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(Specjalny wywiad
Ks. Janusz Radziwiłł udziel ł przedstawicielowi Ajencji Wschedniej nas
stępującego wywiadu:

eświadczył,

że nie może

za ostateczny

wicieli

wawczym

Ch.-N.

gdyż

w

—

mł. Wileńska

— ul Piisudskiego

GRODNO
— Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOCSZYRSKI — Związek Złęzsian
BIDA — si, Majora Mackiawiexa 63

WIŁEJKA

SWIR

28

Rynek

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9
— ul

5-go Maja B

POWIATOWA-—pl

Mickiewicza 24

komitecie

charakter

zacho-

występu-

podkreślił tymczasowy

tego kroku i ząpowiedział,

iż zasadniczą
decyzję
poweźmie w
tej sprawie zarząd stronnictwa, który

staaie

wpłynąć

na przyszłość kraju, jak

owocnie

i nie umiały

per-

wychs-

czy zgadza

Czasu

fo

nych i katolickich celem
wystąpienia do wyborów pod hasłem
współpracy z rządem dla uporządko*

w kraju.

skich mie znajdowały sę dwie osoby
bardzo dobrze w Kownie znane. O-

Charakter czywiście więc „Lietuvos:
Žinios“
takiego
bloku
katolickiego określił zamieszczając te ilustrację uczyniło
jasno list pasterski. biskupów, a ja- to świadomie. Lecz o cóż chodzi?
kiekelwiek próby błędnej jego iater- Na fotografji widzimy, w mundurach
pretacji upadły wobec wyjaśnienia z polskich,
e
szefa sztabu pułk,
najbardziej miarodajnej strony, że orę- Plechowicziusa (Plechowiczz) i obecdzie biskupie nie chce i nie może nego ministra wcjny pułk, Daukantaimplikowač hasła walki z rządem. sa, który miał się rzekomo ongiś naNa gruncie
Listu Pasterskiego
usi- zywać Dowkontem, Był to straszny
łowaliśwy zespoiić szereg strennictw „čios“
dla po grudniowego rządu
celem stworzenia jednego bloku wy prof, Voldemarasa,
borczego. Jako katolik, dodaje ks.
Wyłoniła się zaciekla polemika,
Radziwiłł, dołożyłem osobiście wszy» Tem gerzej, 2e fotografija ta ukazała
stkich starzń by do takiego porozu- się rowniet w prasie ryskiej, a prze:
mienia doprowadzić,
dewszystkiem
w
iznienawidzonych
— Czy związek Ludowo-Narodo- „J:unakas Zinas“,
wy skłonny był wziąć udział w tym
Naturalnie autentyczności fatograbloku?
fji trudno jest zaprzeczyć, lecz pró— Owszem,
wyraził
gotowość bują tege dokonać rządowe sfery
przystąpienia
do szerokiego
bloku kowieńskie..
Prócz tego „Ligtuy s"
wyborczego
mającego za cel współ:
pracę z rządem na gruncie pozytyw-

pregramu.

— Cóż tedy vniemożliwfło zawarcie jednego bloku?
— Do bleku nie doszło wskutek

odmowy PLS Piasta i Chrześcijańskiej Dzmokrecji, które same między

191

w itmią

listu

biskupów,

ograniczyć
porozumienie wyborcze
do grup zachowawczych i Z. L. N.
gdyż

ona

na

prowa-

z Niemcami

wysuwają

' Królewiec ja-

Opinja , opozycyjnych
KOWNO,

«Lietuvos

19 I. PAT. Organ ludowców

«Lietuvos

Zinios»

Zinios

zamieszczą arty.

kuł wstępny pt. <Po rozpoczęciu rokowań», w którym pisze: Delegat Polski albo
jak go nazywa <Lietuvis», anioł pokoju wyjechał wczoraj do Warszawy z odpo-

wiedzią litewską na propozycje polskie, W ten sposób rokowania faktycznie już
się rozpoczęły: W obliczu tych układów chcąc mie chcąc mależy się rozejrzeć
w okolicznościach, w jakich zostaną one nawiązzne. Pismo zaznacza, że poło.
żenie przywódców stronnictw na Litwie jest obecnie bardzo trudne, gdyż wobec
odwiedz:jących ich przedstawicieli prasy polskiej mogą
oni wyrażać opinje Ii
tylko awoich stronnictw, podczes gdy swego czasn sejmowa komisja spraw xagranicznych mogła ustalić wspólną całemu narodowi linję polityczną.

Wrażenie

noty

kowieńskiej

w

domaga

się

calego

składu

Ż nios>:

kategoryczuie

redakcji

wrażenie. W
stanu

w stosunkach

Kownie.

może

taki blek nie mógłby

czasu wiadomość,
że związek t. zw.
„Wyzwolenia Wilna* wystąpił z prajektem nadawania audycji po polsku,
ażeby mogli ją również rozumieć w
Wilnie. W zasadzię zarząd radjostacji

obawiają się,

ponownie

polsko-litewskich,

doprawadzić

że aroganckie

do krytycznego

które dzięki genewskiej

atmoaferze

pokojowej przybrały tak wielce rokujący nadzieję obrót.

Podróż Woldemarasa do

Berlina,

BERLIN, 19.1 PAT. Biuro Wolfa donosi za „Memeler
Damptboot“: W związku z rokowaniami polsko litewskiemi koła
litewskie przywiązują wie'ką wagę do podróży premjera Woldemarasa do Berina. Woldemaras - wczoraj popołudniu przyjął

posła sowieckiego

Arosjewa

i posła niemieckiego ' Mohrsta,

Zaprzeczenie poselstwa sowieckiego w Kownie.
Z Kowna donoszą: W związku z

wiadomościami

dyplomatyczny przedstawiciel Sowietów w Kownie,

jakie ukazały się

Arosiew,

wyjeżdżał

w prasie, że

do

Moskwy

w sprawach rokowań polsko litewskich, a następnie po powrocie wręczył premjerowi
Voldemarasowi memorandum rządu sowiechiego— poselstwo sowieckie w
Kownie zostało
upoważnione

do zaprzeczenia

tych

wiadomości.

Ksiądz Skalski stanie przed sądem Sowieckim.

usunięcie

leńskiej Radjostacji.

kołach politycznych

stanowisko Woldemarasa

«Lietuvos szego

Uznanie Kowna dla wi-

tamtejszych

MOSKWA,

19—1I. PAT.

Kolegjum wojskowe sądu najwyż-

będzie - rozpatrywało w dniu 23 stycznia sprawę admini«
stratoia djecezji Żytomierskiej ks prałata Skalskiego. Ks. Ska'ski
oskarżony jest z art 54 kodeksu karnego Ukrainyo działa ność
antysowiecką Akt oskarżenia zawiera między
innemi zarzut, że

w roku 1923 prałat Skalski doręczył przedstawicielstwu polskiea

sytuacji mora'nej
i ma,
Ukrainie w tym celu, aby

przedstawiciestwo mogło wystąpić z szeregiem żądań, zmierza«
z
jących do polepszenia tej sytuacji.

O jedność Rzeszy Niemieckiej.

reścić preiensyj do reprezentowania
BERLIN, 19.1 PAT. Prasa berlińska Ocenia wyniki konferencji krałów
całego społeczeństwa
katolickiego. kowieńskiej na projekt ten przystał, ro- związkowych z rządem Rzeszy naogół pesymistycznie. Dzienniki socjaliO rozbiciu usiłoweń stworzenia blokatolickiego

zakomunikowaliśmy

wielkie znaczenie

zumiejąc

takiej pro-

styczne i demekratyczne

stwierdzają,

że wyniki

tej kenferencji

są

mini-

z drugiej jednak strony о- malne. Musiała cna rezczarować wszystkich wykazała bowiem, iż niema
p. wicepremjerowi
Bartlowi, przedma
bawiano się kompromitacji. O ile nam w Niemczęch wcale zgodności poglądów na to, w jakim kierunku
stawiając mu szczegółowo przyczyny wiademo. jeden z członków rządu półść dalczy rozwó] Niemiec.
jakie się na to złożyły,
Organ kanclerza «Q rmanja» stwierdza,
że zarysowała się zgodność
stanowczo temu się
kowieńskiego
pagandy,

Gdy koncepcja bloku katolickiego sprzeciwił, twierdząc, iż „Polacy wy-

przestała być realna, stało się jasnem,

że poparcie rządu

marszałka

Piłsud:

poglądów tylko w jednej sprawie: a mianewiciz, że stan obseny
jest па
i nacjonaliby pokazać са- dłuższy czas niemołliwy do utrzymania, Dzienniki prawicowe
związkowych
z rządem
Litwini nie wie- styczne z obrad wczorajszej konferencji krajów
kraju wileńskiego”. R eszy podkreślają jedynie, jako główny punkt, to, że konferencja uznała

zyskają ten moment,
łemu światu, że sami

skiego musi się wyrazić przez zjed: rzą w litewskość
moczenie osób i ugrupowań w po- Projekt ten zatem narazie schowany
padpartyjnym bleoku Współpracy
Z został pod zielone sukno.

niedoskonalošė konstytucji wejmarskiej, Dzienniki prawicowe korzystają z
tej sposobności, aby przedstawić konstyucj; wejmarską, jako przeżytą i

Rządem. W imę naczelnych
intere=
Wszelako radjostacja wileńska nie niemożliwą do utrzymania nadal.
sów pzństwowych grupuje Blok ten daje spać Kownu. Dntychczas istniezrzeszenia bez względu na dzielące je nie jej starano
się pokryć wiecznem
skądinąd różnice, pod jedntm hasłem: milczeniem. Lecz oto doczekaliśmy i
BIAŁOGRÓD, 19 1, PAT. (Avals) Dziś o godz. 1 min, 20 po północy król
współpracy z marszałkiemPiłsudskim. rzeczowej opinji. Urzędowy
<Lietu- Marja powiła syna. Tem radosny fast podany został do o olozeki publicznej pizez
Zarzut, że zachowawcy łączą sią w vs» zamieszcza
о radjostacji wileń: sto jeden strzałów oddanych przez baterje fortecy białogrodzkiej. Zarówno królowa, jak

Królowa serbska powiłą syna.

bloku z „politykami zupełnie

innych

przekonań*,

dobrze

mógłby

równie

być zwrócony do tych „innych

poli»

tyków*, że idą wspólnie z zachowawcami. Niewątpliwie wchodzą do Bloku ludzie i stronn'etwa różne, /ecz w

tem tała wartość Bloku,
ma być niczem innem,

jak

który

nie

1 mały królewicz czują sią doskonale.

szeroką Następnie

:

uwagi:
Organizacja komunistyczna w gimnazjum
nie zauważyć—pisze
radjostacji
program
Wiłkomierskiem.
szerszy nmiž naszeį.
Z Kowna don
„iż w tych dniach w gimnazjum litewskiem
w Wiłkowprowadziła transmi- mierzu wykryto komuni tyczną organizację uczni.
Członkami organizacji byli
z katedcy wileńskiej. uczniowie klas wyższych. Dziesięć młodocianych komunistów arasztowano. W wy-

skiej następujące
„Nie możemy
„Lietuvis“ — 26
wileńskiej jest
Stacja wileńska
slę nabożeństwa

pismo

kowieńskie

czyni

niku zarządzonej rewizji ujawniono moc literatury o treści wywrotowej. Dochodzenie eszcze mię zakończone. Sprawa została przekazana produratorowi sądu

następujące gorzkie wyrzuty swej sta- okręgowego w Kownie.
„Od kiedy to już karmią nas obie:
cji:
poprzeć marszałka Piłsudskiego w
Estonja nie wpuściła Kiereńskiego,
że wprowadzene zostaną
cankami,
jego dążeniu do uzdrowienia stosunmoByć
nabożeństw?
Z Rewla donoszą, że b. dyktator Rosji, Kierenskij
zwrócił się do
ków w państwie Jest tw zresztą wy- stałe transmisje
koalicją ludzi dobrej woli,

chcących

łazzm
powszechoych
nastrojów
w
szerokich maasach, które straciły już
zaufanie do partyj i do
wyborów

że iż łatwiej jest włączyć oficerskie „„Ra- estońskiego z prośbą o udzielenie mu wizy na wjazd do Estonji, gdzie
szereg odczytów. Rząd estoński odmówił ;pouwolenia gna
mowa” (klub oficerski w Kownie) lub rzało ape
Estonji.

dom strzelców, ale należy się też |- 4

Wieści

pójdą za rządem. O tych nastrojach czyć z: wymaganiami i ogółu”.
wiedzą dobrze stronnictwa

opozycyj: НАБ
T
CE
ZE
SERE
WE
E WZOE
AWC
SZAAET
ne,i z całą pewnością nie zdecydują
się wystąpić
z. hasłem
walki
z Niezwykłe
koczow„piemię
rządem.
:
nicze“,
Uważats,

że zgoda

może się wyrażać tylko

społeczna nie

przez

poro-

O niezwyklem

zjawisku

denoszą

sprzedały

różnym

organizacjom

fabryki sowiec-

wiejskim około 60 tysięcy

pługów. Pługi te następnie przesyłane były do wsi,

ma

ręce

Rad

Wiej-

skieh. lub kooperatyw lokalnych, skąd jedymie włeścianie czerpać mogą
tego rodzaju towary,
Wszystkie 60 tysięcy plugów
okazały
się nie do
użycia, gdyż po części źle sfabrykowane, po części też zniszczone zupełnie. Wskutek tego wśród włościan,
którzy już nabyli te pługi powstało
wielkie wzburzenie, które w niektórych miejscowościach
wyraziło
się w

zumienie się stronnictw politycznych, gazety sewieckie: Na Uralu, ludność
ale przedewszystkiem przez
współ- całego powiatu Gurjewskiego porzusiebia
"pracę rządu 1 społeczeństwa. Nie ma- cilą wsie i zamieszkałe przez
jąc ambicyj partyjnych, uważam, że osiedla i rozpoczęła żywet koczowni- ogólnych demonstracjach
lepiej jest broniąc nieugięcie swych czy. Przyczyną tego zjawiska były
Chłopi nie uznają rządowej
zasad programowych, stanąć
nadrslerne podatki nakładane na włodo wy*

pługów.

Według wiadomości otrzymanych z Mińska, rządowe
kie na Białorusi

rządu
zamiewjazd

z Mińska,

60 tysięcy zepsutych

własności lasów.

borów wspólnie
nawet
z ludźmi ścian. Obecnie chłopi nie płacą żadniepodobna
© odmiennych przekonaniach społecz- nych podatków, gdyż
nycb, ale zdecydowanych ma pracą ustalić ich msiejsca / zamieszkania.
dla państwa

przez

poparcie

działa!-

Władze

sowieckie

marszałka Piłsudskiego, —ani- kraju urzędników

żeli łączyć się z jakiemkolwiek stronmictwem sejmowem, których przekemania spoleczue są od nas też mniej,

lub bardziej odległe, a które

zarów-

osłoną wojska,

Denoszą z Mńska o charakterystycznym zjawisku: Chłopi białoruscy
wskutek zniesienia własności tembardziej nie uzneją własności państwa na
obszary leśne, dowodząc, iż powinzy należeć do wszystkich, jako ŻE lasu
wysłały do tego aikt nie siał. Mime propagandy prowadzonej w tym kierunku od lat i wy:
podatkowych pod faśnień oraz surowych kar za wyrąb lasu, włościanie w dalszym ciągu u:

celem

ustalenia źŹró- ważają

peństwowe

obszary

leśne za swą własność.

Przed

do

kilku

dniami

de! dochodu ksczujących włościan i rząd Białorusi Sowieckiej zdecydował się wreszcie na krok energiczny.
ściągnięcia z nich przymusowo po- Wyznaczone zostały specjalae oddzialy milicji pieszej i konnej do pilnowamia lasów i bszlitośnego traktowania włościan, którzy rąbią las państwowy.
datków.

walki

wyborczej. Ks.

Radziwiłł wygowiedział

a

a

zaj Blokiem

Współpracy

jest okrzyk:

na podzielcie się na zadowolonychi niewspółpracę
z Rządem,
które Gbsk zadowolonych, kto jest zadowolony
zamieszczamy. Na Komitecie Zacho- z rządu i chce by ten właśnie rząd
chowawczym

„Rokowania już się rozpoczęły”,

”

Związek Ziemian b. Kongresówki chodzi nie z tasiemcowemi odczwami
po całodziennych obradach we środę obietnic przedwyborczych, które tak
18:g0 uchwalił przystąpić do Bazgar- złą u nas mzją reputację, lecz z datyjnego Bloku współpracy z Rządem. robkiem dwuletniej pracy. | dlatego
Uchwalił także rezolucje © niemiesza- najlepszem hasłem przedwyborczem
niu Kościoła

(żelwł. Skowa). W kołach politycznychi obiega

że Litwini w porozumieniu

Rasjostacja
wileńska
wzbudziła mu na Ukrainie memorjał dotyczący
sobą zawarły blok p. n. Katolickowielkie zaniepokojenie w kołach Ко- terja nej duchowieństwa polskiego na
Ludowego.
My zaś nie uważaliśmy wieńskich. Podawaliśmy już swolego
za możlwe,

sę

Rząd łotewski wyraził swą zgodę.

BERLIN, 19 I. PAT. „Vossische Zig” donosi z Kowna,
że '©dpoumiarkowa- przybrałaby
tak drażliwego charakte«
wspólnego ru, gdyby w grupie legjonistów pol- wiedź Woldemarasa na notę rządu polskiego wywarła w Kownie
wielkie

stronnictw

wania stosunków

WARSZAWA
pogłoska,

Plechowicz i Daukantas w mundurach

Znios» zamieściły swego

z zapytaciem,

w Rydze.

Królewiec jako miejsce rokowań?

WCZETEBZSPIRWP
DOE SET ET EEE

dząc z założeń
zasadniczych,
oraz tsgrafje ...legjoristów połskich.
Jakopierając
Się: na
lście
pasterskim kolwiek <nie wypada»
litewskiemu
ks. ks. Biskupów,
dążyliśmy do ut- pismu zamieszczać pudobnego rodzaworzenia
szerokiego
porozumienia ju ilustracje, wszakże rzecz cała nie
wszystkich

do Łotwy

dzenie rokowań

ko miejsc
. przyszłych
rokowań.
e

nie złożyli i nadal
biorą udział w polemikę. która wszczęła się z powopracach komitetu.
du
niezmisrnie
charakterystycznej
Stanowisko
Prawicy
Narodowej sprawy. Oto omozycyjne
«Lietuvos

jest jasne:

ciło się

udziału w Bieku

polskich,
się zbiera w sobotę 21 b m. Pozostali człankowie delegacji Ch.-N. da
W ostatnich sprawach prasy
kokomitetu zachowawczego mandatów wieńskiej opuściliśmy bardzo ciekawą
wyborów

Zamknięcie pierścienia.
a

na prowadzenie rokowań polsko-litewskich w Rydze,
Z Rygi donoszą: W związku z mającemi sę odbyć
rokowaprzyczynić się wydatnie do zgody па niami polsko-ltewskiemi. jedno z państw zainteresowznych zwró-

no nie są w

jej uważać ża się w gotowości

prof. Żółtowski,

jąc z komitetu

mości

STOLPCE

{0100 GYLCZIA SGĄ zgotlę,

stanowiska tego Bezpartyjaym, Na tej zasadzie
jeden z przedsta- traktacje z rządem są w toku.

wyraz

stronnictwa,

ku

—

sprzedaży detalicziej ccism pejedyńczego n—iu 20 greczy. | CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz VS
1
30
gr. Za tekstem 10 groszy
jednoszpalt
na stronie
©piala poeziowa giezEzoni rycyasdia.
i 0/25 „2
drożej. Zagraniczne
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch kwiątecznych oraz z
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numern dowod. lowego 20д г
Redakcja rztopisów miezamtówiozych sie saraca.

Ajencji Wschod niej).

Zapytany
© stanowisko Prawicy gruncie listu pasterskiego.
Narodowej
wobec ostatniej uchwały
—
A
mosunek
porozumienia
prezydjum
stronnictwa
Chrześcijań- afer gospodarczych da rządu?
ske « Narodowych, ks. ]. Radziwiłł
— Jest wyreźcis życzliwy i wyra-

jedynie,

POSTAWY

prawej

w

w P. K. 0, Nr 80259,

Ks. Janusz Radziojłł o wyborach.

nego

NOWOŚWIĘCIANY

3.

! Adwisietracja ul. Ad. Piickicwicza 4, rimurta Od D do B Yeiefony: redukcji 243, ndmimistracji 338. drukarni 263

rRWIEGRRERATA

wobec

MISŚWIRZ -- nl, Ratuszowa
NOWOGRÓDE K -— ul. Mięziewicza 20,

— uł Stosowa 172

poglądy

wczoraj

19 stycznia о-

istniał,

niech

głosuje

za

Blokiem,

becni byli przedstawiciele Ch. N., któ- kto jest zrządu niezadowolony, ćhce
rzy oświadczyli,
że uchwała prezy: by, wróciły
rządy parlamentarne t
djum stronnictwa Chrześcj.-Narodo- mierzy, że rządy parlamentarne po.

wego

o nieprzystępywaniu

do

bloku

wrócić mogą,

niech

głosuje na opo:

rządwwego ich nie obowiązuje. U- zycje z prawicy czy lewicy. Kto chce
chwała ta będzie anulowana przez za- bolszewizmu niech głosujena bolszerząd stronnictwa

w nadchodzącą

s0- wików,

botę. Łamiąca solidarność konserwaJa nie wierzę przedewszystkiem/by
tystów uchwała
prezydjum
stron- rządy parlamentarne mogły powrócić.
nictwa była dziełem kilku przyjaciół lm mniej jest partyj, im większa jest
p. Strońskiego, a przeciw tej uchwa- tam dyscyplina wewnętrzna, tem ła.
le wypowiedział

się

stronnictwa.
—W

ten sposób zamknął

się pierścień

ogół.

członków

kenserwatystów

popie.

twiej jastyrządy

rzyć.

W

parlamentarne

rządy parlamentarne,

bo tam

rających rząd, Poznań, Kongresówka,
Kraków, Galicja Wschodnia, Wilno—

a poczucie

wszędzie

nia* się,

koneentryczna

społów

partyjnych

konserwatyści

idąz rządem.

Wyrządza te olbrzymią usługę
Blekowi współpracy z rządem. Odtrąca coprawda od tego bloku żywioły bardziej radykalne, a może dość
silne liczbowo, jak różne włościańskie
ugrupswania na lewicy. Powiększa

liczba strennictw

zawsze

będzie ograniczona,

dyscypliny, peczucie „zgra-

technika ze-

będzie

zawsze

dużą. Z wyborów dnia 4 marca
w
Polsce
wyjdzie
niesłychana
ilość

różnych

(niesłychanej

grup

partyjnych,

rozdrobnienie

polityczne nastąpiło

a socja- w

przestrzeń pomiędzy rządem

stwo-

Anglji zawsze będą istniały

czasach

bowiem

ostatnich),

—

partyjno
u nas

a giupy te

listami, Stoimy przed wyborami pow
szechnemi, więc te rzeczy na minas

przeważnie
ani nie są wewnętrznie
zgrane,
ani też zdyscyplinowane.

należy. Ale widząc minusy i cytując

Rataj,

powodzenia

listy rządowej

zaliczyć Stąd gdy słyszę,

fe minusy, aby wykazać że zaślepieniu nie podlegamy, uważamy, że pląsy tego przystąpienia konserwatystów
do takcji Bezpartyjnego bloku
są
żnacznie większe, aniżeli minusy, Nie
mówimy już o rezerwach pieniężnych
io pozbawieniu tych rezerw pienię2nych Katol.-Narodowego i Katalicko-

Ludowego bloków

że p.p. Chaciński,

Woźnicki, Niedziałkowski

pod-

pisali pakt przewidujący -parlamentarny

ctntrolew

w przyszłym

sejmie,

gdy słyszę kogeś kto mi dowodzi,
żę możliwe jest odrodzenie się parlamientaryzmu

powiadam

po 4 marca b. r., to od-

słowami _ Sienkiewicza:

„Przyjacielu,

zmysły

twoje nie

tego świata*.

są z

Ale bę Słyszę głosy, że w rozdziale manuwagę,
że partja rządowa datów na listach Bioku
Współpracy
t. j. klub pracy robi dziś wszelkie wy- konserwatyści zosiali poszkodowani
siłki, aby pozyskać sobie t.2w. „stan i pokrzywdzeni, a niektóre partje Sa.
wyborczych.

zwróćmy

średni” czyli kupców, rzemieślników, to
co klasy f.kujemy pojęciem fmieszczańsiwa. Dziś te warstwy gospodarcze nie
idąi mie pójdą nietylko za hasłami
radykalnemi, wywrotowerei, lecz mało tam mają
powodzenia i hasła de-

nacyjne, mało znaczące w kraju, ponad
miarę obdarowane
mandatami,
Może tak jest, lecz w warunkach wy-

kim

borów obecnych
ilość
zdobytych
mandatów nie odegrywa
roli tak
pierwszorzędnej.
Wiedy gdy kraj omokratyczne. Dziś klasy te bronią się czekuje rządów parlamentarnych, spraprzedewszystkiem
80 mandatów,
przeciw
_wszel- wa czy się otrzyma
przejaskrawieniom

_ demokra-

czy 83 mandaty

„niech żyje demokracja*.

"W Pozneń*

ma, po której będzie

jest

zagadnieniem

o

cji,
daleko _ bardziej — mówiąc znaczeniu
pierwszorzędnem,
gdyż
jeden
głos
obrazowo — popularnym
może
być
języczkiem
w
u
tej
wagi.
D.iś,
sferze
gdy
rządów
jest ten,
parlamentarkto
konkretnie
utyskuje na kasę chorych, niż ten mych nie będzie i być nie mąże, wakto abstrakcyjnie głośno wykrzykuje żuiejszą sprawą jest ta linja politycz-

skiem prorządowa

Unja

żywioły mieszczańskie

jednocząca

została

w

charakterze

każdy rozumie,

się szła w okre-

Cat.

przez

konserwatystów zorganizowana. Przystąpienie konserwatystów do Bloku
Bczpartyjaego zapobiegło wykarzystywaniu hasła: „wszystko
co na
prawicę społeczną głosuje na endecję*.
Endecja dziś nie może już występo-

wać

sie wyborów.

„prawicy“,

Ks. Kardynał
TERNI,

°

Ankony

191

Hlond.

PAT. Przybył

kardynał

Hlend

tu

z

powitany

przez władze duchowne i świeckie.
Będzie on gościem kolegjum salczjańskiego.

Dziś
wieczorem
kardynał
odjeżdża z
powrotem
do

bo Hlond

że konserwatyści są Rzymu.5

prawicą rzetelniejszą. Podział na pra
Służba jednoroczna we Fran.
wieęi lewicę nie oznacza już podziału
cji nie będzie
wprowadzona.
na endecją i nie endecję, jak te soPARYŻ, 10.1 PAT. lzba odrzuciła
bie szersze masy dzieliły w r. 1922. 333 głosami przeciwko 181, wniosek
Listy rządowe będą pstre. To jest socjalistów, którzy żądali zniesienia
jeden pozornie «nie do zwyciężenia»
argument przečiw nim skierowywany,

Drugim
takim argumentem jest, że
uazwa Bloku Współpracy jest „mdła”,
łub „nic nie mówiąca”.
Naszem zdaniem edezwa Bloku
która dziś jest ogłoszoną

Współpracy,

w projekcie rekrutacji armji artykułu
dotyczącego
terminu
wprowadzenia
jedaorocznej służby wojskowej.

Uzgodnienie poglądów między
Briandem

PARYŻ, 18.], PAT. Le Matin doNosi,

ie Briand

łest świetna. Zawiera ona tylko jędzn Gilberiem naradę
jedyny

punkt

programowy:

zmianę

konstytucji w kierunku ograniczenia
sejmowładztwa i zbudowania silnej
władzy. I właśnie to jest Świetne, że
nie mówi,

się o niczem innem

że się

nic nie precyzuje. Bo i na argument
„pstrośći" i na argument „bezpregramowości* odpowiadamy:
Prawdziwy
rzetelny program

obietnicach

mieści

rzucanych

się

nie w

па wiatr, lecz

w pračy.

Blok Współpracy

z Rządem przy-

i Parkerem.
odbył

z Parkerem

naG możliwościami

uregulowania spraw flnansowych. W
związku z tą sprawą nie istnieje żadra zasadnicza różnica pogladów między Parkerem
Gilbertem
a rządami
sojuszniczemi,
(RRQOESDPORETEOWUNNOGWODDURASZKEE
=

Podczas długich

zimowych

wie-

m czorów najm
roztywką jest radjo,
a
Masz łączność z salami koncerto*
a
odczytami,
ор rą i operetką
m wemi,
" tyłko przez aparat radjowy.
a
Małym
kosztem
zoadej
sam,
=
= zakupując części i saeozih w mie
"
i
66
w
и
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Na

szachownicv wyborczej.

Deklaracja Bezpartyjnegó

Blóku Współpracy

z Rządem Marszałka Piłsudskiego,

ETAT
WATT AE PTA PTA TTT

Wyprzedaż poinoentarzową

Chrześcijańsko-Narodowi idą razem
z konserwatystami

Dawna Polska ruaęła w przepaćś
Idziemy de obecnych wyborów z
Ježeil
hasłem, by to przeklęte
złe, które upadku z braku silnej władzy,
dzisiejsza ma żyć, rezwijać
trawło tak jeszcze
miedawno
masze Polska
pzństwo nie mogło nigdy powrócić. się i pełaić swą misję cywilizacyjną,

z ustępstwem

WARSZAWA, 10.1 (żel. wł. Słowa). Dziś o 3-ciej po poł. odbyła
sią wielka konferencja polityczna obozu
zachowawczego pod przewodmictwem ks: Zdzisława Lubomirskiego. Na naradę przybyli prócz delega:

zabzzpieczyć

naszą

i nis

podniesienia zdolności wytwórczej na
wszystkich polach pracy polskiej i by

i najsprawiespołeczeństwa zgodny
dliwszy. Miały selmy nasze dla no:
wosówstałego Państwa położyć podwałiny jego praw i ustroju. Po dłu:

które

Warszawiąnka

nazywa

poetyeznie

«rozszerzonem

prezydjum»

podej- padła w składzie zaledwie 4 czy 5'iu osób i. to przeważnie
i animozyj Komitetu Katolicko-Naredowego gdyt wielu innych członków

ten trud godzenia

15 proe.

Miexiewicza
ИП

bi Atolo Akiko AA

ad, A

18.

a ak L A

oA A

Aa

Obwieszczenie
m

m

o rejestracji

pretensyj

do Todirzystan Ubezpieczeń „ROSJĄ

za.

z tytułu umów

członków
prezydjum

interesów

—

Bracia JABŁKOOŚCY w. ne

Ojczy-

znę od tego, by mikt nie mógł

5

przedłużamy do dnia 30 b. m.

mus! mieć silny i sprawny rząd. Konė tów- Organizacji Zachowawczej Pracy Państwowej i Prawicy Narodewej
stytucyjaą podstawę dla silnej władzy także delegaci Chrześcjańsko-Narodowi pp. W. Szujski, Marjan Rudziński,
będzie musiał wywał- St. Komorowski, J. Dworski.
śmiał powrócić do tych zbutwiałych wykonawczej
czyć dla Polski nowy Sejm, Nie wiekart naszej historji.
Obrady byly bardzo ožywiane. D/skusja dotyczyła
akeji wyborczej
Rządu rzymy by ci, którzy dotychczas pauli
premjer
dzisiejszy
Gdy
М
szczegolaoš:i
w
okręgu
krakowszim.
Po
dyskusji
postanowiono
dalsze
Marszałek Piłsudski w zaraniu naszej przez swoje partyjnictwo konstytucję
ustroju
pań- prewadzenie będącej w toku akcji wyborczej oraz załatwiono szereg spraw
niepodległości śpieszył ze zwolaniem mogli pracę naprawy
stwowego
wykonać
uczciwie
i
by
nie organizacyjaych.
jakiemiż
Narodu,
przedsiawicielstwa
nałogów,
nadziejami biły wtedy serca polskie, powrócili do chorobliwych
Należy dodać; że przedstawiciele Ch: N. obstni na powyższem
zeczegoż mie oczekiwały ed S:jmu? których przez siedem lat byli niewol: braniu zadokumentowali solidarność i współudział w. pracach i Komitetu
Pragaiemy, by przyszli poMinęto siedem lat i nadzieje wygasły mikami.
Zachowawczego oraz uznali; że krok pret: Ž6ltowskiego zūany
Zz przed
doszczętnie, by na ich popiołach wy: słowie zwrócili szczególną uwagę na
kilku
dni
podyktowany
został
indywidualdem
zapatrywaniem
|ego
na
„ak“
gospodarcze
naszego
i zawód zagadnienia
rosło zrazu rozczarowanie
potęcję
wyborczą.
Z
kół
Chrześcjańsko-Nairodowych
informują
nas,
że
uchwała
młódego
Państwa,
dążyli
do
planoogólae
i
a potem powszechne
wyrok wego wzmożenia pradukcji krajowej, Prezydjum Ch; N. przeciw listom rządowym
pienie. Padł na nasze stjmy
powzięti w (gronie osób,
Chcemy

od

ubezpieczenia

na życie.

mowali
bez uprzedzeń
Zarząd Państwowy
nad
rosyjskiemi
towarzystwami
ubezpieczeń,
partyjnych.
© tem posiedzeniu wogóle nie zawiadamiano. Był to więc raczej „ócieśnieOwadzącemi
działy
życiowe,
przystępuje do rejestracji
pretensji do
stytucję, której nikt nie ma dziś ode
Wierzymy, że pracę tg wykonać: ne” niż rozszerzone posiedzenia
Tomnyem
ubezpieczeń „Rosja*,
z tytułu umów ubezpieczeń na życie.
wagi bronić, a o której gruntowną bądą w stanie o wiele lepiej niż parRejestracja odbywać się będzie w czasie od 1 lutego do 30 czerwca
Kompetencje tego ciała do przesądzania linfi politycznej Ch. N. są
i spieszną poprawę upomina się ia- tyjni politykierzy — ludzie związani webec tego więcej niż wątpliwe. Ca ianego w odniecieniu do...
1928
roku w biurze Zarządu Państwowego przy ulicy Bsduena 6 | p. coKomitestynkt powszechny. Miały być nasze z pracą samorządową,
gospodarczą,
dziennie od godziny 5 do 8 popołudniu z wyjątkiem niedziel i świąt,
dochczasowe sejmy: stróżem praw, a czy społeczną. Są oni bardziej wra* tu Katolicko-Narodówego.
Każdy zgłaszający pretensje winien wypełnić
drukowany
formularz,
więc przedewszysikiem tej . powsze« śnięci 'w codzienne życie realne i
który będzie dostarczony bezpłatnie i dołączyć do niego edpis dokumentu
wolno trafoiej rozumieć będą jego potrzeby.
chnie uznanej zasady, że nie
ubezpieczeniowego (polisy, świadectwa depozytowego i t. p.) lub innego
pod grózą
ciałom prawedawczym
dokumentu uzasadniającego roszczenie, oraz odpis kwitu z ostatnio opłaNie wierzymy, by ci, którzy dotąd
kiem
rządowyma
zniszczenia siły Państwa sięgać po w kwestjach gospodarczych okazali
conej składki. Przy rejestracji należy okazać oryginały powyższych dokuWARSZAWA, 19.1. (żel. wł. Słowa). Wczoraj odbyła się konferencja
władzę wykonawczą.
mentów oraz dowód obywatelstwa. Zgłaszający otrzyma zaświadczenie o
się bezsiinymi i którzy każde
realne
polityczna
ziemian b. Kongresówki pod przewodnictwem p. Jana. Steckietę podstawową za- zagadnienie
zarejestrowaniu pretensji.
:
S:jmy masze
topili w
stronniczych

Kon-

gich latach swarów. uchwalono

Ziemiaństwo Kongresówki za współpracą z Blo-

potrafili

regulo-

agitatorów. Młoda

i nie dość silna i

zwarta machina pzństwowa, stała się
żerowiskiem najsprzeczniejszych wpływów i protekcyj, które decydowały o
czy gonićchaniu ustaw, o
wykenaniu
mianewaniach.
«o
rozporządzeniach,
Sz:jmy nasze obalały „raz po raz z

i czulszej wrażliwości etycznej.
Nie chcemy
powrotu
mna ławy
poselskie
winowajców niesławy po-

przednich

sejmów,

przedrozbiorowej,

go. Powzięto uchwałę,

w której wyrażono ubolewanie

z

powodu

ścia do skutku bloku katolickiego, oraz wypowiedziano się za
z blokiem

niedoj-

współpracą

rządowym.

Noe 12—Radykalne
WARSZAWA.

nej Komisji Wyborczej

19.! (żel.

Strónnictwo.

wć Słowa).

Listę Nr.

12 zgłosiło do

Radykalne Stronnictwo Chłopskie ks. Oxonia.

Fundusz bloku mniejszości.

Prasa zagraniczna donosi z kół dali 15000 dolarów,

dobrze poinformowanych,
a zbliżonych do blaku maiejszości, że blok

resztę
wania

zaś wniosły
wchodzące

UNDO—6000,

pozostałe ugrupow
skład bloku.

ten ma do dyspozycji 50000 dolarów. Okazuje się-jednakę że UNBO zaPołowę tej sumy dostarczyli przemy- deklarowanej sumy 6000 dolarów nie

Polski słowcy i ziemianie niemieccy, sjoniści wniosło.

upiorów

Głów-

które państwo na.

Kandydatury

Pierwotne pogłoski, że. czełowymi skim z listy Komitetu katolicko-narokandydatami na liscie endeckiej mają dowego p. Kownacki, D» S'natu z

dzie.

Zygmuat

i dyr. Wilna ma kandydować

Fedorowicz, jak się okazuje

ski b. pos ZLN.

czelnego
wiarę

Wodza — partje

narodu

w jega własne

Pamiętamy,

do Na- pracy; której dodatnie wyniki
niszczyły odczuwa każdy obywatel.

czasy wiary

te ohydne

że

"Fakt

siły.

go się nie nauczyli i ze źle ukrywaną
bo ona mimo nich

musi

wzbudzić

zaufania

programowych

poprawę,

patrzą na obtcną

ten

wśród

więcej

szerokich

i wbrew nim na*

stąpiła. iartyjnicy ci radziby powrócić do złych zwyczajów z przed pół:

sejmach

złażono

setki. Tyle

eo mierzwa słomy.
Praca dokonana

w

były one

naszych

Januszajlis, w okręgu

zaś

Święciań- Blokiem

Kandydatury

warte,

:
przez rząd Mar-

rozdziału

usrawnień

władzy , wyko=

epizodem w dziejach Polski
loneį.

i poprawiły

aawczej i ustawodawczej

nasz ustrój tak, by gwaratitował

siłą

Dlatego

uważamy,

wyzwo»

że współpraca

ski.

Kemitetami
(endecja) i

i Piast).

Okręg święciański— 1) tow,

Pław-

3) tow.

Okręg lidzki — 1) tew. Pławski,
2) tew. Stążowski, 3) tow. Załęski,
4) tow. Kuran.
Do S:natu wysunięto następujące
kandydatury:

Z
Czyż,

woj.

wileńskiego —

2). tow, Ehrenkreutz.

1)

tow.

_ Z województwa nowogródzkiego—
1) tow. Ehrenkreutz, 2) tow. Czyż.

TA
T IRO
STS
TTO
S
ST
ай KIA
Bez tego nie z rządem Marszałka Piłsudskiego jest VOEST
petej
dziś
dla
każdego
obywatela
nakazem
będzie można kontynuować
Min. Reichswehry Gessler ustąpił.
prawy stosunków, którą wszyscy dziś ebowiązku palrjotycznego.
BERLIN,
19 I. PAT. Buro Wolifa donosi: „Prezydent Hiadenburg na
naocznie widzą.
wniosek kanclerža zwolnił ministra Reichswehry Gesslera na jego własną
prośbę z urzędu ministra Reichswehry i mianował gen. Groenera ministrem
Nietortunny wiec P.P.S.
:
:
Reichswehry.
Jak wiadomo Nowa-Wilejka jest patrywania mówców: Kolejno porysią do głosi
przedstawiciel
niejako bazą wpływów (upad :jacych wali
Złapanie czeskich dezerterów pod Kowlem.
zresztą) PPS, która wśród kolejarzy PPS, lewicy—radny Dydziul i przede
LUCK, 19 1, PAT. We czwartek 19 stycznia w godzinach rannych policja areszto-

urzędnik OU F.B. Po wygloszeniu
szeregu przemówień wzniesiono оkrzyki: «precz z

dyktaturą,

precz

stawiciels

«Wyzwolenia»,

Powstało

z

«Tlumy»,

a byłą wszystkiego ze

osób, nie w zupełności

Macedoine—kompót z owoców rozmaitych mieszanych.

isByło te — bynajmniej nie „pod
Wagram*, jak brzmi tytuł pepularnej
przed wielu laty jednoaktówki, lecz

b;ło to wielkiem—i jedynem—zwycię:

stwem wojsk austrjackich nad włoską

МИ
U

|

й

Rok

prostu przymierała z głodu, osobliwie

satelitami

swojemi

LXVIII istnienia

GAZETA RÓLNICZA
pismo tygodniowe ilustrowane z dodatkami
Oganizacja pracy w rolnictwie (redaktor — H. Ohrt) Inżynierja rolna (redaktor — prof. inż. St. Turczynowicz), Mleczarstwo (redaktor — Z.
Ihnatowicz), Przegląd rolniczo ogrodniczy (redaktor — prof: dr. M. Rożań:
ski) i Piśmiennictwo rolnicze (redaktor — dyr. W. Sawicki).

pod redakcją naczelną

Jana

Lutosławskiego

Organ urzędowy Związku Polskich Orgąnizacyj Rolniczych I Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich, Centraluego Towarzystwa Rolniczego
с
i Związku Ziemian w
Warszawie.
„GAZETA ROLNICZA" uwzględnia wszystkie gałęzie gospodarstwa wiejskiego, zarówno ich technikę, jak i stronę ekonomiczną, podaje obfite
dane z życia organizacyj społeczno-zawodowych, informacje podatko:
we, porusza stale sprawy robotnicze, daje systematyczny przegląd
piśmiennictwa

rolniczego, w

przesyłana

póki zapas

—

Przedpłata

tenr prasy

polstiej

zawodowej

starczy — przez

kwartslna z

20

oryginalne tylko firmy

Warszawa,

najmniej kosz- ło się rychło bardzo dojść do „pro- tyczny lecz |—polityczny,
wizorycznego* pokoju.” Ale sebmacyPrasa niemiecka i austrjacka rozco mówiono w sztabach niemieckim wanie t. zw, mocarstw Zachodnich pamiętywując temi właśnie dniami—z
i austrjackim;
czyby nie byly skłonas do zawarcia okazji dziesięciolecia—wypadki
Na froncie - zachodnim całoroczne pokoju — nie dawało najmniejszego na przełomie z 1917 ua 1918.ty zaszła
rok
ciężkie walki nie dały wprawdzie po: rezultatu,
twierdzi niezbicie i jednomyślnie,
`
że
zytywnego rezultatu żadnego, lecz saTymczasem ześ Austrię farmalnie jeśliby nie popełniono wyżej wzmiaame ich wytrzymanie
i przetrzymanie żarł ciężki niedostatek, Ludność po- Кемаперо błędu państwa centralne z
nadzieję, że do

-„Gazety

i zsgra-

cały

przesyłką

ZŁOTYCH.

styczeń

bezpłatnie.

i dodatkami

w P. K. O. 548.

505

Adres Redakcji i Administracji:

stwa t zw. centralne,

oraz

zeszyt noworoczny

Rolniczej

Nr. Rachunku Czekowego

towny obóz konceniracyjny—jak drwią-

ducha

z druku

zawierający artykuły Red. Dra J. Lutosławskiego („Dokąd idziemy?'), ].
Radomyskiego (by rolnicze czy zrzeszenia dobrowolne"), Red: St. Jan
kowskiego („Rola instruktorów"), J. Plebafńskiego („Rentowność gospo:
darstw“), A Turnau'a („Próby z nowemi systemami uprawy”), inż. Z, Golonki, D'ra Kaznowskiego, Inž: J. Roeslera, Red. S. Wotowskiego, Dyr. M.
Baranieckiego, Inż. L. Rościszewskiego, Inż. St. Żalińskiego, Prof. St. Mikla«
Bzewskieg:; spostrzeżenia i głosy z praktyki p.p, A, Budnego, M. Śmigiel. skiego, T. Drewitza, K. Trennera, E. Świeżyńskiego, |. Adama, P. Heinzelmana; obfite informacje z Towarzystw i instytucji rolniczych, podatkowe, z
zakresu spraw robotniczych, przegląd piśmiennictwa, porądnik gospodarski,
kronika, sprawozdania targowe' Zeszyt zawiera przeszło
100 stronie druku i 62 ilustracje

3l(enryk Z ak. Poznań

krzepiło

dziiły życiowe.

nicznej; prowadzi „Poradnik gospodarski" przy pomocy grona najwyspecjalistów.
Le
„GAZETA
ROLNICZA" nowozgłaszającym się odbiorcom pisma będzie

wała dwuch uczniów szkoły lotniczej w Prostejowie (Czechosłowacja), dezerterów, kiórzy

jakośći

podzieliły za-

MASEDUAN.

Wyszedł

woda kolońska oznanej doborowej

sto

życiowe

Żarządca państwowy

prowadzącemi

larum,
w rezuliącje którego) opozy- wylądowali pod Hrubieszowem z powodu braku benzyny i pieszo dotarii do Kowlacjonistów i gości z innych obozów u- Stawiil oni czynny opór, dając Mii "adziesiąt strzałów karabinowych do patrolu policyjnego.
Ranny
przytem został posterunkowy. Zostali oni chwytani i rozbrojeni i będą odstawie.
sunięto.
„hi do
Warszawy do dyspozycji włądz;

monarchią, pr:cz z faszyzmem» i t. p.

wypadku

nad rosyjskiemi Towarzystwami ubezpieczeń

Za-

i sprawność w rządzie.

Ostatma pewną liczbę sympatyków.
nio zerganizowany tam został wiec,
Urban,
któremu przewodniczył Jan

-

P. P. S, Ziem Wschodnich.

roku, które „parlamentaryzmem* szałka Piłsudskiego?
przekonywa nas nia, kenferencia P. P. S$. dla okręgów
bądź też „praworządnością" nazywają. że odnalęziona właściwą drogę, wio: wyborczych: wileńskiego,
lidzkiege i
jest niee dącą do poięgi państwa i pomyślno- świecieńskiego.
Nakazem chwili obecnej
metod ści jego obywateli. Nie chcemy ż tetych
do powrotu
dopuścić
U:tałóno następujące kandydatury
rozprzęgania państwa. Musimy dążyć go gościńca schedzić na stars ma- do S-įmu.
i S:nat nowce i trzęsawiska, Chcemy, by dla
Okręg wileński
do tego, by przyszły Sejm
1) tow. Pławski,
doko- każdego dzisiaj
widoczna
poprawa 2) tow. Siątewski, 3) tow. Cyż, 4)
prezydenia
wladzę
wzmocniły
nie była
przemijającym tow. Ladowski, 5) tow. dr. Dobrzańnały, mądregow zasadach i praktyce stosunków

tym ostatnim

(+) Ziołkowski
:

Kom rnicki

Katolickim (Ch.-D

«Robotnik» ogłasza:
ski, 2) tow. Stążowski,
Da. 13 stycznia odbyła się w Wil- łęski, 4) tow. Żejmo.

tora

W

nad rosyjskiemi towarzystwami ubeznieczeń prowadzącemi działy
Stanisław Ziołkowski, Warszawa, Rymarska 3 pokój Nr. 85,

państwo*
3
pierwszem miejscu, ta drugiem zaś
Wystawienie w okręgu
lidzkim
mec. Bitner z Warszawy (Ch.D) W na pierwszem miejscu lisiy chadeckookręgu Lidzkimm z listy bloku cha- piastowej frmowego endeka wskazu“
decko.piastowego ua pierwszem miej- je na ciche porozumierie jakie istnie-

warstw społeczeństwa niż czcze, re- scu będzie kandydował p. Harnie -icz je pomiędzy
obydwoma
zonerskie, czy dzmagogiczne progra” miejscowy, lekarz, dalej coś
mjr. rez. Katolicko + Narodowym
my partyjne. S:umnych
deklaracyj

są przecież tak niedawne, partyjaicy
mimo bolesnych doświadczeń niczezawiścią

i

widzi i

pocztą.

Formularze rejestracyjne otrzymać
można w
Warszawie
w biurze
Zarządu Państwowego ul. Boduena 6 ł p. oraz
w
Wilaie
u intendenta
lzby Skarbowej p. Zygmunta
Kondrackiego — ul. Wielka Pohulanka 10.
Zgłoszenia pocztą należy kierować pod adresem: Zarządca państwowy

p. Raczkow=

Prof,

Rząd Marszałka Pitsudskiego do- są mylne. Z Wilna do Szjmu będzie będzie kandydował z listy
Przez thorobliwą zawiść do tego,
który stał na: czele państwa i dźwigźł konał w ciągu 19 miesięcy olbrzymiej kandydował b, pos. Zwierzyński na wej.

brzemię odpowiedzialaości —

zgłaszać również

„tZAGRORECKY

endeckię.

sze tak niedawno jeszcze na krawędź
przepaści
wpychały.
lekkomyślną pochopnością gabinety,
nie zdając sobie sprawy co dalej bę-

być prof. Wacław Komarhieki

Pretensje mežna

należy załączyć znaczki pocztowe na odpowiedźji na zwrot orygiiałów nadesłanych dokumentów.

3

sejmowych

САа

swarach

ja 1926 roku, deptały praworządność wać ;Bol tyką gospodarczą Państwa.
każdego dnia i każdej godziny. ReChcemy, by w przyszłym Sejmie
sorty życia państwowego zamieniały panowało wyższe poczucie państwosię ma podwórka coraz to innych WE, i by przyjęto, jako obywatelski
stronalctw. W całym kraju, jak długi nakaz, że nie można z konieczności
muniw biurach
i szeroki zarówne
państwowych rabić sobie broni dla
strów, jak i najniższych urzędników wymuszenia ©d państwa takich lub
ingerencji prezesów innych koncesyl+
szalała zaraza
prowincjonelnych
klubów, posłów,
Chcemy wreszcie tego poprostu
pospol tych
dygaltarzy partyjnych,
by weszli do Sejmu ludzie o wyższej

ЕЫ

do ma-

gwzłciły

PRTG" З

systematycznie

sadę

odniosłyby zwy-

zwycięskiego
pokoju
dojść musil w alpejskich okolicach. , W prowin- ciąstwo.:. a raczej, wywalczyłyby posiłą zbrojną. Dziesięć lat temu.
Wprawdzie amerykańskie wojska na- cjach «słowiańskich» ferment jawnie kój, jeżeli nie gą cięski» to taki,
U stoków Alp, nad rz:ką lsonze, pływały i napływały, lecz
Berlinie rewolucyjny wzbiera coraz bardziej za” któryby nie oddał Eurepy—]ak obecw dęlinie gdzie łeżą Karfreit a nieco i Wiedniu obliczano, że cow najmni
lej trważająco. Zażegnywanie ge konce- nie—na
łaskę i niełaskę
Stanem
dalej Fiitsch, wojska austrjackie zada musi ich, tych amerykańskich wejsk, sjami i końcesjo
nijkami| mgl'stemi o- Zjednoczonym Ameryki Półnacn į.
ły przewadze włoskiej tak wielką klę: przepłynąć przez Atlantyk dwa miljemi,
nie wywierało już naj- Czem bowiem jest dziś Eurooa? Ein
skę, że aż ją nazwano das Wunder ny — co wydawałe się niepodebień- biecanka
mniejszego wgływu.
an. Amerika tributūres
Staatengewon Karfreit. Wprawdzie, okazało się stwem;
Tylko=—o
dziwol—a
rmja
austrjacmengsel—
garść
państw
i
państewek
rychło,
że mawet taki cios zadatiy
Cała uwaga polityków centralnych ka trzymała się wciąż krzepko.
płacących Ameryce haracz powejenkoalicji nie zbliżył upragnionego po- skapiona była ma układy toczące
. Główne oba dowództwa: niemiec ny...
się
koju—lecz sztandary austrjackie jakby w Brześciu.
Zdumieniem przejmowa- kie i ausirjackie zdawały sobie do- ' z co będzie za drugich lat dziejaśniały, prawie im nieznaną, glorią mili- ły bolszewickie, niebywałe i niesly skonale sprawę. że
rok 1918 ty musi SIĘ:
tarną, Kampanja rosyjska była tak do- chane sposoby prowadzenia tych
tu
przynieść
rozstrzyg
.. Gotowano ' @щ ста verra.
niętie
brze jak zakończoną. Posuwać frontu kładów. Bolszewiccy delegaci
i
pełe
się
do
rzucenia
kości
po
raz ostatni,
było
wschodniego dalej jeszcze—nie
nomocnicy całkiem jawnie ebracali po raz decydujący! 1017-go
grudnia
15
też
To
wskazane..
stół konferencyjny w trybunę
„aktfrat dziesięć lat temu—t. zw.
Cała ich rodzina jeździ weląži
niemiecko-rosyjskie gandową ‚ Ча komunistycznegopropastanęło pierwsze
zre- państwa centralne popełaiły
pirami- eździ—w nieustannej jest podróży.
zawieszenie broni i rozpoczęły się U- woltowania całej Europy. Zawieranie dalay błąd, który wydarł
im
zwycięryty źomringcar (wśród tysięcy w
kłady pokelowe—brzeskie, dle Brest: paralelnego pokoju...«z Ukrainą coraz
stwo i koalicją uczynił panią sytua- Ameryce automobilów
niema chyba
Litowsker Friedensverhandlungen.
bardziej zakrawało na bluff, nawet cji. Oto zamiast uderzyć wspólnie,
Mocarstwowe
marzenia
i ideały komiczny; Polska całkiem już wyrsź- zadać wspólnie decydujący cios, ar- Jedacgo otwartego), kufer Z tylu; po
okach węzły zupakowana w ploino
Rumunji poczytywano w Barlinie i w nie wchodziła na drogę suwerennej— mija niemiecka padjęła ofenzywę
we
żaglowe
i—marszl marsz! Wspaniałe
Wiedniu za rozbite na wieki wiecz- pierwej, lub później — niepodległości. Flandrji a armia austrjacka na frone wybetonowane
szosy wszędzie, Па
nie
ne; kwestję serbską za ostatecz
„Za- Z Rumunją zaczęto budować „złot y cie włoskim. To był błąd, powtarzam
y,
cztery
Świata
sirony.
Ng. między
latwioną“, a w Salsnikach miały pań- most” zgody, po którym istotnie mia- nietylko militarny, strategiczny i
tak- wierzchołkami Rocky Mountains
wi-

ną się przepyszną

ul. Kopernika

wstęgą...

30 Parter, Tel. 58 42.

nocna. A do: najpiękniejszych

cudów

Hej, jak rok okrągły i drugi całe przyrody amerykańskiej nie ' dostać
rodzimy zamożnych Amerykanów po- się inaczej jak po dobrej drodze audróżują, podróżu'ą, podróżują.. Istae tomobilowej. Wlęc się byle jakim

wehikułem
po byle
byłoby i za kosztowne
Ba czego im do szezęšcia potrze- się dłużyła. Komu zaś
bs? Gazoliny i dobrych dróg. Wuj niała... przeszkadza w
Sam (taką mają popul:raą nazwę, jak niu matury, znajdzie ją,
ptaki wędrowne.

Turyści? Nie.

„ich: keczownikami na gazolinie,

Zowią

wiadome, Stany Zjednoeżone, U.S.A) dzikszym stanie tuż o
zaopatruje ich zapobiegliwie i w._ga- ed szOBy...
zolinę i w dobre, nawet
doskonałe
drogi. Stacje <gazolidowe»
wrzynają

A takich

jakiej « drodze
j wścitkie by
szosa wspakontemplowanaturę w naj-

parę

krajobrazów,

kroków

imponują-

cych iczarujących zarazem jak mp. od

się głęboko w niedostępne zdawało Ю enveru w Stania Kolorado aż do
by sią, góry, a Europejczyk gębę oceanu
Saekojaego—nie szukać w
otwiera wobze dziesiątków tysięcy Europie.
Dlą
nasyćenia sią taką
kilometrów szosowego makadamau, przyrodą, takim jej majestatem nie
Wybetonowana
droga
przeciaająca starczy życa ludzkiego,
Dlatego też
nawet szczerą

najmniejw

pustynię nie

Stanach

jest

byeye

tak pędzą

i gonią

Zjednoczonych cy mo Ameryce.

rzadcością. Miliony, ba, miljardy

daje rok rocznie skarb

dnaczonych na
świetnych dróg

Stanów

turyści

Dlatego

wy- jednym z najbogatszych

Zje- ziemskim globie,

|
A dopiero obozewanie

podróżują

Ford

ludzi

jest
na

remont istniejących,
w kilkaset
Oraz ma budowanie aut na elbrzymiej
jakiej
polanie
nowych. Ba—im jakie państwo
jest wpośrodku dziewiczej jakiej puszczy
ambitaiejsze tem większą ma ambicję w obliczu pokrytych ledowcami nie«

posiadać
drogi.
my

`

dobre

albo

i wzorowe

My tylko w naszej Polsce

dostępnych,

wspaniałych

gór!

Taki

auto:camp wygląda jak obozowisko
jakbyś- jakiegoś koczującego plemienia. Moc
namiotów. Niektóre połączone z au.

tego nie rozumieli.
Dobre drogi otwierają też tlumom

tem, tworzące

rodzaj

„apartameniu

*.
ludności Stanów Zjedaoczonych oczy Płoną ogromne ogniska; towarzystwo
па piękno krajobrazów, w które jake tworzy cercie dokoła
przenośnych

najpiękniejsze obftuje Ameryka

Poł- pieców nafiowych. lane

towarzystwo

ia am

Ło”
w
vu

$

KURIER GOSPODARCZY
na współ-

Rzut oka

czyniając sią do podniesienia zamo*żności najszerszych warstw ludności,

dzielczość.

Konstanty

łowieckie, zapewne mimowolj, . wyjął
z pod. prawa
jastrzębie i podał, iż
wolno na nię polować w ciągu całe-

Należy zaznaczyć, że w najsilniej-

skrzydlatych

drapietników

nieścisłość sprostować.

poczyna się w drugiej połowie wieku oraz zapewnienia stałości zatrudnienia
ubiegłego i rozwija Się w paru róż- kapitału.

pragnę

Nowe

łownej jest b. liberalnem

Korewo

Bernardyńskiti,

o czem

zawiadamiają

dzieci

tę

wnuki

Licząc się z newemi prądami
w ło- ce.powiadomione zostały o zamachu
wiectwie,
mowa ustawa wprowadza ma życie mieszkanki
wsi Bołtupie

Е produkcji (mleczarnie spółdz.)
a“ rownisż przyczyniają się do podniesie-

puszczenie początkowe, że podłożem
napadu była chęć rabunku
odpadło

ma zwierzęta

Władze

dotych-

Anastazji

sunków gospodarczych.

policyjne w Nowo Wilej

Gujgo,

się,

że

rze-

i prawnuki,

razy,

z czytelników

że

zaa

je. ma_pamięć. Wczoraj sza sprawa kar:
па z oskarżenia Bolesława Filipowi-

i znajomych

z

cza i Michała Sawicza, rozpalrywana
przez Sąd Apelacyjny, ztmusza nas
do przypominania czytelaikom o nich,

Potworny czyn żołnierza:

niż dotych-

tu obewiązująca rosyjska ustawa.

czas ochronny

przyjaciół

miejskiej pisało się, już tyle

doprawdy każdy

prawo

Spółdzielnie rolniczo-handlowe
i
mleczarskie, eliminując
pośrednictwo
!
kierunkach.
Pierwszy kierunek opiera swój pro- handiewe, często obce rasowo, przygram na podstawach , rodzimych: sto- czyniają: się do podniesienła! dobro-

czas

krewnych,

echa zatargów
w
żni miejskiej,

O zatargach powstałych па tle
bezkontrolnej gospodarki w rztžai

Weterynarji, Emeryt, zmarł dnia 17:go stycznia 1928 roku
w wieku fat 77.
Wyprowadzenie zwłok nasrų gi dnia 20go o godz. 5tej:z Kaplicy
Szpitala Św. Jakóba do Kościoła:
Św. Jakóba. Nabożeństwo żałobne w
sobotę o godz. 9 m. 30, po którem. nastąpi pogrzeb na cmentarzu

łowieckie w odniesieniu do zwierzyny

programowym

względem

pod

mych,

Dalekie

Łekarz

go roku.
Tymczasem rzecz ma się trochę
inaczej. To też, stając w obronie

szej spółdzielczości kredytowej
ро!współdziel- skiej jest przestrzegana zasada wszechPewne objawy ruchu
ezego spotykamy już w dziejach go- zawodowości — a to w celu zmniejspodarczych Polaki przedrozbiorowej. szenia ryzyka w razie kryzysu w jenarodowej,
Newoczesny ruch współdzielczy roze dnej gałęzi wytwórczości

Z SĄDOW.

< Te.

Swego

egniomistrz

czasu, kiedy to śledztwo przeosobom
oskarżonym ©
nadużycia zostało
umorzone, zwola

jednego z puł- ciwko kilku

ków
artylerji Józef Kalinowski
po
nieudanych próbach dokonania gwałtu.na osobie. poszkodowanej. w po-

na została, pod przewodnićtwem prof.

kami

ujemnie o byłym

Dachodzenie, pro:

Zawadzkiego,

komisja

rozjemcza

Na

„„bytu-warstwy rolniczej przez zacho- czas wyjęte z pod prawa, up. wie* wądzone w tej sprawie ustaliłó, że rywie-zwierzęcej złości, a może być imię jednego z członków tej komisji
Drugi fest wzorowany па typie wanie zysku pośrednika dla siebie, wiórki i ptaki drapieżne. All. 40 cjężka rana: zadana porzkodowanej w'obawie przed grożącą mu karą wołynęło pismo wyżej wymienionych.
niemieckich spółdzieli miejskich Raif- oraz przez ulepszenie i zwiększenie wprost podaje, iż od 1 lutego do w głowę ostrem narzędziem, Przy- zadał ciężki clos, Breniąca się reszte Autorzy pisma wyrażali się w niem

|

15 sierpnia mie wolno
polowźść na
krukowate i drapieżne
z wyjątkiem
gołębiarzy, krogulców,
ruchu spółdzielczego w nia handlu w najmniejszych miaste- jastrzębi —
pionerów
czkach.
wron i srok.
W
ten sposób nasze
Anglji.
Podstawy prawne
spółdzielczości pożyteczne drapieżniki
kierunek w Jl połowie
pam
zyskują ochtworzy
ustawa
o
spółdzielniach
z
dn.
ać
ronę
a
jedynie
jako
wyjątek
2 ogóldojrzew
zaczyna
zeszłego stulecia
29 pzździernika 1920 roku.
nej zasady
podany
jest Jastrząb w W. Ks. Poznańskiem.
Ustawa ta zapewnia daleko idącą gołębiarz (Astur polumbarius), kroguWalka z Komisją Kolonizacyjną o
poa
opiekę
i ułatwienia
ze strony pań- lec (Ascipiter nisus),
wysunęł
ia
posiadan
stan
mołski
Pozatem zapewne wskutek
błędu
trzebę mocnej organizacji ekenomicz= stwa, aczkolwiek zawiera postanowiero- zecerskiego mylnis podano czas ochmej najszerszych rzesz ludu
polskie- nia hamujące w pełnym stopniu
go w ctlu skutecznego przeciwdzia- zwół spółdzielczości.
rouny
dla kuropatw,
a mianowicie

feisena.
Trzeci

pozostaje

łania naporowi

Dyskusja

tradycji

wierny

Z

niemczyzny:

na temat

wyboru

typu

spółdzielcześci w Wielkopolsce

charakterystycznych

ustawy należy wymienić

przepisów

„od I. IX — 31 VIII“ winns być „od
1 listopada do 31 sierpnia.

mastępujące.

zde- _ Niepodzielność majątku własnego
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raka
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tworzeno-własny

ze

JE, note

=

Polskiego,

Bauku

typ spółdzielni

ko

równ

aprotakej

głosów

opartej.

członków

spół:

Wielkopolsce przeważały

W

dzielnie kredytowe t. zw. „Banki Ludowe* oraz spółdzielnia rolniczo-han=

dłowe t. zw. „Relniki“,
Te dwa rodzaje dobrze

>

Przepisy te utrudniają gromadzenie przeż spółdzielnie większych ka«
pitałów, ce uniemożliwia objęcie przez
spółdzielczość np. przetwórczości rolniczej;
Ustawa wprowadza związki rewi

wiel. spółdzielczości,

Jednocześnie społeczeństwo

Kończąc te informacje o: ruchu
kopołskie zorganizowane w ten spodaleko spółdzielczym w Polsce nmałaży dla
sób do walki roma
w roz- uzupełnienia podać parę cyfr, zastrzeKraj nap
unęło swój
"98 produkcji i wymiany. Odmienne gając się jednakże, że nie są one
społeczeństwa Zz za- najświeższej daty.
warunki walki
Ogółem spółdzielni w Polsce maodmienny czę*
Kongresówce,
w
borcą
ściowo pogląd na rolę spółdzielczości my około 14 tysięcy. Z tego 38 proc.
—przyczyniły się do tego, iż przyjął kredytowych, 25 proc. spożywczych,
się (u również drugi: typ spółdziel- 20 proc. handlowo-przemysłowych,
4 próc. mieszkaniowych i 13 proc.
--SpOżywców,
We właściwą fazę rozwoju wcho- różnych.
Największem zrzeszeniem spółdzieldzi ruch współdzielczy w b. zaborze
rosyjskim dopiero po roku 1905, na czem w Polsce jest Uaja Związków
ce-pozwala liberalniejsza po pierwszej Spółdzielczych w Polsce, składająca
rewolucji polityka rządu rosyjskiego. się z 4 związków tewizyjnych:
1) Związku Spółdzielni
Polskich
W 1010 roku powstaje centrala fimansowa spółdzielni kredytowych w w Warszawie,

2) Związku Spółdzielni
Zarobkob. zaborze rosyjskim p. £. Bank Towych i G»spodarczych w Poznaniu,
warzystw Spółdzielczych.
3) Związku Stowarzyszeń ZarobW Małopolsce obok typu polskie-

„7%

railfei- kopia

go przyjął się typ spółdzielai

senowskiej, To zjawisko tłómaczy się wie;
pomocą

rządową

stować

tylko przy

@а spółdzielczości,

może egzy*

gdyż typ raiffcisenowski
czynników

pomacy

wydatnej

publicznych.

i G>spodarczych

we

Lwo-

4) Związku Spółdzielni Rolniczych

w Krakowie

oraz z 7 central

sowieckiej

: rejestrowym

na

gospo

darczych i jednej centrali finansowej:
Banku Związku Spółek Zarobkowych.

Drugim — Związek stowarzyszeń
W 1014 roku byls na terenie ca”
4000 stowarzyszeń Spożywców „Spolem“,
około
tej Polski
Trzecim — „Zjednoczenie
Związ 1750 tys.
spółdzielczego
kredytu

najsię

Pan

sądową

Zasądzeni

wnieśli
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poszkodowanego

toku,

ruch

spółdzielczy

w

Polsce

rozwija się deść pomyślnie, przyczy”
miając się do ogólnego wzmocnienia

gospadarstwa narodewego. Spółdzielnie kredytowe
odbudowania

poza

rejestrem handlowym.

Na

||

roz-

pełno-

dom

chrześcijańskie, a pięć

) wschodni.

w.

Sąd

ma dwa

lata.

udaje się na naradę, która trwa dłu:
go I wynosi wyrok: po dwa tygodnie

żydowskie.

pawi

przychylić

się

W

wyniku

stosowanie

miarów kary

w drobniejszych

P. Wojewoda

konieczność

iw

ma

terenie

kemuaistyczasgo w.

wpadły

materjaly

krecią robotę

tajne

rejonowe-

komu istyczaej

partji w

Rrzeprowadzono śledztwo

rezultacie

aresztowano

kich, wraz z zapasem

— Ostre strzelanie
w gm, Mic-

kuńskiej.
bliżu wsi

likwidacji.

przez Wilna komitetu

WOJSKOWA.

URZĘDOWA.

łowieckich.
Zalecając oględne

stron,

głosów

Po wysłuchaniu

We

uzyskały

Jastrzęb-

prośbę handlarzy i streganiarzy.
,
M:g'stratr m. Wilna ua ostatniem p pa. SPrawa komunistów
postawsk'ch

wszysl-

bbuły agita-

Wpadł
przy tej
W dniu 28 b. m. w.po- cyjaej i szyframi.
w
potrzask i kurjer С. K.
Wieluciaay gm. Mickuń: okazji

skiej, odbędzie się t: zw.
strzelanie. Partji Babicz, zeznania dalsze którego
ostre, przeprowadzane przez oddziały dopomogły do całkowitej likwidacji
W
dniu
wczerajszym
wejskowe.
Niniejsze
podaje się do komitetu.
wiademości
ogólnej zę względów wszysey, z głównymi macherami, i
rą i Msjerem Rajchel oraz Fajwelem
bezpieczeństwa,

PRACA

Wajnerem

I OPIEKA SPOŁECZNA

na czele zasiedli

w Sądzie

Okręgowym aby odpowiadać w myśl
— (x) Praca
dla
bezrobot- 102 Art. K. K. Szrawa w myśl decynych. Państ. Urząd
Pośrednictwa zji przewodniczącego p. Jodziewicza
Pracy

w

Wilnie

poszukuje

rozpatrywana

większą

jest

przy

drzwiach

ilość robotuików do robót leśnych zamkniętych. Dowiadujemy sią tylko,
że po całodziennej
pracy zbadano
oraz metalowców na wyjazd.
Zainteresowani winni się zgłaszać zaledwie kilku świadków.
Wszyscy
oskarżeni,
a jest ich
do pomienionego urzędu w godzi-

wy-

nach

prze-

dwadzieścia jedna
osoba.
odpowia*
dają z więzienia, D» sprawy. powoła-

popołudniowych,

(x)

Bezrobocie

wzrasta.

kroczeniach powołanego rozporządze- Według ostatn ego zestawienia cyfro- no 19-tu świadków oskarżenia i przestu odwodowych. Obronę wnonia, zwłaszcza gdy okoliczności wskae wego ilość bezrobotnych
na terenie szło
s”ą adwokaci: Andrejew, Abramowicz,
zują nie tyle złą wolę sprawcy ile je- województwa wileńskiego wynosi
оC:ernychow, Neyman, Petrusewicz i
go nieświadomość, podkreśla
jednak becnis 4805 osób.

Snilg. Sprawa potrwa

ścigania i

zapswne kilka

———

asystentów w Krakowie, 3) Zatwierdzenie
regulaminu kasy požyczkowej; 4)
Wybory nowego Zarzędu: 5) Wolne wnioski.
— «Krajobraz Polski». Dnia 21 bm. o

żąda-

mi niedozwolonymi oraz handlu zwie” umysłowo-pracujących 1 281,
rzyną i podawanie jejw jadłodajniach
Żasiłki pobiera obecnie 594 bęzw czasi8 zakazanym.
robotnych, z czego 326 fizycznie godz. 19
w sali Śniadeckich U3B. zostanie
że dla danej firmy na czas nie krót— Wojewoda
Nowogródzki pracujących i 268 umysłowe prac. wygłoszony odczyt przez
Ek Fedoroszy od sześciu miesięcy od daty w Wilnie. Bawi w Wilnie Wojewo- Na miasto Wilno zaś przypada 4592 wicza na temat: <Krajobraz
ki> (z przewzmianki a nie dłuższy niż dwa lata da Nowogródzki p. Beczkowicz. Pan bezrobotnych, W liczbie tej jest 3245 """Dyehód przeznaczony na biednych XII
rejestr zastawów założony nie będzie. Wojewoda wziął udział w obradach mężczyzu i 1347 kobiet. Z powyższe- ka akadem, Tow. Św. Wincentego 4
W razie wpisu takiej wzmianki
re- zjazdu Starostów, a w dniu wczoraj*
go wynika iż w osta'nim tygodniu
Pauto.
5
festr zastawów nie mógłby już być szym odbył konferencję z kilkoma
Konfere:
si dyrek:
szkół Grei.
u97 powłołowietie
nich i Poważe
S 350 Osób.
wzrosło
założony.
bezrobocie
wyższymi urzędnikami województwa.
cych lowiectwa.
— (x) Emigracja z Wiiną.
W czniów o odczycie. Ceny miejsc od 20 gr.
O:o — w największem skróceniu
— Przedłużenie terminu lik- myśl cyfrowego zestawienia z czasię
W związku z umieszczonem w <Słowie» — konstrukcja zasadniczych postano-

O przepisach

nie firmy de
mogłaby być

rejestru handlowego
wniesiona wzmianka,

dotyczą-

a je- pos
umieszczamy, że zadaniem naszem cej debacie
uznała projekt w ten spo: jeBYC przedsiębiorstwa, mające ulec zamyłoi pozostaje najba:dziej rzeczowe ofwieĄ
31 grudnia. r. ub. termiś
kniąciu
za nieodpowiedni.
każdej kwestjiz życiem gospodarczem 3Ób ujęty
swą! tlenie
Stopa procentowa.

związanej:

W. jednym z ostatnich N.N. „Słokupców i rolników, uwalniając ich w
ten sposób z rąk lichwiarzy . i przy- wa“ p. Al ski, omawiejąc nowe prawo

W ośrodkach przemysłowych stopa pro:
centowa ma rynku prywatnym w b. m. dla
weksli pierwszorzędnych waha się między
1i ćwierć do 2 proc, w stosunku miesię-

zamknięcia

na dzień

1.Vil c. b.,

od 1 stycznia
wyemigrowało,

de dnia wczorajszego
z Wilna zagranicę ogó"

łem 13 osób,

a

wisdomości swoich członków, že w piątek
dnis 20 : stycznia rb. o вн godz.Ра 19 ej odbędzie
:
się w gimn. im, Ad. Mickiewicza, kolejne
OSOBISTE.
nasiępuz.
się, że Naczelnik Wy- 98Ó ne zebranie crłonków Kołą
'
Wileńskiego p. iacyma porządkiem dziennym:

— Dowiadujemy
działu aaa

aby

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Zarząd Wil. Koła Tow. Nauez.

mianowicie 9 osób Szk- Średn: i Wyższ. podaje niniejszem do

do Rosji i 4 do Francji

tezauryzowanych
eszczędności,
i

erelio

Jako

mad

przyczyniają sę da streszczeniem przepisów dotyczących łowiec=
Mini:
reje- widacji zakłi. wódczanych.
kapitału, p zedzwszy- twa, otrzymujemy poniższą notatkę, ponie- wień projektowanego zastawu
sierstwo Skarbu przedłużyło
wszyststkiem obrotowego, drogą gromadze- kąd prostującą ogólnikowe ujęcie przepisów strowege na towarze.
klm właścicielom zakładów wódcza*
w stosunku
do «drapieżników», i którą tem
Rada Fiaansowa
po wyczerpująmia drobnych często bezužytecznie
3
»
>
:
h, kt6rzy obecnie prowadzą swo:

”

prze--

i Bajraszewski.

Florczak

Miejskiej szkowski,

Mode

iez
da
na:
low:
S;
udziałowców, 370 miljonów kapitałów zków Spółdzielni Roiniczych” z cen- zastawów, prowadzenym przez Sąd karania z calą surowością winnych sów 272, Kobtgików kułaiczych 3 dni.
własnych, 1000 miljorów wkładów tralą fmansową „Csntralna Kasa Spó- rejestrowy właściwy dla
dłużnika. tępienia rzadkich gatunków zwierzy- wykwalfikowanych 1,118, niegykwa: E
Rejestr zastawu byłby prowadzony ny, kłusownictwa, polowania spssoba* lifikowanych
oszczędnościowych; 1500 spółdzielni łek Rolniczych”.
1547, rolnvch 126 i zjazdu
/Uaja reprezentuje typ spoldzielSPORÓW, kilkaset rolniczo:handiowych.
:
czości wykształconej na tla stosunWojna, a następnie trudności go- ków wielkopolskich.
„Społem* — typ angielski.
spodarcze w Polsce niepsdległej, w
pierwszym rzędzie inflacja—dokonały
„Zjednoczenie* —
anas,
zniszczenia spółpzielczości
polskiej.
. К.
Po ustabilzowaniu waluty, od 1924

pod

p. Dmochowskiego

ją ponewnie.

do

Wczoraj

składzie sześciu żydów.
W dniu 26
W. ten-sposób zakończony ' został
b. m. odbędą się wybery Magistratu, przewiekły proces, powstały ma tle
niezdrowych stosunków
w rzeźni
miejskiej.
®
— (x) Magistrat 5 uwzględnił

w
do przewęzu, aż do chwili wydania
— Okólnik p. Wojewody
ich osobie, uprawnionej do dyspozye sprawach łowiectwa. Z dniem 28
cji przesyłką.
grudnia 1927 roku weszło _w--życie.
Prawo ustanowienia zastawu mia- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypołoby przysługiwać tylko frmom za- spolitej o prawie łowieckiem,
które
rejestrowanym, które wykupiły świa: wprowadza szereg postanowień i. zadectwo przemysłowe 1 kategorji han- rządzeń całkowicia nowych, jeżeli chodlowej lub świadectwo przemysłowe
> obszar Województw
Wschadł — IV kategerji przemysłowej (dłu- nich.
žnik),
W związku z tem p. Wojewoda
Wierzycielem - zastawnikiem. (t. |. Wileński wystosował do wszystkich
ten, па czyją rzecz možmaby
zasta- Starostów okólnik, w którym podane
wić), miałyby być jedynie firmy za- zostały wskazania ogólne w przedrejestrowane, Bank Polski i banki miocie ujednestajnienia orzecznictwa
państwowe oraz banki komunalne administracyjno-karnego w sprawach

osób

kasacyjaą.

sprawę

rozpatrzenia.

Ubiegła Rada miejska miała w swoim aresztu z zawieszeniem

SE" Te

stawu byłyby
papiery
wartościowe
oraz towary, oddane
kolei żelaznej

rejestrowy wreszcie miałby

skazał

|aQou| whuerau „Wyniki wyborów
m Pod, sigo, papie
kato

wniesionej Ostatnio

Zastaw

skargę

przesłał

właśnie-Sąd. Apelacyjny,

wodnictwem

o prośby i handlarzy ną rynkach
surowce, materjały pomocnicze, pół: przeważający
:
straganiarzy
ręce policji
fabrykaty i fabrykaty, znajdujące się ee
U WE c:
miejskich, w'sprawie zniesienia im demaskujące
w posiadaniu dłużnika lub u osoby
„ barometrycza: S.p a d.e k ci. Opłat zaległych podatków
miejskich. go kemitetu
trzeciej do dyspozycji dłużnika; wyostawach.
kluczone nątomiast od tej formy za-

powstawaći zyskiwać

drogę,

obrażają:

obydwóch na miesiąc więzienia, a
Sąd Apelacyjny wyrok ten zatwierdził.

SAMORZĄDOWA.3; mocnik

t |. Wiat

niższą od 20 000 zł,

autorom

cego go listu. Sąd Okręgowy

Dokszyc sawiecką
stację: podsłuchową—którą natychmiast zniszczono. <

poczuł

i wystąpił na

przeciwko

patrywał

Opać za do:
być "9" m ;

(t. j. nie — banki akcyjne prywatne).
Zastaw
rejestrowy
ma zabezpie.
czenie istniejącej wierzytelności mógłby być ustanowieny
aa
sumę
nis

Jastrzębski

się obrażonym.

stacji podsłuchowej,

[7PIĄTEK"

towarze.

Konstrukcja tego zastawu

swoim zwierzchniku

p. Jastrzębskim, nota-bene rzeczoznaw-

karną.

KRONIK
postrzeżenia meteoro

zastawie

ocalała, a przeciwko

wdrożono sprawę

cy komisji.

W dniu 4 stycznia b.-r.. odbyło.
Meteorologji
U. S. B.
się posiedzeaie Państwowej Rady Fi1 daia 19 —I. 1878 r.
nausowej, poświęcone analizie pro- liwienie
) m
jektu dekretu Prezydenta Rzplitej o

w
ogólniejszym
zarysię
przedstawia
j
polskie
zyjue
powołane
do
opieki
i
kontroli
_wielke
elni
spółdzi
zowanej
przyczyniły się w wielkiej mierze do nad spółdzielniami, ze zjednoczenia w spesób następujący:
zastawu tmiałyby
Przedmiotem
których ma trzytle różnie
ni ia g germanizacyjne
cyjnej po li- pledai
duże pprogramowych
polskiej _wedle
projektu jedynie towary
zorgani:

Okazało

Władze
KOPu'
wykryły ostatnio
ma pograniczu.
sowieckiem w rejonie

wprowa-

projektu-

‚

*

Wykrycie

Agnieszki
rejestrowego | IE
bez dzenia zastawu
na towarze.

mocnej; zdolnej = samodzielnego wszystkich czlonków spółdzielui
życia=na dużych udziałach i dużej względu na udziały*

odpowiedzialaości

sprawie

W

H.K.

wobec stwierdzenia prawdy.

sił Gujgo

napastnikowi

ь

:

dać możność zlikwidowania tych za- Stefan Kopeć poddał się w dniu wczoraj1) Odczytanie protokułu osiatniego zekładów bez strat dia samych konces- EE
prof Эн
B Apr
ašiais p ME,
gł.
ko:
jonarjuszy, Postanowienie to detyczy
misji do spraw ustroju szkolnictwa przy
EE
z
5557 555
EE
R
Se:
zarządzie głównym TNSW w Warszawie —
cznym,
zaś gorszy materjał przyjmowany wielkiej
ilości osób. którym groziła
TOWARZYSKA:
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Ai się stedoła—nie stodoła, rajtszula— oszałamiających
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się będzie działo za dwa, trzy 8 proc. warsz. —
80.— 80,50

Ameryki) chodzi pojęciel
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salsonbędziew. toułynnem
urzędów
istny Proca
stopy proc.pwegiwzy
w bsniach, *becnie
ustalonejdo obniżenia
w 12 pr. lustracji
przybył ostatnio

od czterech miesięcy. Csłe lato prze- kół i towarzystw sportowych.
caly

zywaniem się ze swych płatności iniejedno-

dla kąpieli. A Trwać będzie tydzitń.

wanny

nie kk to broń Boże, wyprawa sno-

art,

129

Prezy-

z ul. św. Jańskiej).
Początek w pierwszym

12,-w drugim o 12i pół.

sali Nr 5

(Mickiewicza 38)

wieku

miłą zabawę

przedszkolnym,

na

dla dzieci w

którą

wszystkich małych weselskich.

TBA

zaprasza

W”

— «Reduta» na Pohulance.

;
Uciekł:

(wejście mi przepiórgczka... Dziś o godz. 20ej —
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powłóczyste spojrzenia, pełne wyrazu.

Dale-
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puharu,

a młodzież

skwapliwie dopi-

. — Anna Stiepanowna, „matuszka* jała resztę do dna. Przechodząc koło
ty masza, słoneczko jasnel rozlegiy portretu męża, co wisiał na ścianie,
się na jej widok okrzyki kozaków na zatrzymała sig na chwilkęi rzuciła
dziedzińcu.
okiem na dregie rysy człowieka, któ— ldźcie chłopcy, idźcie do mejej rego -już nigdy nie zebaczy; i łza
gospody! Napracowaliście się dowoli stoczyła się jej na policzek, a cień
z „żółtemi djabłami*, a

zu sły, męstwa i rszumu. Nie wiew,
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l kozacy zaczęli wyciągać z kie: w pełni, i śnieżne góry płonęły bla»
szeni i z zanadrza czarne sploty wło- dym fosforycznym blaskiem; i przy
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pod nogi chingańskie| królowej. Dłu- jeszcze kilka trupów, które jamszczyk
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edpowiedzialny Czesław Karwowski

znikały ze sto-

chrzęst kości

—

O

szczęśliwiec!

W

czepku

się

należy de kobiet, jednak muszę
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Ze ściany na mnie i na
patrzyła

grone

į

1

|

się upomni

© tę krew przelaną? Niki!

„Krew za krew, głowa za głowę”, —

po oto jest prawo, kióremu jeszcze długo, długo będą holdowały ludy. A
się kto umie kochać, ten potrafi i niena”

torów i wódka
„Uciecha kozacka”* za czyją głowę spadło sto głów chiń- wzdychając młody kozakl Nomoko„Hurrs!“ krzyknęli kozacy i hur- skich. | chociaż sąd o mężczyznach how! on przyniósł pięć warkoczy!
mem

*

z 'urągliwym wej kezaczki, królowej Chinganu. Kto

odpocząć: lcźcie tu wszyscy i „czem trwało tylke "jedną chwilkę i wnet śmiechem.
— Kto, kto najwiącej zabił
chata bogatal.. Jest tu i pieczeń ba- oczy błysnęły chłodnym blaskiem, a

rozbitgną, nim broń nabiję powtórnie. rzekł skromnie młody kozak i nagle
| zaczęła się uczta, godna
by ją
Więc kazałem im wiązać jeden dru*) Wobec znanej bierności Chińczyków opiewał Homer, ten król poetów. PoWydawca Stanisław, Mackiewicz

Lampa

(sztuczne słońce górskie) i elektryczności ą
(ternie)
Zamkowa 7 m. 1.

E

Powiązali X Anna Siepanowna

wilkiem. głowy tureckie; — a tyś zabił odrazu

— jeżeli zas'rzelę jednego, to inni się

Sollux,

raty»

rzyjmujemy do
ulokowania na procenty, na komplet-

odmrożenia

90—4

szafy,

jest bezwzględnie
najlepszą I najwydatniejszą
farbą
do bielizny

EIA

odmrożeniom

Szpitala

choroby

skórne i weneryczne.
Leczenie świat łem

krzesła

Rządca,

na

GLAZER

Perimuttera Ultramarynd

LECZY
świeże i zastarzałe
zapobiega

Sawicz,

zrozumiał, że „chingańska królowa” nie gospodyni domu: — wy chłepcy
już nie będzie szukała sobie drugie- ióźcie spać na siano do - Stodoły! a
go męża, — be temu
oddała
całą ty, mój zuchu, zostaniesz tu u mnie
duszę, a inni mogą być dla niej tylko aż do rana! a jutro znowu polować
jeszcze kibić i piękne
kształty trzy- chodzić całe towarzystwo, przepijając igraszką.
na „żółtych djabłów!”;
ustawili się? — za- dziestoletniej kebiaty, Usta się uśmie- do każdego, sama jednak nie pila,
— No chłopcyl krzyknęła Anna
Ponieważ konie już staływ uprząchały, a czarne oczy rzucały długie, lecz zlekka dotykała ustami de kraju Stiepanowna: — pokażcie teraz, ile ży, a jamszczyk nie zdołał jeszcze się

Jak ma carskiej

polski jednym

Targ

e

na

155—0

w potężnych zębach kezackichi mlaпа skanie języków. Młodzież, jak i wyjeden drugiego tak dobrze, że i jabym progu promieniejąca, radosna, tak jak pada w dzień „pominkow“, wychwanie potrafił lepiej. | znowu stoją wy- gdyby nie płakała przed chwilą. Czar- lała męstwo
i zręczność
strzelecką
łupiwszy oczy. No, estatniego zwią- ny szal okrywał jej głowę, a piękna zmarłego atamana, a gospodyni słu„ zalem ja sam, — a potem
daję im „duszegrejka” podbita sobolamii ście chała wzdychając jak wychwalali
jej
zuak, ażeby ustawili się równo, jeden Śśnięta paskiem, uwydatniała i zgrabną męża. A potem wstała i zaczęła ob-

Ne i cóż,
—
a ja pytał kozak.

|

w Warszawie,
Al; Jerozolimska 41. Telef. 230 55.

Maść przeciw odmrożeniom

ZA

powiesz, bracie „mój miły?

gabinety,

stoły,

2
s

sypialne. | Ordynator

|

wy:

Poradni,

Dr Hanusowicz

| Każdąsumę |

przemysłu

10000

7 marca,

w

WŁADYSŁAW

2485—VI

a

S

Garbarska 3.

salony,

Libele — Taśmy stalowe —

z

o

lufę swej gwintówki.

Targowy

Jasińskiego
zgodnie

4 do

w Wilnie Antoni
SITARZ, ae
kały w Wilnie, przy ul, Św. Michal-

bakalejny, galanterji

wić, Firma istnieje od 1920
worolów
I ciel Tabachowicz Rywa, zam. tamże

1030 U. P, C. podaje do wiado-

i

od

oraz Przedstawiciel

Z. gm,

Rywa»

w. Swięciańskim,

Łyngmiańskie:

в

|

Obuwie i Skóry od 4 do 7 marca.
Informacji
udziela i zgłoszenia

Bras
Brastaw-

tamże.

wi

W
i

SAR

własny

|

21 krajów
zaprezentuje
zdobycze
swej
produkcji,

Włóklenniczy

Targ

Brasławskim,
7580: | A. <Sztejn Leja» w Drni, pow.
sklep skór i obuwia. Firma istnieje vd 1947 roku. Właścicielka
2487— VI
Sztejn Leja, zam. tamże.

mości 5
Że w dniu 24 stycznia 1928
r. o godz, 10-tej rano w
Wilnie przy ui, Przeskok Nr 1, odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego do M. Szera majątku ruchomego, składającego się z umeblowania
mieszkaniowego,
na
oszącowanego
sumę zł, 1606.
Komornik Sądowy (—) F. Leciecki.

O

z

ostatnie

włóknistych. Firma istnieje od

koca w. m,

zamieszkały,

za drugim...

wyłupiw-

Zofja, zam.

7

jadalne,

na

Targ ogólny od 4 do 10 marca 1928. Wielki Targ
Technicznyi Budowlany od 4 do 14 marca.

istnieje od 1927 roku.
2483 VI

Komornik przy Sądzie Okręgowym

w Wilnie, Franciszek

—

przed

stawców

gałęzi

reprezentowanych.

7583. |. A. «Sznejer Aron> w Brastawiu, ul. Piłsudskiego 47, eksploatacja jezior. Firma istnieje od 1923 roku. Wła2486 — VI
Ściciel Sznejer Aron, zam: tamźes,

— Aleś się spóźnił wracając z niutke, chłop za chłopem!A ja odjepolowania, to też ona i poszła z Tre- chałem jakie (50 kreków, zlazłem z
buchowymi
dobrze i jedną
konia, wycelowałem
— No, — dzisiejsza noć to meja, kulą przeszyłem ich wszystkich *) A
bom przyniósł jej aż 5 warkoczy.
potem obciąłem im
galancko har— A gdzieżeś je zdobyl? Chyba сару, — niczem fryzjer, — i ot dzić
pelov aliście we dwoje?
rzucę Annie Stiepanownie pod fnogi
— Gizie tam! Sam jeden na ko- moje trefea;
niu napadłem piąciu
Chińczyków.
— Toś zuch! pochwalił kozak: —
Chcieli uciekać, więc krzyczę im takiej rzeczy chyba nikt mie dokaże.
„stójl* i składam się z karabina. | cóż? Czytałem w książce, że jakiś ryserz

szy Oczy, jak

Stefańska

lai

1927 roku. Właścicielka

46

LIPSKIE

wszystkich

z

będzie

«Stefańska Zofja» we wsi Rum, gm. i pow:

Obwieszezenie.

przyniosłem cztery.

zatrzymali się kupą i stoją

rów

istnieje od 1921 roku, Wtašci-

e

w_

> oūp, |

dębowe i t, d.
'| Dogodne warunki i

są największą w Europie rewją wzorów
i naikorzystniejszym na Świecie rynkiem
zakupów
% ięcej niż 1600 grup towa-

Piłsud-

zapewnia

(Drugi dom od Marszałkowskiej
dworcowi Głównemu.)

bo on jej rzu-

warkocze,

Pirma

7587. I. A. <Szemtowa Gita» w

RADJOWY

Warszawa,

-

IV.
— Wańka Anisimowi
A pezawczoraj?

TARGI

ba naba |

gkim, drobna sprzedaż towarów

St. Łukaszewski i M. Zawadzka

—————

—

48, jatka mięsna.я

=

E 5—7

Ponai aa
Czwa

+

uiurka,

!

ul:

Vala

cj

:я

sy,

Brasławskim,

Brasławiu,

w

Motel»

Dr K. Sokołowski

łóżka niklowane i
augiejskie, kreden-

2475—VI

łatwa.

25U6-V1.

— Miszka Trebuchow!

1584. : |. A. «Skopiec

E

(róg Zakretowej, vis-a-

mebli:

tamże.

Włeściciel

zarzutu Cena zł. 850

@

Cud rozkoszy.

7, tei. 1067.

Wileńska

udziela dcświadczona chor skórne
i weneryczne,
nauczycielka,
ul Rzeczna
11-a—11, ul. Wileńska 30 m. 14,

ER

wewnątrz PafiRajchel Szmul,
2474—VI

p ow.

tel. 152,

LEKCYJ
francuskiego
angielskiego

Коаву-

6. Wolfson

weneryczne,
MOCZ
płciowe i rkórne. ul,

vis Uuiwersytetu). _giod

Brasław:

pow.

Berko, zam. tamże.

tamże.

sklep
Akk
Wołożyńskiego,

długie i krótkie fale. Wykonanie bez

górach Chingańskich.

Białe Nace'",

dr.

ilno,ul.Tatarska

osiej, zam. tamże:

A.

na

Łłutej S.rjil

Właściciel

Brastaw1586. 1. A. <Szejnin Fruma» w Drui, pow.
Firma istnieje od 1919 roku. Właściskim, skiep spożywczy.
2484— VI.
ciel Szejnin Fruma, zam. tamże,

odbiór

cza 21,

20, dom

! ciel Stopiec Motel, zam, w Brasławiu, ul. aj482— VI 172.

Cena wyjątkowo niska zł. 160

IV. ipolitow-lwanow: Suita kaukazka:
Wykona orkiestra.
19.00—19 10. Rozmaitości.
19.10—19.35, Skrzynka pocztowa
poowy
gadankę wygłosi
Kierownik progr
Witold Hulewicz.

W

atcyuzicło Rosyjse'c]

za gotówkę

Wileńskie Biuro
Komisowo-Handiowe Ad. Mickiewi-

2

7583 |. A. <Safro Szejna» w Drui, pow. Brasławskim,
i galandrobna sprzedaż towarów soedywózych, kolonjalnych Safro
Szejteryjnych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel2481—VI

kier, Wilno,

bycia

LEKARZE.

re-

do na:

M.Wilenkin | „4473 m. 04m 30

I
granicznych,

Ser-

nicznego z Filharmonji Warszawskiej.

Leska, zam.

w pierwszorzędnem wykonaniu
Żapewnia czysty i wyrsźny odbiór
na głośnik stacji krsjowych
i za-

Kontoro*!

20.15—22.00: Transmisja koncertu :

telegraf.

10

Atlantyki)

Braslaw:

roku,

Właściciel

1925 roku.

7582, i. A. <Safro Leska» w Drui,

3:lampowy REINARTZ

<Hodo-

— wykona

pow.

1927

sklep łokciowy. Firma istnieje cd 1927 rol

Najnowszy odbiornik

piosenka Tomskiego. A. Rubinstein: z opery
romans demona

N.jnowsze

solidnych

flektantów

i

downikowa Urszula» w Duksztach, pow.

Nr 3 m. 15,

dla

dramat w 8-mlu aktach, osnuty
W
rolach
głównych:
Renie

Folks».

suwaki

|

imi

1 galanterji. Firma istnieje
Swięciańskim,
skie ias
dion, at
2419—VI
1927 r. Właściciel adownikowa Urszula, zam. tamże.

SUPER - EGO

wiczą.
Solista: Sergjusz Benoni (bas batyton).
Dworzak: Słowiański Taniec Nr 1
wgkona orkiestra. Drigo: Serenada z baletu
„Miljon Ariekinów* wyk, ork. E: Waldteutel:
„Nie zapominaj mnie”,
Ii. A. Boito: „Mefistofeles*, ballada me:
fistotelesa o świecie — odśpiewa Sergjusz
Benoni. St, Moniuszko: z opery „Hrabina“
pieśń chorążego ,„xuszaj bracie” M. Reczkunow „Mone”.
5
III. I. Keieman: „Król i Stach" — balla:
da. P. Czajkowski: z op. „Dama pikowa“
„Demon*

Jankiei» w Opsie,

KE Fina fmatsie od

Właściciel Rywos

wszędzie.

Cod

bezkresach

MAJĄTKI
złemskie potrzebne

ĘĄ

7580, 1. A. <Rywos Josiel»w Daksztach, pow 1910 roku.
skim, sklep Bakaejcy i żelaza. Firma istnieje od 2478—VI

na, zam.

wia» wygł. prof. USB. Jan Marszałkowicz.
17.20—17,45. <Wesoła audycja», Wykoua artysta Reduty Józef (Cornobis,
17.45—19.00, koncert popcłudniowy orkiestry pod

Włącza.e.

Swigciafi-

Wilno, ul. Orzeszkowej

RADJO—WILNO

dz.

b. w.

w dniu 29—XII. 1927 r.
ach,
7579. 1, A. «Rutkiewicz Władysław» w HoduciszkistnieFirma
alny.
kolonj
i
żywczy
8;
skiep
,
ańskim
Swięci
pow:
zam. tamże.
je od 1926 roku, Właścici el Rutkiewicz Rajsko,
2417—VI

Inż, Kiersnowski i Krużołek S'ka.

roz-

Fala 435 mtr.
Piątek, 20 stycznia 1928 r.
16.35—17.00: Gazetka radjowa. Wykona
Zula Minkiewiczówna.
|
1700—17.20. «Składniki nieorganiczne w

paszy krów dojnych» odczyt z

22

od 1913 roku. Właściciel Rupajc Chaja-Dora, zam. tamże:
2476—VI

Fabryczne Biuro sprzedażyz
Biuro
Techniczno - Handiowe

głos i cieszą się zasłużonem powodzeniem,
Ceny miejsc od 50 gr. Bilety już są do
mabycia w kasie Teatru Polskiego.
— Doroczna Reduta Artystów Teatru
Polskiego odbędzie się dn. 28 stycznia rb.
W. P. Woje:
pod łaskawym protekioratem
wody Wł. Raczkiewicza. |||
Będzie to niewątpliwie,
jak corocznie,
majweselsza zabawa karnawałowa.
Bliższe szczegóły w następnych numerach naszego pisma.

«Свр

(Na

Qi

i <Rei-

t. p, <Zerm» Warszawa, Żelazna 60 а, i

1914—18$9

40 gr.

1578. 1. A. <Rupajc Gieja Boras r Koris, gm:
gal
„ galanterji
Łyngmiańskiej, pow. Swięcieńskim, sklep Daka
= wyrobów tytuniow ych. Firma istnieje
Eh
i resiek

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

W wykonaniu M. Saleckiego usłyszymy
szereg arji (<Straszny dwór», <Żydówka»,
<Zaza») oraz pieśni. Melorecytacje Henryka
Szatkow skiego, obejmujące szereg najwybitmiejszych utworów literackich (Wyspiański,
Słowacki,

A. «Rajchel

je od 1927 r. Wł»ściciel Rajcin

wyłącza-

Odpowiedž

— melorecytatora.

Szatkowskiego

nie

Polmet?

naacho

22 bm. o g. 12 m. 30 pp. odbędzie
się w Teatrze Polskim koncert-poranek z
udziałem Mieczysława Saleckiego znanego
tenora lirycznego teątrów operowych, oraz

Henryka

wszelkie choroby,

Dlaczego „zajosnichawk:

a

wy-

Polskiego

Teatru

p. t,

7577. 1, A. <Rajcin Berko> w Drui, pow. Brastawskim,
drobna sprzedaż towarów kolonjalao:spożywczych. Firma istnie-

ARRNZUNREEZNANKENRZNUZKAKANACEW

Kia-

<Kredowe koło»

iakiem się cieszy

profesorskiego

jąc kiły. W wypadkach luetycznych kuracja
polegała na usuwaniu zewnętrznych obja2 wów, Oraz na wystawianiu fałszywych cer:
tyfikatów Wassęrmanna,

do

17 а,

zam. tamże.

premjero-

wej obsadzie, Ceny miejsc od 20 gr.
zł, 50 gr.

„1.

stwa. Firma istnieje od

posia.

używsł bezprawnie. Miksturami Weingartnera i Jórnea, stosowanemi także jako zastrzy:

atrże Polskim. W niedzielę najbliższą ukaPerzyńskiego

bile'ów: parter 80 gr., balkon

<Rajchel Szmui» w Opsie,
||. A.
odsprzedaży
da bydła jas
i mięsa w celn
sk'm, skup

aczek rujnujących
zdrowie
specyfików.
ierownik „Naiury”, trzeci główny wspól-

powiedź tej premjery wzbudziła zrozumiałć
zainteresowanie.
Reżyseruje K. Wyrwicz- nik afery, Bianke, istotnie, jek podał,
Wichrowski:
— Niedzielna popołudniówka

„Wilki Morskie *

Green

2472—VI
wspólnika Jórnsa masowo dostarczały tych Rejchei Jankiel, zam tamże.
wszystkich preparatów do leczniczego zakłapu «Natura». Tam używano ich już od lat
1575. t. A. <Rejchel Motel» w Oposie, pow. Brasławleczenia setek pacjentów. Ostatnio <interes» skim, jatka mięsna.я Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel
2473—VI
rozwinął się tak Świetnie, że z laboratorjów Rajchel Motel, zam. tamże.
A i Jórnsa
instytutu

bitwa narodów z lat

<Neutrovox»

nartz» aparaty detektorowe,

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.:
Dział A — w dniu 28—XII. 1927 r.
7574: |. A. <Patasznik Fejga» w Wiszniewie, pow. Wo"
łożyńskim, sklep galanteryjny, spożywczy i żelaza. Firma istnie—
je od 1923 r. Właściciel Patasznik Fejga, zam: tamże. 2471 VI

nieod-

zownie musiało powodować dla organizmów

dzień.

oryginalnie

składały się one

stosowanie

Lean

———

Wilna

spreparowanych,

że

Mac

Rejestr FiamtlloGy.

podziemiach

1015 aż do 1925
nie były w Wilnie
W
1925 r,
organizowane
zupełnie:
pomimo zakazu
ks. Hapanowicz 8a”
morzutnie zorganizował procesję i od

stur. Analiza wykazała,

Wi

obecnie

wyników.

Sary p

„Rsiqżę Orlod“„Petersburskie

"2

4

Najkrwawsza

pały się trony| Nastały ałacz i zgrzytanie! Polały się krew i łzy! Emigracja na obczyźniel
12 aktowa historja życia pełnego blasku i piękności dzieje
miłości i rezygnacji
osnuty
na
tle słynnej
powieści

Kino

ocz

e

ną ekranie,

dzaju, komplety

Adorće i Barbara Betford, Nad program: «ЗА SIĘ BOJĘ» komedja w 8 aktach. Przygody młodzieńca, który musiał odbyć lot na aeroplanie nie mejąc pojęcia o lotnictwie. W
poczekalni koncerty
radjo. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów О godz. 4. Kasa czynna 5 godz. 3 m. 3U. й
Ceny

willi znaleziono olbrzymie zaProctsjs w dniu Jordana ed roku zrujnowanej
pasy nadzwyczajnych medyksmentów i mik-

tego czasu rok-rocznie

na tle powieści

Sala Miejska
(ni. Ostrobramska 5)

ŻE SWIATA.

— Skandaliczne odkrycie na tle katastrofalnej ekspiozji w Berlinie, Wstrząsająca katastrofa eksplozji w wiili doktora
Weingartnera na przedmieściu Berlina Dah-

wojenna

Od dnia 20-go do 24go stycznia r. b,
włącznie będą wyświetlane filiny:

Kult uraino-Oświatowy

zaś
władz

epopea

„VERDUN“

Miejski Kinematograł

granicę z Polski

Premjer:! "Wielka

poleca po cenach fabrycznych
tylko
odsprzedawcom: cewki
różnego ro.

@

jedyne autentyczne zdjęcia z największego dramatu J]udzkości w 10 aktach.
Wilhelm II-gi, Poincare, Hindenburg, Lundendorf(, Petain, Kronprinz i w.
in. Specjalną ilustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja
Salnickiego, Dla młodzieży duzwolone. Bilety honorowe i jednorazowe na premjerę
w dni świąteczne nieważne. Początek o godz 3.30, ostatni seans o g,_ 10.25. Własność <Gaumont>, Warszawa. ©

administracyjnych.

nabożne,
poczem R
ruszyły z
powrotem do swoich
cerkwi.
EB W uroczystościach
wzięły udział
oddziały wojsk
garnizonu wileńskiego z orkiestrą.
Porządek
wzorowy,

utrzymywany był

Litwy z większą

Dziš

®

4, 6, 8 i 10 wiecz,

godz.

0

seansów:

ž Rudjooa oytoórnia

Ž

ob ecana“

Początek

dozwolone.

wszystkich
świątyniach
prawosław- stał aresztowany Jankiel Qryliches (Tatarska
nych uformowane zostały procesje ze 9), który dokonał kradzieży w gmachu Banku
Spółek Zarobkowych
1000 zł. na szkodę
sztandarami i chórami,
które przy: Abrama Mindela (Żydowska 10).

procesje prowadzone

arcydzeło ze <Żłotej Serj Polski. Impcnująca wizja życia lud.kiego
w|: słynnej powieści Wł. St. eymonta. W rol. gt, najpopularn.
Mistrzyni ekranu polskiego JADWIGA SMOSĄARSKA. Mistrzo:
wie scen Polsk'ch: Kaz. Junosza Stępowski i Ludwig Solski, Marja Modzelewska, Marja Gorczyńska, Gruszczyński i inni. Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i majątku w Łowickiem. Tereny
fabryczne; «Widzewska Manufaktura» i zakłsdy «Scheibler 1 Grohmau» w Łodzi. Dia młodzieży

„Ziemia

Wilefiska 38,4

wileń- Łandwarów znaleziono w lesie trup mężczy-

obchodziła
solennych

Dziś najnowsze monument.

„Helios“

KERAM

dniu

| KRADZIEZE

RBBKAGZAESE

W

WYPADKI

89

Święto Jordanu

widzieć
uczucia!

i

wszystko

poświęcić

dla

Konstanty Siemiradzkie

bie- cięzcę powłóczyste, znaczące spojrze-

twarz pełaa wyra-

—

Drukarnia <Wydawnictwe

Wileūskias

Kuaszelas
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