Korngolda, Zarząd Stowarzyszenia pod przewodnictwem p. prezesa Adolfa Kopcia podejmował bawiących w. Wilnie: p: dyrektora
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oraz 0 wnoszenie przedpłat za m-c STYCZEŃ
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Prosimy naszych Sz. Sz, Abonentów
uregulowanie zaległych prenumerat

ul. Jerozolimska 45. tel. 5-81
nych Odbiorców,

dyr. R. Pikiel i W. Hulewicz, pełniący rolę gospodarzy:
Wśród ożywionej pogawędki mi-

Przyjęcie w Stowarzyszeniu

Od Administracji.

nasion
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WILEŃSKA..

ma podstawie tego co się
Banknoty.
przeżyło — na to zgoła nie Dolary St. Zjedn. 887

i skład

„Echo“.

netu kierownika radjostacji, gdzie podejmowali zebranych herbatką. p.p.

Fabryczne Biuro sprzedażys
Biuro
Techniczno - Handlowe
Inż, Kiersnowski i Krużołek S-ka.

21,

męski

Następnie goście przeszli do gabi:

Do nabycia wszędzie.

Młynowa
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Na zakończenie przemówień orkie:
odegrała hymn państwowy, a

pieśni wykonał chór

daje porównanie czułości tych Iekkich a przytem
wyjątkowo trwałych
słuchawek z innemi. Nagrodzone złotemi medalami na wystawach radjowych w Krakowie i Poznaniu:

Ul.

M.

skiego.
-

Polmet?

Wilno, ul. Orzeszkowej
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do nabycia.

międzyczasie

W

powstaniem pamięć zmarłego członka

Roln. 93

GIEŁDA

ergo

Wszędzie

— —н

5 proc. m. Radomia 55.—

du-

torji generalnej p. Adolf Kopeć.

najlepszą I naj.
do
bielizn;

w Brukseli
złotemi medalami,

i Medjolanie

naprzeciw

61.—

4 i pół proc. warszawskie 62
10 proc, m. Lublina 88— —:—

wyświetlone zdebycze
„do czego nie ma się

bezwzględnie
atniejs
#

wieczór.

Listy B-ku Gosp. Kraj, 93.——.—
8 proc. zastawne ziemskie 83.— —.—
4 i pół proc. ziemskie 57,25 57.50 — —
8 proc. warsz. —81,25 81.—
5 proc. warszaw.
65— ——

krótkie stu-

nerał Popowicz, a w imieniu radjosłuchaczy przemówienie wygłosił prezes
stow. radjosłuchaczy, delegat prokura«

o miłości 1 & d. Przyjmuje od 10 do 8

Listy i obi: B-ku Gosp. Kraj. 92.50 92—

pracy pedago*

„Algizbry”

kolejowa

pracowni u niego nię ma się ucha” (Ecce homo),

Apotkamy eksperymentów impresłoniStycznych, zni żadnych iunych, i śmiało

szy,
za mała
techwczne ale

konwers.

za mało czyt lik zna'

być dobrym poetą—trzeba lazł w tym studjam
poznać literaturę klasycz*

Związku

Zmarł 16 stycznia r. b. w 22 roku życia. Wyprowadzenie zwłok
nastąpi w dn. 18 b. m. o godz. 3 po mol. z Kaplicy Szpitala

aa anas
Odznaczoną na wystawach

8,86.5

124.38
12469
12407
359525
360425
358,65,5

Się co prawda za- Szwajcarja

iż prawdziwy talent zawsze się ed- gach — czas pekaże.
Tsmi uwagami o
afdzie, Sieńdziński w swej pracowni

jest

I KRADZIEZE

bezpieczone do dyspozycji Gdnośnych
władz.
GIEŁDA WARSZAWSKA

19,10—19.35, <Boisevismas — Kryksciony,

swych najlepszych pewno.

Banku

Oddział w Wilnie

Perlmūttera Ultramaryna

rozwój Spółdz. roln. w Wileńskiem i Nowogrodzkiem> wygł. A. Kokociński.
20.30—22.00: Transmisją z Warszawy.

jeden obraz olejny. Rzeźbiąc — me jedyny to profesor na uniwersytecie, Belgja
całkiem zapomina o malarstwie; maluje który jeżeli nie „wziął za przewodnie Hojandja
„dwa ebrazy do kościoła O.O. Jezuitow, ków
Rafaela
i Rubensa”,
jak to Londyn

ze

i Dyrekcja Gimnazjam

Słowe wstępne wypowiedział przed wiedział o wiłeńskiem życiu artystyczmikrofonem dyr. nacz. Polskiego Ra- nem.
х
Onegdaj
na
odciaku
Filipów okolicę serca, który po przewlezieniu dja, p. Zygmunt Chamiec, ubarwiając
Rerośli po 50 swoją przemowę przepiękną cytatą z
now. Suwalskiego patrol Kopu przy- do ambulatorjum w
Ogólnie biorąc, uroczystość udała
trzymała kilka przemytników w czasie minutach zmarł. Trzeci przemytnik „Pana Tadeusza”. Po nim zabrał głos
zdołał zbiedz w niewiadomym kie- wojewoda wiłeński Władysław Racz- się w zupełności. Cała Polska, ai
gdy przekroczyli granicę do Polski.
kiewicz w imieniu rządu, nieobecnego inne kraje, z majwiększem zainteresoNa okrzyk „stój”, przemytnicy za- runku.
p. ministra poczt i telegrafów, wresz- waniem wysłuchały przemówień doPorzucony
przemyt
składający
się
czĘ'i uciekać wskutek czego też втеregowiec Kułanek dał za uciekającymi z 15 litrów krepli Hoffmana i 40 litr. cie w swojem własnem, pedkreślając stejnych osób, a niemałe wzruszenie
przekazano Od- doniosłe znaczenie radjotonji na Zie- wywołała Htramsmisja nabożeństwa z
wystrzał zabijając jedaego na miej- spirytusu skażonego
czynnika kaplicy Ostrebramskiej, czczonej
jako
Wschodnich.
miach
na
scu, drugiego zaś ciężko ranił w nośnyma władzom*
zespalającego kraje Rzeczygospolitej— cały świat katolicki...
kulturalnym
zarówno pod względem
"Nie wątpimy, że Wilno nie będzie
Dezercja żołnierzy litewskich do Polski.
jak i gospodarczym.
ostatnią placówką radjofonfi w Polsce.
litewskim
i
zdeOstatnio na odcinku Niemenczyn iż jest żołnierzem
Następnie zebrani (i wszyscy rażołnierze KOPu pzrytrzymali niejakie- zerterował z powodu prześladowania djoałuchącze) w najgłębszem skupie- Daskonale rozwijające się powszędy radjo wywoła niebawem
konieczgo Sijarewa. który dobrowalnie prze- go przez władze litewskie, Pomienie- niu wysłuchali mowy J.E. ks. Mstro- ność
budowy
nowych
stacyj
i pokroczył granicę z Litwy do Polski. nego odesłano do dyspozycji odnoś- polity,
wigkszenia
dotychczasowych.
ems.
W. czasie dochodzenia Sijarew zeznał nych władz.
+Oroli radja w wojsku mówił ge-

16 stycznia 1928 «.

traci jednego

1028 r. w 50 tym roku
i zaparcia Się pracy za-

Barankiewicz

Anfoni

wr z z kolegami
Kiedy keledzy ei przybyli

— Samobójstwo plutonowego
Il. G. Verdi: Fantazja z opery <Traviata>,
Przedwczoraj popełnił
Gossec: Gawot, — A.
Braun: Pochód wscho- 6 p p. Leg.
dni — wykona prof. Witold Jodko.
samobójstw za pomocą wystrzału z
T. Joteyko: Pieśń królowej Bony
z op. rewolweru
plutonowy z orkiestry 6
«Zygmunt August» — W, A. Mozart: Kołyp'
p.
Leg.
Jan
Szczepański. Motywy
Sanka. — Szeremietjew: Stary romaus. —
dotąd niewyjaKossobudzki: Grajek wiejski — wykona
Z. samobójstwa zostały
Plejewskai
śnione. Zwłoki desparata zostały za-

„pannėau do gabinetu ministra wejdy, było
Киветет.
z
jwyczuwa się jednak, że malarstwa mośći pracę tamtych

Wilnie,

$. + P.

Nie odchłonęliśmy jeszcze od wra- edwiedziė mogiłę

wykona

będzię najeżeć do zbiorów państwo- Smuglewieza i Jana Rustema, to tylwych, gdzie już się znałduj: jego ko w pracowni u Sieńcz ńskiego. Bo

Jezuitów w

odprawi się w kościele O.O. Jszuitów św. Kazimierza
we
czwartek
dn.
19 b. m, o godz. 9-tej rano,
ma które przyjaciół i wiernych zaprasza

Rekter Kolegium

Tajemnicze samobójstwo na grobie ś, p. Piwińskiego.

zezwolił

`О.О

zmarłego w Warszawie
13
stycznia
życia, a w 20:tym pełnej
poświęcenia

go. Orkiestry, przybranie sali dają
ma zapewnienie, że dla miłych gości bę żenia wywołanego tragicznym zgo- Zmarłego.
lubianege i cenionego rano na cmentarz, zastali tam już Baustaaowienie w mi:steczku Twerecz dzie przygotowane €oś, co zachwyci nem ogólnie
pow. Święciańskiego targów w środy oko, stworzy nastrój pozwalający za- artysty Teatru Polskiego, a ostatnio rankiewicza, którego prosili poczekać
Reduty—ś. p. Tadeusza Piwinskiego, na państwa Piwińskich. W godzinę
każdego tygodnia. O ile by wzmian- pomnieć o troskach codziennych,
a już dowiadujemy się o dwóch ko- potem grabarz spostrzegł, ŻE na mo:
kowane targi przypadły w dnie šwiąTEATR i MUZYKA, lejnych zgonach.
gile, wśród palących się świec
leży
teczne, powinny być przeniesione „ua
trup.
Był
to
B:rankiewicz..
Nadeszli
Onegdaj
zmarł
nagle
na
udar
serdzień następny. Przedmiotem targów
— «Reduta» na Pohulance: Wieczór
Teatru Polskiego ś.p. pp. Piwińscy, Zaalarmowano Pogotomałą być produkia spożywcze:
autorski St. Balińskiegoi Jarosława iwa* cowy artysta
którego
lekarz skonstantował
szkiewicza.
Dziś
o
godz.
20ej
w
Reducie
Stanisław
Kawczyński,
a wczeraj w wie,
MIEJSKA
na Pohulauce odbędzie się wieczór autorski godzinach rannych, na
świeżej mo- śmierć od otrucia esencją karbolową.
— (x) Posiedzenie Komitetu zuanych poetów: pp, Stanisława Balińskiego gile nieodżałowan:go Ś. p. PiwińskieO godz. 7 więczorem zwłoki przeRozbudowy m. Wilna. W
dnu i Jarosiawa Iwaszkiewicza, którzy odczytają go, popełnił samobójstwo przyjaciel wis:ione zostały de kostnicy przy
i fragmenty ze swoich utworów,
18 b. m. odbędzie się w Magistracie wyjątki
niektórych jeszcze niewydanych: Pozostałe zmarł:go,
22 letni
urzędnik Banku Szpitalu św. Jakóba.
posiedzenie Komitetu Rozbudowy m, bilety nabywać można w biurze <Orbis> do Związku Spółek Zarobkewych Antoni
Denat pochodził z Warszawy. Od
Wilna.
godz. 16-j i'w kase teatru od godz. 17 ej. B:rankiewicz.
4
lat
mieszka z maiką w Wilnie. Mate
Piątek — o godz. 20-ej komedja St.
Na pesiedzeniu tem rozpatrzone
W dniu wczerajszym przybyli do ka ebecnie bawi w Warszawie.
Żeromskiego
pt.
<Uciezła
mi
przeptóreczka...»
będą następujące sprawy: 1) Sprawo*
Pozestawił list... adresowany , de
— Teatr Polski (sala <Lntnia>). Dziś Wilga ojciec i siostra ś. p. PiwińskieKemitstu -га po raz ostatni przed zejściem na czas dłuź- ge i w dniu dzisiejszym
z działalności
zdanie
mieli oni siebie.
rok ub. 2) Ostateczna decyzja nad szy z repertuaru «Lekarz miłości», najnow*
| wnioskami wysłanemi do Banku Gosp. sza, pełna humoru i aktualności komedja
Strzały do przemytników
Wojewoda

0.0. Jezuitów

Ojca Józefa Sawickiego T. J.

zw. kupców Kroszkina . Jak się dowiadujemy najwięcej szans powodzemia ma
kandydatura
p, Kroszkina,

Trzeci

za duszę

s. Te.

to

i

żałobne

Prowincjata

ławnika

wyboru nowego

Wobec ciężkiej cheroby ławnika
Abramowicza, który jak
przywidują
lekrrze nieprędko będze mógł
po:
wrócić do pracy, wypłynęła
sprawa
oboru nowego łav nika, przedstawiciela sfer żydowskich. Ssrawa ta byZABAWY.
ła już przedmiotem kilku konferencji
— Bal Medyków
21 I 1928 r. różnych sfer żydowskich. Wysuwane
Wielkie zainteresowanis
wzbudziła

decyjzi g. Wojewody

została

18-go

a

się w Centralnej Bibljotece Pedagogicznej
przy Kuratorjum odczyt p. dyr. B. Zapaśnika pt. <Psychotechnika a szkoła» (z odpowiedniemi tablicami).
Wstęp dla członków CBP. bezpłatny.
Goście mile widziani.
SZA

Urządzeń Relnych p. Tadrusz“ Zemoy:el.
— Nowa gmina Staroobrzędow-

-

«Psychotechnika

środę dnia

Urzędów Ziemskich. Za:

będzie

kolejki.

W

Towarzystwu członków rzeczywistych.

Urzędu
Łąc yń-

ski w dniu 15 stycznia rb. wyjechał
do Warszawy
na zjazd
Prezesów

Okręgowych

w spawie

Demonstracj

W najblż-

djecezjalnych* ukaże się

konferencja

dniu wczorajszym odbyła się cowany szkic budowy linji Bohdanopod przewydnictwem zastępcy
Starc= wo — Wilno, wylonieno komisją w
życia (dawniej 23), 2) akademikom do sty p. Łukaszewicza pierwsza
kon- składzie: właścicieli majątków Rakańi Micinczany
23 roku życia (dawniej do 25), stu- ferencja w sprawie projektowanej bu: ce -— p. Węckowicza
dentom wydziału Teologicznego
do dowy kolejek wąskotorowych. Wobec — p. Rajcewieza
oraz wójta gm.
25 roku życia (dawniej do 26). W tego, że kolejki te, mające ogromne Turgielskiej p, Okułowicza,
Komisja
wyjątkowych wypadkach
może
być znaczenie gospodarcze, mają powstać zbada na miejscu stopień zainteresoprzez któodroczenie przyznade
do 25
roku przy pomecy finansowej osób
zain. wania się budową osób,
życia także studentom innych wydzia- teresowanych — rolników, fleo wyra- rych grunta ewentualnie
przeprowa
łów. Jak dowiadujemy się, ustawa ta ziłoby się w udzieleniu potrzebnego dzona będzie kolejka, poczem z gowywołała wielkie poruszenie
i zanie- pasa ziemi i części budulca, na ze« towym materjałem wystąpi na następpokojenie wśród akademików, z któ- brania zaproszeni zostali przedstawi- nems zebraniu.
rych większość będzie musiała przer- ciele większej i drobnej własności
Nie
trzeba dodawać jak wielkie
wać studja, gdyż ustawa wchodzi w ziemskiej
gmin
zainteresowanych. znaczenie będzie miała ta kolejka, to
życie z dn. 1 maja b. r.
Chodziło tu o wypowiedzenie się też należy grzypuszczać, że więksi
własnego
tych osób, czy i w jakim
stopniu właści icłlę w imrę dobra
ZEBRANIA I ODCZYTY.
z drobnymi
projektowa- wejdą. w porezumienie
gotowe są one popierać
— (c) Towarzystwo
chrzešci- ną budowę. Dotychcząs projekt prze- rolnikami (5 — 10) którymw zemian
Konstantynów za zajęte tereny przydzielą ze swoich.
jańskiego domu
ludowego. Ze- widuje dwie trasy;
(Święciańskie)
—
Michaliszki
— O- Trasa tej kolejki w trzech czwartych
bramie Zarządu Tow. Chrześc. domu
— przecinałaby grunty większej własłud. odbyło się 13 b. m. Poruszono szmiana i Bohdanowo (Wilejskie)
Rudomino
ności (jak Pawłowo p. Witolda Wag—
Turgiele
—
sprawą udzielania lokalu organizacjom Grautyszki
nera) co ułatwi znacznie dojście do
pierwszy
że
to,
na
uwagi
Z
Wiłno.
katolickim społecznym
i charytatywtym bezpłatnie, pobierając
jedynie projekt nie jest jeszcze dostatecznie porozumienia.
zwrot kosztów administracji i wszel- skrystalizowany, t. į. Die został oprakich wydatków związanych
z istaiea w kościele.
niem domu. Wychodząc z tegoż założenia, postanowiono udzielać сграKościół parafjalny w Gierwiatach, ksiądz zmuszony był przestać przemawiać.
nizacjom bratnin za zwrotem kosztów dzięki
kiikoletniej robocie
agitacyj
Zaznaczyć należy, że parafla G'erwłasnych istniejącej w domu sali ze nej b. proboszcza
ks. Jakowanisa
nikły od:
sceną | kabiną kinematograficzną dla stał się w ubiegłą niedzielę ter-nem wiaty licząca stosunkowo
celów kulturalno-oświatowych.
Aby zgeła niepożądanego incyndentu. Kie- setek Litwinów uważana była za jedpokryć olbrzymie
wydatki
związane dy miejscowy ksiądz podczas
nabo- ną z najspokojniejszych parafji i doz prowadzen em i administracją Do żeństwa zaczął mówić kazanie w ję- piero agitacyjaa robota ks. Jakowanimu ludowego, pestanowieno zwełać zyku litewskim, tłum modlących się sa rozogniła tak stosunki, że w renie panując
zebranie
przedstawicieli
organizacyj edpowiedział na to demonstracyjnym zultacie ludność polska
katolicko-społecznych, na którem zo- Śpiewem polskiej pieśni. Wywołało to nad sobą dopuściła się wystąpień nie
młejsca święstanie
powzięta
uchwała
zjednania zrozumiałe zamięszanienie licujące z po- licoących z godnością
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Ę
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A. Blumowicz
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ew,
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PO ECE,
wemeryczne
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Przyjmuje

„Poktór Medycyny

A.

|

złotych I
NT o o aczaym |jTażdąsumeй | dolurach,
DLL P (pokój
Dyrekcja Lnsów Państwowych
rublach złotych przył.

tel. 371

Furman zawrócił konie naprawe i
palnął z bata. Kenie jak wicher
wyniosły nas na stromy brzeg. Istotnie,
slędem jurt, czy. li szałasów, okrytych
kerą i skórami jeleni —stało ma brzegu rzęki; pośrodku była chatka, skle

16g. —10—12

od

ykonywa
п
zabiegi

wszelkie
jecznicze

polecenia

tekarzy-

37. Wydz. Zdr. 62
87—V—-

czekać na jednego. Inżynier napiseł
relację, że człowiek zabiądził gdzieś
w lesie, i poszedł sobłe dalej.| zgi
nąłby młody żyd, gdyby stary oroczon
Murawjow nie trawił na
jego ślady
w lesie, Dziwny to naród ci ©rczoni,

żelaznej, była jedna można dostrzedz z okna wagonu lub cona z nieociosanych belek, zamaąza: albo też tunguzy! Bo kto
by to z na»
we Wschodniej Syberji: automobilu, gdy to wszystko przelata wych gliną; jakieś sanie, naładowane szych, napotkawszy Ślad, —poznał
po.
Amur|
Latem 150 parowców przed nami, jak w kalejdoskopie, nie towarem stały przed chatką.
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XII.

=
SU

pianin

dla

Rzecz

3osQozasRAoORUPRERODONUBDARNONSENESE

państwowych.

XI.

XIV.
XV.

„e: p

s
pełna gwaran cja za

Prof. F. Zoll: Q konwencji berneńskiej.
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bowiązsń, jak również wydawanie plenipotencjj, wystawianie
żyrowanie weksli i czeków winno się dokonywać pod stempiem
firmowym spółki za podpisami obydwóch członków zarządu:
Pikusa i Józefa

młodzieży
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i Biae Sak
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gdzie na taśdymt kroku czyha ieheżpiezena two: W pada
najp kniejase
poczekalni AVkoncerty
radjo.
asa czynną
od
godz. 3 SA 30 początek seansów o g. 4ej. Ceny biletėw: parter 80 gr., balkon 40 gr. Ostatni seans
o godz.1

typów

Wilno,

zo

skutkujących

i wogóle

wyswietlany

TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

nabycia

lub.

zbycia

będzie

WYDAWNICTWA

rodzaju

imienin spółki wszcikieęgo

dotyczących

dnia 16-go do 19-go stycznia r. D,
włącznie

grudnia

wy obecnie wynosi 19.980 złotych, podzielony na 60 udziałów
po 333 złote kaźdy, całkowicie wpłscony. Zarząd spółki stanowią zamieszkali w Wiinie jako członkowie: Gierszon Pikns—
przy ul. W. Pchulanka 14 i Josel vel Józef Arou—przy ul. ZaBernsztejn—przy ul. W:
rzecze 14, oraz jako zastępca Nochim
i aktów,
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279, tli. B. <Ryska Fabryka konserw
spółka z ograniczoną odpowiedzłalnością». Plenipotentem
Szejny Pihus jest Gerszon Pikus i plenipotentem Malki Berns2tejn—Nochim Bernszteju, zamieszkali w Wilnie, przy w. w,
2438—VI
Pohulanka 14.
w dniu 7—XIl. 1927 r.

tranzaacyj, umów

duszy

granic

myłości i rezygnacji

- Bukowniki

Centrali została prze<
Siedziba
jdpowiedzialnością».
SRA M at: Miślewiea pod Nr. 60 w Wilnie, zaś Oddziału—na ul. Krakowskie Przedmieście pod Nr, 30 w Warszawie.
Udzielono samodzielnej i nieograniczonej prokury za Centralę
ST ul.
i Oddział Jadwidze Makowieckiej, zam. w Warszawie,
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w dniu 6—X1l. 1927 r.
228. IV, B. «<.DRZEWO KRESOWE—spółta
z ogra:
niczoną odpowiedzialnością w Wilnie». Cemach Gurwicz i
Abram Podziemski zbyli swe 8 udziałów na rzecz Stefana
Korzona i wystąpili ze spółki. Zarządcą spółki do dnia 1 styczmia 1930 roku jest Tadensz Korzon, zam. w Wijnie, przy ul.
Mickiewicza 60: Czas trwania spółki został proiongowany do
dn.1 stycznia 1930 roku.
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S-ka> zmienia się ną: <Jankiel Radziwoniszski». Jedynym i wyłącznym właścicielem jest Jankiel Radziwoniszski, zam. w Lidzie, przy ul. Krzywej 39. Na mocy umowy z dv. 21 Hstopada
1927 r. Berko Radziwoniszski zbył swe prawa do przeds ębiarstwa na rzecz pozostającego wspólnika Jankieja Redziwonisz*
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rowska. A że w lesie nie tak jest bez. zastrzelił sarnę i wpuścił kilka kropel
piecznie, jak w mieście, bo to i nie- krwi do ust umierającemu; ałgdy ten
dźwiedzi wile i zbiegowie z kopalni, otworzył Oczy, dał mu jeszcze trochę;

„warnaki*, włóczą się po kniejach,
więc przydano mu eskortę z sześciu
źołcierzy. | jeden z żołnierzy, młody
żydek, zabłądził w lesie. Szukano go
dwa dni,—a potem zaprzestano,
bo
wiadomo, dziesięciu ludzi nie móże
Drukarnia

i tak dzień za dniem powiększał de”
zę, aż ehory człowiek przyszedł do!
zdrowia; a potem posadził go na.
swejskiego jelenia i dowiózł do naj-|
bliższej osady. = K. Siemleradzki,
(D. C. N.).
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