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STOŁPCE

szona jest wyższą
mie przez

to

ustąpieniu

i lepszą od innych

co się w niej znajduje,

armii.

Z Kowna don-szą co następuje: W dniu wczorajszym
rozeSzły sę alarmujące pogłoski o w;kryt,m rzekomo wielkim zamachu stanu przygotowywanym przez obóz chr.eścijańskiej demo-

lecz przez to czego w niej niema.

Niema w niej demagegji.
Jest to pierwsza odezwa

wodza

bez de- kracji. Wykrycie zamachu łąc'ysię z ustąpieniem gen Żukauskasa

magogli, bez reform rolnych, wywła- z neczelnego d-wa armji, gdyż należał on do

spisku. Spisek wy-

szczeń, obietnic uszczęśliwienia wszy. kryty być musiał onegdaj i uniemożliwiony zawdzięczając jedynie
sk ch, bez histerycznych odwoływań energj: i przytomności umys'u szefa sztabu gen. Plechowicza,

się do „grożących niebezpieczeństw”
Jeden z wyis'ych ur ędników skarbu miał być usunęty nado „ginącej Ojczyzny”.
tychmiast, jedynie za to, iż usiłował wpłynąć na rząd w kierunku
Państwe polskie jest silne, O]czyz. utrzymanaa Żukauskasa na sianowisku. Według dalszych wiado”
na nie ginie, przeciwnie wchodzi w mości mano dokonać licznych aresztów.
przyszłość świetlaną,
W przeciwieństwie do t,ch wiadomości, źródła urzędowe pu:

Wielug z ludzi podpisanych pod blikują ośniadczenie min'stra wojny pułk,

adczwą wyborczą

Bloku Współpracy

najż;czliwszych słowach

Daukant sa,

który

wyraża się o dymisjonowanym

w

generale,

z rządem Marszałka Piłsudskiego pod: jak też wywiad udżielony przez Żu.auskasa przedstawicielom
pisywało w r. 1922 niesłychanie de- prasy rządowej, w którym oświadczył, że ustępuje na własne żą:
magegiczne odezwy.

danie skutkiem

choroby,

oraz,

że nie zrywa tej nici,

która łączy

Dziś tej demagogji niema.

go z armją litewską od zarania jej powitania, aż do dni dzisiej.

Dziś my konserwatyści

gzych.

mogliśmy

ja podpisać.

Dziś jake jedyny program zawiera

ona ideał silnej władzy,

"R niepowzcbme, bobo marny
mamy pra
pracę
realną, oczywistą, o której nie

że

nie

dała jak

najjepszych wyników.
Dlatego

występowanie przeciw g-

strony prawicy jest nie.

ze

dezwie

przyzwoitością.

Cat.

Prasa litewska 6 odpowiedzi

kowieńskiej,

„Jak to rozumieč?“,
Po

wieńska

krótkiej

przerwie

prasa

M.nister Zaleski w towarzystwie

i przyszłemi

nie zo-

[]

jaknajwiększą lojalacścą w stosunku
do
wyczerpania
wszelkich
aktów
i zapasów dobrej woli, zamierza potraktować notę litewską jako podstawę
do dalszych rokowań.
z]

Ryga czy Królewiec?
м

W prasie berlińskiej wielkie wrażenie wywołała

BERLIN, 20,1, PAT.

fokg» wiadomość jakoby

ze

strony

litewskiej

zaproponowano

Królewiec, jako

Zbliżona do
rokowań polsko-litewskich.
przyszłych
Ewentualne miejsca
Ministra Stresemauna
„Taegliėhs Rundschau“
przynosi
tę wiadomość

wniosku, że najważniejszym punktam Da miejscu naczelnem Oraz podaje potwierdzenie tej wiadomości w dewymagającym uregulowania—jest li- PESZY z Królewca zaznaczając, że położenie geograficzne Królewca
kwidacja nasteostw „awantury* Żeli. USprawiedliwiałoby całkowicie wybór tega miasta na miejsce obrad polsko*

gowskiege.

O ile Polska na

nie zgedzi—to

należy

kowan/a

konkretne

dadzą

to się |itewskich.

rezultaty.

Czy rząd łotewski
RYGA,

20.1 PAT.

W

dwu stron zainteresowanych, ale rów- zwykła sesja parlamentu.
mież dla stabilizacji pokoju ! na wscho- “ stawienia się nowego

się utrzy ma.

dniu

dzisiejszym

rozpoczyna

się

W związku z s dba
r przedrządu parlamentowi.
Obiega pogłoska, że
ay
ie
opozycja zażąda tajnego głosowania w sprawie wniosku o voale inicjatywa znajduje się w ręku tum zaufania da rządu, mając nadzieję, że w ten sposób mda
Warszawy, Rozumiemy, iż trudno się przeciągnąć na swą stronę kilku posłów nowej Koalicji i

jest Polsce wyrzec się obecnienastępstw przez to obaiić odrazu rząd Juraszewskiego;

wia SNAP
ga tego od Polski. Wierzymy

my, że Polska przejawi

i czeka*

Przytem jest on niejasnym i zdaje są
w tem formułowan'u likwidacji następstw awantury Żeligowskiego ,,za«
wiera jakiś wybieg”, Tak Sądzi epozycja, węsząca

M

Euteiti srócka się inwestygacji
grzech.

dobrą wolę”.

Artykuł ten
w całości utrzymae
my jest w tonie dosyć
spokojnym,
łakkolwiek nie brak w nim zwykłych
wyskoków
patetyczno-manjaekich.

wszędzie

tajne

percy
«jak to konno
rozumieć»?I!

kon-

woła

.

143 traktatu pokojowego w Trianon. Te trzy rządy uważają |edynia za
wystarczające skłonić sekretarza generalnego, aby informacje przez te państwa zebrane przedłożył Radzie Ligi Narodów. Procedura ta zgodna jest
z postanowieniami Rady Ligi powziętemi w grudniu 1927 roku w sprawie
inwestygacji w dawniejszych

państwach

nieprzyjacielskich.

Dodatek 45 procentowy

wzbu-

w artykule pod tym tytułem.

na Wę-

LONDYN, 201 PAT. Praski korespondent
<Daily Telegraph» donosi, że trzy państwa Małej Eatenty w pismach wystosowanych do generalnege sekretarza Ligi Narodów w sprawie przemytnictwa broni przez
St.
Gothar zrzekają się żądania inwestygacji w tej sprawie w myśl
artykułu

było się posiedzenie

rady

dla urzędników.

Dzisiaj w godzinach popołudniowych od:

20,1. PAT.

WARSZAWA,

rzonym głosem opozycyjne «Listuvos

gabinetowej

pod

premjera

przewodnictwem

Marszałka P.łsudskiego. Na posiedzeniu tem uchwałono budżet państwa
«Odpowiedź litewska—pisze gazeta—jest niejasna. Polskaproponujespra- na rok 1028-29, który przewiduje w dochodach 2476.000 000 złotych
techniczna.

mogą i nadwyżkę 49 000000 zł.

jednak

Czy

Budżet

ten

Na

wniesiony będzie do sejmu.

być one uregulowane bez fednoczes.
normalNego nawiązania stosunków

tem
posiedzenia
stwierdzeno również, że zasadnicze uregulowane płac
urzędniczych nie jest możliwe bez wynalezienia nowych źródeł dochodów.

wagi:

pełnomocnictw. Rząd jednak ząłosi do przyszłege se mu wniosek o wyszukanie tak'ch źródeł Tymczasowo rząd uchwalił wypłacić urzęd

zaś stają

nych, Temu

dzie sprawy o wiele
Sprawa wileńska.

przeszko- Rząd

na

większej

obecny

tych źródeł nie może, edyż nie ma w tej mierze

określić

kwartał r. b. dodatek w wysokości 45 proc:
pł.tnych w dwóch ratach: 25 styczna 1 10

Że Polacy o sprawie wileńskiej nie nikom za pierwszy
Mówią—to jasne. Ale co innego Lit- pensji m esiącznej,

Wa, Litwa winna przedewszystkiem marca r. b. |
Wyjaśnienie w. premj.
krzyczęć: W Ino, Wiina, i noch ein
al Wilno! Tymczasem

my w odpowiedzi

Się ©

cóż

widzi-

litewskiej?

za
Bartla w sprawie uregulowania

uposażeń

Mówi

WARSZAWA 20 I PAT.

urzędniczych.

W związku z dzisiejszą uchwałą

Rady

Gabinetowej,

przyznającą pracownikom państwowym jednorazowy zadiłek w wysokotci 45 proc, mie:
«odszko
dowania
ch za straty sięcznego
przez
wojsko Żeligow

Wyrządzone

uposażenia p. wicepremjer Bartel vdzielił prasie wywiadu, w którym między
*
co innemi powiedział: Definitywna regulacja uposażeń urzędniczych musi obciążyć” skarb

skiego»|--Tylko «straty wojgnne»

płać aręydnczy
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Biewątplna iwieforumwy. Cownikėw
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pafstwowyob ktėra nie miałaby cech trwałości i którą po niejakim czasie ze

%

miedzynarodewem“ i td.
— Jeżeli się nic nie a»

n
| asiaji
RODE
pr
zy
same Siery UrzĘ owe—p

<u gazeta—nie może
Stogunkach z Polską.
$

astwo

BOwiedzi
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magiędó w budżetowych trsebaby było cofnąć, obcinając płace Oa
M AOR
OZ
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w już zresztą zrobił w wo

w
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litewskie winno

poleczensiw!
dokladnege
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dokładneg:
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W dniu wezorajszym przybył

Klejpedy przedstawiciel

p, Orysg złeżył

bernatorowi

prezesowi

Kłajpedy

[zby

P. A. T.

niemi przedłożeniami, wskazując źródła dochodów,

kilku

umożliwiające podniesienie

płac pra

dują się znawcy przedmiotu, którzy uważają, iż możnaby środkami, któremi rząd dyspo,
nuje pomóc urzędni
jób bardziej wydatny. Rząd jednak uważa, że jego znaw.
stwo
sytuacji
nai
R od maa na większą pomoc urzędnikom nie

—

— ul

— Zwiąxck Ziemize

ŚWIR — uł 3-go Maja B
WILEJKA POWIATOWA—u!

Mickiewicza

24

Wiersz millmetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej
30 gr. Za tekstem10 groszy

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W u-ch arai
oraz z prowiucji o 25 proc' drożej. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o
roc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20g r

Paryż, 16 stycznia.
Dr-iš otwiera się w Hawanie ,sto-

===

2i. 1. 28.

Prezydent

się konferencje pamamerykańskie w
Meksyku (1902), w Rio-de-Janeiro

Mościcki

==
w

Gro.

dzisku.

WARSZAWA (żel wł Słowo).;Prezydent Rzeczypospolitej wyjechał w
niej konferencji p. Charles E. Hug- dniu dzisiejszym do Grodziska ceprzetworów
hes, podówczas sekretarz Stanu,
о- lem zwiedzenia fabryki
Nad wieczorem
Pam
zaraz odpłynie z powrotem do а- świadczył pod adresem republik ła- chemicznych.
nów Zjednoczonych. Pozostanie jego cińskich, że nie mają prawa interpre- Prezydent powrócił do Warszawy. (z)
sekretarz stanu, p. Frank Kellogg, tować doktryny Manroe, że „łej in- Projekt dekretu o organizacji
grejący tam relę... słonia na zjeździe terpretacja i rozwój jest wyłącznem
sądown ctwa.
kotów. Ponieważ może w Hawanie prawem Stanów Zjednoczonych”.
WARSZAWA, (żel. wł. Slowa).
Z depesz dowiedzą się czytelnicy
dojść do «kociej» muzyki z powodu
sposobu, w jaki „słoń* praktykuje co republikom łacińskim powiedzą w Na jednem z najbliższych posiedzeń
Rady Ministrów rozpatrywany będzie
selidarność panamerykańską, przeto Hawanie pp. Coolidge i Kellogg,
projekt
dekretu Prezydenta
lepiej jest aby dostojne uszy prezy”
RzeczyKazimierz Smogorzewski,
pospolitej © organizacji
ustroju
denta U.SA. jej nie słyszały.
sądownictwa.
*
Panamerykanizm, tak jak przede
Tak jak u nas w szopce warszawwojenny panslawizm, nigdy nia był
Projekt podatku od luxasu
próbą solidarnej organizacji
państw skiej śpiewał kiedyś min. Sosnkowski
świata amerykańskiego. Mógłby Фа „jestem w każdym gabinecie", tak
WARSZAWA,
(fel. wł, Słowa).
niemieccy estrzyli Korespondent nasz dowiaduje Się, że
zostać, gdyby rządy Stanów Zjedno- parlamentarzyści
czonych mie wypaczyły z biegiem sobie dowcipy ze względu ma stały kompetentne
czynniki
zamierzają
czasu doktryny Monroe'go. Cóż głe- pobyt p. Gesslera w Rządzie Rzeszy wprowadzić Specjalny podatek od
si ta doktryna? Kiedy w roku 1823 Niemieckiej w charakterze ministra spożycia artykułów luxusawych jak
wino zagraniczn
be
wybuchła w Amrryce Południewej obrony państwa.
2 e, liki iery, ki konserwy. ;
Popularnem było takie dowcipne
rewolucja przeciw H szpanji i kiedy
licy R:publiki Kuby, 6 ta Konferencja
Panamerykańska. Zaszczycił ją swą
obecnością prezydent Coolidge, który wygłosi wielką mowę otwarcia i

zaczęły

się tam tworzyć

resublki,

kiedy

niepodległe

Hiszpanja

wzywała

«Święte Przymierze» aby przyszło

jej

(1906), w B .*nos-Aires (1910) i w
Saniiago-de-Chile (1922) Na tej ostate

tłumaczenie
nienstępywania
t-.. mieustępliwości min. Gesslera: „minister
Reichswehry nie odchodzi, bo nie może sobie w Berlinie innego znaleść

O

naprawę

biiansu

handio<

wego

Jnny
środek zapobiegawczy t, }. оNiemczech sąsiadującego z socjalista- gólna waloryzacja
ceł jest niebez=
nie wolno się mieszać do spraw amte mi; Gdy opuszcza Reichswchrę, o- pisczny ze wzgłędu na ogólną poli
puszcza ją z opinją zawziętego mili- tykę celną i spotyk
rykańskich;
a się w łonie rzą3) W imię zasad wolności, na któ- tarysty, zausznika H.ndenburga, czło- du z ostrą krytyką wielu przeciwnirej swój byt epiera, sprzeciwia się witka do którego mają zaufanie kon- ków. Także traktaty handlowe z inAmeryka polityce ucisku państw euro= serwatyści i msonarchiści niemieccy. neti państwami krępują decyzję
rzą2) Ameryka mie miesza
się do
spraw europejskich, a więc i Europie

Jakieś fuidy militarne

pejskich.

piętrzą na puszczać należy, że normalne stosun-

rekowań

Dalej

Przy.

zaznaczył,

pol- ki pomiędzy

Polską

i Litwą

iż zane będą depiero za dwa

lata.

nawią-

musiały

tam

Z biegiem lat Stany Zjednoczone
przestały doktrynę Monroe'go uważać

jednak pozostać w tym gabinecie mimistra wojny, w którym
p. Gassler

republik
amerykańskich
przeciwko
możliwemu powrotowi państw eure-

Na jego
zastępstwo
przychodzi
generał Groener, wybitny bardzo
fa-

za

rodzaj

również nie będzie

interwenjowała w się do Królewca

i Warszawy.

du w dziedzinie dod

Katastrofa

niepodległości od sześciu lat pracował.

gwarancji

dziś jest cna płaszczykiem

agrarnych

kryjącym wyreźaą tendencję
Stanów kie witają go życzliwie. Jego nazwio
Zjednoczonych zabezpieczenia
sobie sko wywołuje w nas wspomnienie
wyłączności wpływów w świecie amz- incydencie, który nazwalibyśmy chętrykańskim. Yankesi przytem nie mają nie jednym z «nerwowych skurczów»
Kiedy Ces. Wilhelm Il dnia
dużo skrupułów:
w roku 1808 sta- historji.
1018 r. powiedzi L
nęli w imię dektryny Monroe'go po 27 P:žiziernika

*

na

Po-

stronnictwa

kół

niemiecko-na-

ze

Szezecina,

że

położenie kół rolniczych na Pomor
zu
niemieskiem staje się katastrofalnem.

Nietylko dzierżawcy, ale

į właściciele

ziemscy nig mają pieniędzy na

nawozów

kubańskich i wy- «dość mam tej gęby kapralskiej» i oddali Hiszpanji wojaę,
w której stra- prawił Ludendorff .,—mianoweł świeżo
ciła ona Kubę, Porte-Rco i wyspy przybyłego z Kijowa gen. Groenera
kwatermistrzem generalFilipińskie. Kuba jest dziś niezależną pierwszym
nym.
Już
się
wtedy załamały szeregi
niby republiką, ale nie webęc Stanów
feldgrauów,
już piekło ogniai poZjednoczonych.
szalę

rolnictwa

rodowego donosi

stronie powstańców

cisków przechyliło

daf

==

morzu niemieckiem,
BERLIN, 20. i, Pat. Organ

chowiec. Dzisaniki lewicowe niemiec-

sztucznych | wypłatę

zakup

malee

żności robotnikom.

Katastrofalny stan

nie uzyska

od

ten pogarsza się coraz bardziej. Jeżeli
rolaictwo na Pomorzu
niemieckiem
pomocy

państwa,

to

nałeży się liczyć, że przy nowych
zbiorach na obszarze tym poniesione

zwycięstwa

straty wyniosą

około

160

miljonów
rykańskiej Stany Zjedneczene doko dla barwnych sztandarów koalicji, Po marek,
Niemcach przebiegł dreszcz zgrozy, Konces
mały juź trzydziestu
zbrojnych juterja na własność frankrzyk rozpaczy
długo
tłumiony
wencji na terytorjach republik środ- przez dyscyplinę tak
cuską.
i nieprawdopodobny
kewo-amerykańskich: dwa razy wojska heroizm niemieckiego
PARYŻ, 20. |. Pat. „Matin* donarodu.
Zawoamerykańskie weszły do Meksyku,
łano poraz pierwszy «precz z Cesa- nosi, iż Sowiety mają udzielić konsześć razy do Hondurasu, dwa do
rzem»
w Berlinie.
Lecz © republi- cesji ma eksploatację
francuskiego
Costa'R ki i t, d. Ostatniej interwencji ce nixt jeszcze nie myślał, jakkolwiek towarzystwa górnicze
go
w
Makiejewce
dokonano w r. z- w Republice Nicazasekwestrowanego od chwili wybudziejowe
Parki
już
za
dwa
tygednie
ragua, gdzie wojsko amerykańskie przeciąć miały nie władztwa Hohen- chu rewolucji bols
zewickiej pewnemu
stanęło jawnie po stronie
zbuntowaprzemysłowcowi
zollecnów.
Lecz
na
kilkanaście
dni
niemieckiemu,
za
nego generała
przeciwko
prezydenktórym stoi amerykańska grupa tir
przed
wymuszoną
u
ces.
Wilhelma
towi.. Poza Kubą i Nicaraguą, Stany
abdykaecją głośno jeszcze mówił wódz mowa. Dziennik domaga się w zwiąZjednetzene robią co chcą w Repu- socjal
- demokratów
.Scheidemann: zku z tem od rządu interwencji w
blice Panama,
którą oderwali
pod„Wolę by w Niemczech powstała Moskwie, Waszyngtonie i Berlinie.
stępem od Kolumbji; rządzą też za menarchja parlamentarna, niż taka
Prezydent ;Coolidge wrócił z
pośrednictwem swych admirałów @ о- republika pasibrzuchów,
jaka jest we
tma republikami murzyńskiemi: Haiti
konterencji.
\
Franeji“. Domagano
się abdykacji,
i San-Domingo. Ta polityka inter- lecz
HAWANA, 20—]. PAT. Prezydent
nie
zmiany
ustroju. Cool
wencji uie wymega nawet z ich stre.dge oraz sekretarz stanu Keliog
Gen.
Groener
powiedział:
„Cesarz
powrócili do Waszyngtonu
my duże wojska: flota i oddziały de- abdykować
w dniu
nie meże. Niech jedzie 17 stycz
santowe
popierają fu tylko t. zw. na front.
nia. Minister Morow powraca
Niech stanie w pierwszym
dollar diplomacy.
szeregu walczących. Jeśli zginie śmier- do Meksyku 22 b. m. Natomiast
Zaniepokojone przeważającym wply- cią waleeznych ocali dynastją na zaw- Hughes pozostaje nadal na
konfewem północno-ameryksńskiego kolo- sze. Jeśli będzie tylko ranny—naród rencji. Jakkolwiek ten ostatni jest naje
sa, republiki środkowo*amerykańskie niemiecki mie opuści swego bohate- wybitniejszą osobistością z pośród
(jest ich 10) i południowo-amerykań- ra”. Groener zwierzył się z tej myśli biorących udział w obradach hawańskie (jest ich również 10) od kilku dwum najbliższym Cesarza. Ci przy- skich, stara sig on odegrywać jak
już dziesiątków lat usiłują go spętać ięli jego myśl z oburzeniem. H nden- najmniejszą rolę, aby uniknąć zarzutu,
więzami furydycznemi: absolutna rów= burg—staruszek pokiwał tylko głową że Stany Zjedn. pragną wywierać dej
ność wszystkich republik amerykań- i powiedział „tego nie będzie”. Hin- minujący wpływ na konferencję.
Od

czasu wojny

skich,

wzajemne

suwerenności,

hiszpefisko-ame-

poszanowanie

obuwiązkowy

w razie konfliktów,

wreszeie

ich denburg

wiedział, czego

arbitraż Grosner, že szlachta
amery-

siła już cesarzową,

nie wiedział

pomorska pro-

by

kańska Liga Narodós —oto program małżonka ten gest. Augusta-Wiktorja
Ameryki łacińskiej, mówiącej po hisz była surową księżniczką germańską.
pańsku za wyjątkiem Brazylji (która Lecz Wilhelm...
:
mówi

po portugalsku) i Haiti

przyjęło język francuski).
Tego

programu

nie udało

(które

4 Film, o kiórym będzie mówić Wiln
o

wyjednała u

Wilhelm
pozostanie
w historji
aktorem, który grał na scenie w Оре-

|

„ŚWIAT w PŁOMIENIACH *
z Dolores

Del Rio

t
'
'
й

wkrótce w kinie «HELIOS>. $)

czy innej jakiejś sztuce
niemieckiego władcę w papierowym

POŻZ
CE BE
ZECE01706060
RY-0.

«kabotyn

tfektów>,

monarchia

niemiecka,

z teatralną gstrorekwizytami
ry:

niowiecza,

kiedy

się do- rze Wagnera,

tychczas Ameryce łae'ńskiej narzucić
rykatura prawdy dziejowej mogła go
Stanom Ziednoczonym. Pragnąc ruch hełmie i z blaszaną tarczą. Wilhelma uczynić tej wojny sprawcą,
pauamerykeński w swoje ująć ręce, ochrzci historyk surowy, że był to
Tam jednak, gdzie
się załamała
zwołały Stany

w roku

1899 pierwszą

monarchiczaych

gdzie

zagasły

konferencję panametykańską do Wa- Lekarz, psycholog, bądzie dla niego promienie rycerskiego jej blasku, któszyngtonu. Znany król stali i filantrog wyrozumialszy. Zrozumie, że poza re wzeszły jeszcze w początkach śred„Unji

ofiarował

Panamerykańskiej"

wkrótce

wspaniały

tą tarczą małowaną
katością, poza temi

Niemcy

żegnały tę

instytucję, należy się wmyśleć w psydom w Waszyngtonie, gdzie do dziś cerza średniowiecza, gotyku | posłan- chologją
feldgrau-żołnierza
gen.
dnia mieści ;się jej siedziba. Poza nietwa stał kaleka z urodzenia, który G Gnera i powiedzieć, że takie— tchósekrstarjatem pozbawionym wszalkie= życie całe szerokim gestem
maske- rzestwo darować Wilhelmowi Hoheno prestiżu,

bibijoteką,

czytelnią

i wał

i swoje kalectwo i sweje biedne,
W dniu dziszejszym przedstawi- andlowem
Polska mie będzie się domagała
jeszcze ggobom.
biurem
informacyjnem słabe, kalekie tchórzostwo.
A tchórz
| Urzędowa ajencja litewska podaje, przyśpieszenia terminu rokowań, jąk ciel „Pata” opuścł Kłajpedą udając „Unja* niczego dotychczas nie stwo- się boi wojny! I Wilhelm bał się
że p. Oryng w rozmowach z

osobami

Piisudskiego

ST. ŚWIĘCIANY — nl Rynek 9

Mackinuiexa 63

CENY OGŁOSZEŃ:

Andrew Carnegie

swój żal z po- tej sprawie w L'dże Narodów.

wyraził

drodze do wszczęcia
sko-litewskich,

i

IIA

7 57575 757:

327707 22————2—2——

wizytę gu- wodu (rudności jakie się
i

to

cowników państwowych do właściwego i słusznego zpoziomu: Tymczasem zrobiliśmy to,
na CO nas giąć : co skarb państwa jest zdolny bez wstrząsu utrzymać, Wiem, że znaj-

p: urzędowemi

P- Merkisowi,

Handlowej

jak
"

O takie posiadali, to z uregulowaniem spravy płac urzędniczych nie bytoby trudności,
Obecnie czękać musimy na zebranie się sejmu, do którego: rząd przyjdzie z odpowied”

tekstu

w

tak,

Uważam, źe regulacja пр
sero:
est
konieczna, Regulacją ka wymaga jednak trwałego pokrycia co zapewnić mogą
nowe źródła dochódów.
jednak niema pełnomocnictw do podnoszenia podatków.
Gdybyśmy pełnomocnictwa

P. Oryng w Klajpedzie. vos
Orynę.”

mi Msjora

pejskich;

wątsić czy ro-

Rezultat tych rokowań będzie miał
ogromne znaczenie nie tylko dla oby*

Wy

KOSZYRSKI

BIDA

Rząd polski potraktuje notę litewską jako

КО-

„Lietuva* oma.
waniatmi. Urzędowa
wiając te rekowania
do hodzi
do

Żyno:»

KAMIRŃ

80

29

z pomócą w tłumien'u buniu koleWARSZAWA, (żel. wł Słowa).
nji południowo-amerykańskich, kiedy mieszkania”. Pubiicysta francuski pi- kełach rządowych zwracają uwagę W
Rosja domagała się
przyznania jej sze: „tem stały pobyt Gesslera na konieczność zastosowania energi na
Alaski—prezydent
Monroe
wygłosił stanowisku ministra wejny był ko- nych środków zaradczych z powo czpodstawę do rokowań,
du
Stanów
Zjednoczonych rzystniejszy dla wojska niemieckiego, 35 miljenowego deficytu
w
złoty
WARSZAWA. 20.1 (żel, wł Słoway W. kołach dyplomatycznych u- w(2 Kongresie
ch
grudnia 1823 rokuy sławne
sweje niż gdyby teka ta spoczywała w rę- trankach w blansie handłowym
na
trzymuje się wiadomość, że już w najbliższym czasie rząd Polski odpokach najwybitniejszych
fachowców szego państwa za miesiąc
orędzie stawiające poniższe tezy;
grudzi
eń.
Wie na netę litewską, która zawiera w swej treści szereg momentów
о1) Ameryka nie jest terenem ko- wojennych, lecz miała ciągle przecho- Zastosowania
podniesienia
stawek
tyczących znanej kwestji wil:ńskiej.
lon'zacyjnym
państw europejskich, lub dzić z rąk do rąk*. G:ssler wstąpił celnych nie przewidują pełaomocnicW kołach dobrze połoformowanych twierdzą, że nota litewska ma |
do gabinetu
jako demokrata,
czyli twa udzialone rządo
innych kontynentów;
wi przez S:jm.
Чезё муг: ау charakter gry na zwłokę. Rząd polski kierując się jednak
człenek stronnictwa bezpośrednio
w

r pra-

a = znów

pozycyj polskich

litewskiej,

Sł'owa).

stało jeszcze ofiejalnie ogłoszone.

cze są niepotrzebne,

można powiedzieć,

20.1 (żel wł,

to jest ideał pęferentów badał tekst noty Iewskieł, tórej dokładne brzmienie

o który walczymy,
rządu

Badanie noty
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ul. frpvy Maja

rzyła, choć od roku 1899 go

odbyły

wojny i nie chciał wojny i tylko

zallernowi może
chista—n gdy.

Gen.

Groener

ka- Kappa. Cat,

demokrata,

monar-

zwalczył

zamech

5

Dr. Olsejko wystąpił z Komitetu litewskiego.

W

Już przed kilku dniami krążyły wiadomości, że Litwini wileńscy udziału
mniejszości się wycofują.
w wyborach nie wezmą i estatecznie zYbloku
Właściwie chodziło tu tylko e lewicę

„Vilniaus Aidas“, „Kelias“ i „Žycie
Polakom,

o Ssprzyjanie

wciąż przez Litwinów

Natomiast pomawiany

skrajnie prawicowy „Vytis”, najgorliwszy rzecznik rządu Voldemarasa na
„Vilniaus
gruncie wileńskim, jako też organ chrześcijańskich demokratów
Varpas" — przeciwne były blokowi mniejszości od początku.
Wczoraj dowiedzieliśmy się, że i lewica litewska z wyborów się wy*
cofuje. Zwróciliśmy się do źródła najbardziej kompetentnego, które nas
poinformowało, że na decyzję wystąpienia z bloku wpłynęły okoliczności
wewnętrznych targów o miejsca w tym bloku.
Z drugiej strony informują nas, iż decydujący wpływ wywarła w tym
kierunku decyzja Kowna, stanowczo opierająca sią udziałowi Litwinów w
wyborach. Stanowisko to było o tyle stanowcze, iż w razie nieusluchania
kontaktu
grupie biorącej udział w wyborach groziło zupełaem zerwaniem
z obetnemi rządzącemi sferami kowieńskiemi.
w
Wilnie,
Wobec tak postawionej sprawy, nawet i lewica litewska
w
jakkolwiek popierająca i wzajemnie popierana przez koła Opozycyjne
(„Lietuvos
laudininków
strennictwa
Kownie, zwłaszcza grupujące się wokół

ci

zbieranie

do

kandyda-

WARSZAWA, 20. |. (tel wł.Słowa)

okręgu Lidzkim

miejscowej,

wyborach

własnych

Pe złożeniu onegdaj listy Nr. 12 w
ciągu dunia wezorajszego i dzisiejszeo list
dalszych
mikt
nie składa.
tronnictwa, które mają jeszcze złożyć listy obawiają sią fatalnej 13 tki,
która szczególnie
w szerszych warstwach ludności uie uchodzi za szczęśliwą i z tego powodu
oclągałą się

Lista

składek

Komiinten:

Lista kandydatów
W piątek zgłoszona zostanie na
ręce Gzneralnego Komisarza Wybor-

czego psfistwowa lista P. P. S.
dydatów do Sznatu.
Na

liście

znajdujemy

kan-

|,

lidzkiego jest bardzo popularna.

się

dużą

popularnością

i

nazwisko

„W powiatach Lidzkim, Molode- Koladowa będzie wystawione na liśczańskim 1 Wilejskina ujawnia
się cie Hroemady. Druga grupa białorus:
wpływ
Białoruskiego
Sielańskjego ka, tak zwana grupa Własowa, całą
Sojuza tylko w tych punktach, gdzie robotę agitacyjną' prowadzi za
są tego stronnictwa przedstawiciele. średnictwem „Tow. Szkoły Białoruse
imię byłego senatora
Bohdanowicza kiej*. Jest to grupa bardziej umiarkopośród ludności prawosławnej biało- wama, Aczkolwiek cieszy się ona w
ruskiej jest również popularne. Kol- masach mniejszą popularnością, mimo

listy

państwowej

stateczny termin składania
stwowych. (z)

do

list

do Senatu

(Zjedn.

Wielka afera szpiegowska w Rumuniji.

pań-

Praces „Chieborobów"

W czwartek doszło do ostateczne-

Niem.).

naszych

zachodnich

i ugrupowań

ma terenie Pomorza.

Na

lityczna obu dzielnie Ziem Zachodpodstawie nich święci tu wsgólay triumf. Pow-

perozumienia osiągniętego utworzono
wspólny gblok
wyborczy
pomiędzy
Stron. Ch. N.
oraz
Zjednoczeniem

się

w

Komitet Okręgowy

jednolitym

W

W chwili obecnej toczą
<ię bardzo
żywe rokowania
nad
rozszerzeniem
podstawy bloku w kierunku zrzesze-

nowych, a:mające na celu zjednocze”
nie Polaków zakordonowych w celu
obrony ich interesów. materjalnych,

pod wpływem INPR.

Bezp. Bloku Współpracy
z Rzą-

następnem

zebraniu,

wika

które edbedzie

m. 4, i inne organizacje
logji
rządu Marszałka

wienia stalą przypeminają
nazwiska
aresztowanych
posł*w,
wyjaśniając

„Włościańsko Robotniczego Zjedno- znaczenie ich działalaeści dla dobra
czenia”. „Zjednoczenie” posiada nie- narodu białoruskiego.
Tak zwany prawosławny demokratylko w miastach i miasteczkach
ale

Ludowe

„Zjednocze-

odbyło się

przedstawiciela
ckiego

bloku

z Lidy,

w

celu założenia w Molodecznie powiatowego komitetu wspomnianego bloku.
Wynik zebrania był wielką nie-

kcńczenie obrad okrzyk na
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

część

Litewskie odezwy P. P. S.
imażjsię wszelkich

możliwych sposobów.

Ostatnio

dane zostły odezwy,

drukowane

i białoruskiej partji

lenia*. Pan Wojcinowicz z Landwa-

rowa, główna sprężyna ruchu
wolenia*

na prowincji,

„Wyz-

wy-

w

Herman—lżycki,

na

jakie

napotykała

sprawa odszkodowańi

—

wieez.
które
pracy
się w

Lewica P.P.S. w Wilnis. W

Wilnie zawiązał się okręgowy komitet

przejawia co- lewicy P.P.S,

raz większą energią. W związku
z
języku litewskim, a nawołujące da organizowaniem w Warszawie 10.
głosowania na listę P.P.S. Przysłowie dniowych kursów dla agitatorów wyо ‘опасут i brzytwie nabiera iu cech borczych wyznaczono kilku zaufanych
aktualności.
na te kursy,

Polska Partja Socjalistyczna w pogoni za wyborcami

zostało

nych rodzin, nie była

należycie

2. nią i odszkodowania

staje

się

realizmu opartege na grubej plastyczności zewnętrznej
charakterystyki
ucieka
się
niezmiernie
rzadko,
Charak— Z powodu jego pięcdziesięciolećcia—
terystykę przedstawianej postaci skłaSzumnie i tłumnie, uroczyście i da z rysów duchowych, psychologi:
serdecznie edśwęciła Warszawa 50- cznych, temperamentowych, odsuwa-

Pokłoniła

się

Mieczysława

w

Frenkla.

swemu najukochańszemu

ulubieńcowi,

Na czele Komitetu stanęli pp. Gadomski i H:fman,
Są to
nazwiska nieznane, ludzie którzy dotychczas czynnego udziału w życiu
politycznem

nie brali.

(L)

bie jak każdy twórca...

się

mienia,

cenas

nawoływaniem

ebecnych

do

solidarności i głosowania przy wybo-

Polaków Zakordonowych do rozwinięcia jak“

najbardziej energicznej akcji celem wprowa*
dzenia do sejmu posłów reprezentujących
iateresy Polaków zakordonowych,
3) Zważywszy,

że dokonana

„ Diugi referat

B

rząd do

jak wśród

wszystkich

przyborów sce-

Polonią Re- nicznych, eblanych pełną

kach łapie Frenkiel muchy. Ale przyj: roku Władysław Bogusławski, najzna-

światłością: rzyjmy się tylko jak to się inaczej komitszy swojego czasu w Polsce
stitulą, przypiął'złoty Krzyż Zasługi, Publiczność patrzy na aktera — a odbywa w „Drzemce pana Prospera*, recenzent teatralny, w słynnej książce
Była to słowem owacja, nawet w ak- widzi Smakosza. W tem też właśnie a inaczej w „Przezornej mamie"! Pan swelej „Siły i środki naszej sceny”.
torskiej karjerze niepowszednia,
tryumf aktora; w tem tajemnica jego Prosper osędza się bezmyślnie uprzyTak, nie inaczej, wszystko te są
Przy: tak niepowszedniej okazji genjuszu;
krzonetnu owadowi ociężałym ruchem rysy znamienne talentu i organizacji

wystąpiła

też

prasa. warszawska. z

Zapytany niegdyś przez młedego, ręki człowieka, który usypia

okolicznościowemi artykułami, Naj- poczynającego aktora, jak się ma
znakcmitszych recenzentów warszaw- ucharakteryzewać, odpowiedział Żół:
skich zaskrzypiały pióra na cześć i kowski:
chwałę tego, © którym, doprawdy,
— Graj. Nie charakteryzuj się.
chyba już wszystko napisane i wyW tej odpowiedzi mieści się cała
drukowano,

co

tylko

dało

się

o estetyka.

wygłosił

A jednak spróbujmy.

Jest realistą,

De łatwego

4

zbyt szczupłą
zaioteresowania

szej sali, gdyż ta jest
webec olbrzymiego

p.

Rzeczpospolita donosi:
Wczoraj w nocy, podczas obławy, prze:
prowadzonej przez brygadę
lotną Urzędu
ledczego,m in. i w ohydnej spelunce,
bę.
dącej «meliną» złodziei i bandytów, przy ul.
Złelnej nr 2, aresztowano byłego posła na
Sejm z Niezależnej Partji Chłopskiej — An-

bandytów?

innych osób, dopomsgała bandycie w ucieczce przez dostarczenie ubranią

cywilnego

itp.

Ponieważ <prseb> 52ар е1, będący, „ja.
przynajmniej sam podaje,

z zawodu stolarzetm, szewcem, lub jak potrzeba i rolnikiem — nie umiał wyiłomaczyć swej obecności w spelunce, dając na zapytanie poli:
ma A Szapiela.
cji mętne i niejąsne odpowiedsi — areszto
ohwill wkroczenia policji do spelun. wano go I wrazz Głowacką i
Machłajową
ki, znajdowały się tam również:
gospodyni osadzono w areszcie.
‚
lokalu — Aniela Machłaj, oraz
Kazimiera
Równocześnie dokonano obławy i w inGłowacka, która, jak ustaliło Śledztwo, jest nych spelunkach, w rezultacie której opie:
kochanką biegłego kilką dni tema z wię- czętowano pięć <melin» oraz aresztowane
zienia przy ul.
Długiej, bandyty Mikołaja 58 złodziei, bandytów, sutenerów i tp.
Kudraszewa. Głowacka, wraz z szeregiem

i- który

auterskiej Frenkla.

Kubek w kubekl

chce tylko zawadę do snu usunąć, Tylko,. tylko humor Żółkowskieye
nie żywiąc żadnej dła natrętnicy nie- '(po którym przejął Frenkiel wszystkie
nawiści, Mąż „Przezernej mamy” ście role kemiczno-charakterystyczne) był
ga muchy-i tępi je klapką z zacięto- całkiem inny niż humor
p. Mieczy:
cią myśliwego; śledzi, zaczaja się i sława” |
uderza jak strzelec, który zna oby:
czaje swojej zwierzyny i dla którego

uzyskać

oklaski

«przy

НЕНЕ ЕНЕ

nemi); Żółkowskiego humor był
wiolowy,

na

z Bożej łaski,

naorawdę

podkładzie

ogromnego

charakterystycznego.

ży-

a

talentu

Frenkiel —

| 40

dziś dnia, jak był tak jest: wielkim
miar. Był to poprostu brak humoru. aktorem charakterystycznym.
Przyjaciele
Frenkla
stawiającego
Makuszyński unosi sg nad serpierwsze kroki na scenie Rozmaiteści decz nością i ciepłem śmiechu Frenkla
wobec wyraźuego chłodu publiczno- I pisze: „Niema tak sprytneg
i zręcz”
o
ści, poruszali

całe

miasto_

tłumacząc

na prawo i na lewo, że Frenkiel ma
humor..
„angielski*;,
który oczywiście nie odrazu przypaść mote do.
gustu. publiczności warszawskiej lecz
do którego... najpierw można przywyknąć a w którym można — i jak
jeszcze! — Z Czasem
rozsmakować się.
Wszelako nie publiczność polska
rozsmakowała
sią w
„angielskim”

nego

aktora,

któryby

|

majsterstwem

swojego rzemiosła zdołał
podrobić An
złotą prawdę tego śmiechu. Ма to
trzeba czegoś więcej: takiej szczerej
prostoty serca i takiego cudownego

napięcia

duszy,

jakie

ten

śmiech

stworzyły, boskiej
jakiejś
intuicji,
wczucia się w czar i w ludzi, świete
nej rasy, potęgi wzruszenia; Frenkiel

ma to wszystko w sobie",
Niewątpliwie; tak jestl

1 choć

w

(poważnie pewściągliwym!) humorze ramki oprawić to, co Makuszyński
wo» o Frenklu i wspominając z jaką Frenkla tylko w nim samym wyrobił pisze dalej: <Frenkiel należy do tego
Krzywoszewski

pisząc «jubileuszo-

Frenklu — i jako o aktorze i jako o
Mażuaby dalej napisać tak:
przemiłym
człowieku — napisać i
Kto
chce
przekonać się jak te łowy są jedną z najważniejszych to <powściągliwością» były w War- się humor: Aktor excellence eharaktewydrukować. Starczyłe czas!
względnemi w życiu objawami są spraw życia...
szawie przyjęte jego pierwsze wystę” rystyczny — co zresztą i KrzywoCóżby tu jeszcze © Frenklu napi- śmiech i łza, jak jeden i ten sam
© Możnaby na ostatek napisać je- py uwatruje tego przyczynę w tem, szewski przyznaje — tak długo grał
sać, nie powtarzając cudzych słów — fakt wydać się może pociesznym i szczę tak:
в że Żółkowski żył jeszcze nadto
w rele nawskroś komiczne, tak dlugo
i własnych?
wzruszającym, stosownie do stano- @ Frenkiel nie peto opracowywa pamięci wszystkich, a Żółkowski — robił wszystko ab: kamicznym być,

rodzaju ludzi, którzy

roztaczają

kołożciepło i tem cizpłem

wo*

przenajają

każd а swoją postać sceniczną. Chcia”_
ło by się z nim być jak najdłużej
rozstać się z nim nie sposób. Ta cit"
nic aż wyrobił w sobie to, co zazwyczaj downa zdolność
zdobywania sobie

wiska, które się względem niego zaj- szczegóły ażeby z nich następnie pisze
Krzywoszewski — który
muje — ten niechaj się przypatrzy złożyć całość; ale używa ich jedynie sobie w ostatnich latach nie robił z samo daje przyrodzenie
a
,
jednak mistrzowskiej grze Frenkla w niektó- do scharakteryzowania najprzód utwo- krytyki, który cały swój fenomenalny zwie: vis ćomica, Żółkowski

Ote np. możnaby napisać tak:

na

o

o

z Paz.

poseł Szapiel wspólnikiem

publiczności

koncertowej bez różu, bez bielidta, leko u Frenkla posunięte, że je na szy wyżej stoi — lecz napisał to
miasto przy skąpem oświetleniu, jest mp. wet w drobnych dostrzedz
można wszystko, słowo.do słowa.. o Ałojtysięczny - pre- jako Smakosz równ e wielkim artystą, szczegółach. Oto np. w dwóch sztu- zym Żółkowskim jeszcze w 1879-tyma

piersi już udekorowanej

rejestraeja

strat wykazała, iż jesteśmy
najliczniejszem
stowarzyszeniem w Polsce i stanowimy

rach na ludzi pewnych.

Wybaczyć mi preszęl Pozwoliłem otwartej scenie». Frenkiel przeszedł
sobie użyć nmiewlanej a _podstępnej przez rygor Koźmianowski, był pomistyfikacji Nie o Frenklu ja. to wążniejszy, zarazem chłodniejszy,
wszystko napisałem, co o parę wier«
Nis był to żaden „soważny*.,. u-

niesłychanie _ penularnemu;

zdobyło się na 15-10
zent jubileuszowy;
wreszcie

czasach

rych rolach. Prenkiel znosi — bywa rzonej całości. Inaczej mówiąc, Fren- talent koncentrował w jednym wysil- ėomica mlal pelno w sobie (nie bu— przedział między śmiechem i łza- kiel kieruje studja swoje od całości ku: aby publiczneści się podobać, dząc bynajmniej nieprzepartej
wesomi. Nadchodzi chwila kiedy widz ku szczegółom i poczyna w tem g0- aby publiczność rezśmieszyć, aby od łości włssnemi warunkami zewnęirz-

uczuwa spazm jakiś chwyłający go
za krtań wśród
niedokończonego
wybuchu śmiechu...
jąc peruki, mastyksy i malowidła na
Możnaby napisać:
drugi plan. Występując na estradzie
Unikanie podobieństw tak jest da-

pas - publiczność

w

obecnych sprawą bliską do urzeczywistnienia—zebrani wzywają Bezgartyjny
Komitet

ОЕ

letni jubileusz

broniona

wywołanego w sferach. poszkodowaKazi- nych.
mierz Leczycki. Poświęcony on zos'ał
Przewodniczący zamyka zebranie
sprawom odszkodowań na zachodzie. nawołując de przybycia ua następne.
Pan Leczycki podkreśla solidarność
Tłumne przybycie na zabranie za— Bezpartyjny demokratvcz- wierzycieil molskich z wierzycielami interesowanych, świadczy wymownie
ny komitet wyborczy
kobiet Zachodniej Europy zaznaczając, że e aktualności akcji prowadzonej przez
polskich rozpoczyna swe codzienne wychodźcy nasi składają sie przeważ- Bezpartyjay Komitet Polaków Zakorurzędowa'ie ed dnia 21 stycznia rb. nie z osób niezamożnych, gdyż na denowych.
w lokalu biura wojewódzkiego
bez- 14000 zarejestrowanych w okręgu :
W. 7.
partyjnego bloku współpracy z rzą- wileńskim zaledwie 347 są b. obywadem Marszałka Piłsudskiego, ul. Mie-

inicjatora, gdyż
ze5 do 7
włościańskiej, Na czele komitetu stol kiewicza © od godz.
brani pomimo usilnych nawoływań ze
Prosimy te organizacje kobiece,
zarząd
w
liczbie
11
osób,
z
Antenistrony prelegenta niemal jednomyślaie
Janem Stankiewiczem zechciałyby wziąć udział w.
wypowiedzieli się za blokiem W spół- uą Ostrowską,
przedwyborczej o zgłaszanie
i
Własowem
na
czele.
(L)
pracy z Rządem, wznosząc na za— Kursy agltacyjne „wWyzwo- wyżej wymienionych godzinach.

Polsko-Katoli-

p. Borkowskisgo

kowie Hromady

ze- spodzianką dla
przez

ski, p. prezydent

trudnešci,

narodowości stewarzyszeń, mającyc
oświadczył gotowość szczerej i szezadania gospodarcze,
już to ogólno rokiej współpracy
wszystkich zrze«
kułturalne, już to oświatowe. Do tego szonych z rządem Marszałka Piłsudtowarzystwa przystąpiła
kilkadziesiąt skiego i z władzami państwow emi.

mitet wyborczy włościan i robstników,
w skład komitetu wchodzą byli człon-

Fiasko endecji w Mołodecznie
Mołodecznie

eo

po">
cząwszy od traktatu ryskiego aż do praw i interesów bronić będą.
czasu obecnego. Stan ten wywołany
Zebranie przyjmuje ją jednogłośzostał tem, że poszkodowani
nie nie burzą oklasków.
stowarzyszeń mieli
Pan prezes Michał Obiezierski zaw sejmis własnych posłów.
że Prezes To- Przemówienie swoje zakcńzzył p, me- powiada następne zebranie, w wigk-

stowarzyszeń działających na terenie
|
KRONIKA WYBORCZA.
i wsiach swoich przedstawicieli, któ- tyczny blsk mie posiada
absolutnie
rzy bezpośrednio są związani z W;l- żadnych wpływów w okręgu
— Komitet wyborczy b. Hrolidzkim
W dniach ostatnich zorganinemi których zadaniem jest kolpor- i wogóle jake poważny
czynnik
w mady.
taż bibuły agitacyjnej wśród ludnoś. akcji wyborczej nie meże być brany, zowany został naczelny białoruski ko W

Ualechowskiege,

bliskie ideoojętaeść rządów poprzednich wobec
Piłsudskiego sprawy odszkodowań i znaczniejsze

Skonsolidowane towarzystwa kult..ośw. pow. Mołodeczań.
robotę polityczną.
skiego opowiedziały się za rządem.
Jako
atut agitacyjny Hromada
W
powiecie
Mołodeczańskim u- pow. Mołodeczańskiego.
wpływa- wyzyskuje proces przywódców — Нгоkonstytuowało się Towarzystwo Pra-

branie przedwyborcze zwołane

rubli.

Po wysłuchaniu
referatów
przewodniczący zgłasza następującą rezolucję:

lidzkie- ków Kolejowych, Stowarzyszenie U. mie pozostaną w tyle i pośpieszą zainteresowanie oraz
przyjsźaiejszy to poważną liczbę
dotychczas
rzędników Państwowych, Partja Pra- zgłosić swe przystąpien'e.
duch obecnego, zaznaczając zarazem lezceważoną, wzywamywyborców
wszystkich towarzy-

znajdują
się
Białoruskiej"

które poza akcją oświatową prowadzą

wyborczego

od 500—2000

—
== ua
p oe
wybór swoich
jednogłośnie przyjęte.
z Rządem,
posłów
do
sejmu, którz,
Przy stole prezydjalnym zasiedli własnych
tych bronić będą.
e
Naprawy Rzeczy” ponadto: p, prezes Michał Ob'ezier.
2) Wobeo tego, že sprawa zwrotu mie-

Konsolidacja tych
imady który ma się odbyć w Wilnie;
cy
Społecznej,
którego
zadaniem
jest
jest
o tyle znamienuą,
Oto naprzykład
wędrowne
teatry
konsolidacja
«Jprac
wszystkich
Istniewarzystwa
Pracy. Społecznej w imie«Tow. Białoruskiej Szkoły» organiżu:
niu
skonsolidowanych
towarzystw
jąc odczyty, zebrania
lub przedsta” jących w tym powiecie, bez różnic

komitętu

Zakordo-

ziemskimi
— obszarnikami.
Reszta — to ludzie pracy, posiadacze
małych książeczek oszczędnościowych

nionej sali(zaznaczyć tu
mależy
że
gruncie katolickim i narodowym.
pomimo
rozeslania
250
zaproszeń
Ożywione rozmowy toczą
się z
1) Zważywszy,
że dotychczas
Chadecją, z oboma odłamami
<Pia- przybyło 325 osób) zebranie zagaił p. mienia polskiego, pozostawionego za obrona
kordoprezes Mich ł Obiezierski, proponując nem,
Sta», Oraz z pewnemi grupami, stoją- na przewodniczącego
a wynoszącego 7 i pół miljardów rb,
p. prezesa Lud złotych, należących do miljona niezamożcemi dotychczas

ARITE

Współpracy

z za kordonu.

stycznia w sali Związ:
przy ul. bóg
nej Nr 1. Polacy poszkodowani na terenie
Rosji sowieckiej uchwalzją:

mi wśród chłopów w okręgu lidzkim
cieszy sią Hromada. Jej kemitet okręgowy nie został jeszcze wybrany i
dotychczas prowadzona agitacja Hromady całkowicie jest uzależniona od
wileńskiego

Polaków

Akwit-Okwit, p.'L. Lonard i p. Ldem. Na odbytem w tym dniu zebra- się we środę 25 b. m o godz. 19-ej Bartosiewicz.
niu zgłosiły swój akces następujące w lokalu O<ręg wege Biura WyborReferat polityczny wygłoszony zoorganizacje:
Demokraci
Wileńscy, czego B:zpartyjnego Blaku Współ- stał przez p. mecenasa
ObiezierskieZwiązek Nauczycielstwa Szkół Pow- pracy z Rządem, ul. Mickiewicza 9 o. Szanowny mówca podkreślił o0Blsku

wšrėd

poszkodowanych, wobec nadZebrani w dniu 20
nia się w jednolitym froncie ze wszy- jako
chodzących
wyborów. Przy przepel- ku Polaków E iai
stkiemi ugrupowaniami stejącemi na

Daia 19 b. m. powstsł w Wilaje mie*, oraz Związek
Obywatelski Komitet Okręgowy Baz- pospolitej. Przyguszczać nalęży, iż na
partyjaego

oskarienia,

z kontrewolucjonistami.

się telami

obu

politycznego

Województw
stało się hasłem do
dalszego rozbudowania tego sojuszu. partyjny Komitet

cy, Stronnictwo

Największymi

dniu wczorajszym odbyło

w sali lokalu Zw, Polaków Zakordo'
nowych zebranie zwołane przez B:z-

stanie tego bleku

60 świadków

śledczego, Leonard Dobiecki, komisarz
urzędu
śledczego, Marczak, Rutkowski
i Tyszczyński,
funkcjonarjusze
tegoż urzędu — zostali uniewlnnieni.

politycznych

go okręgu wyborczego
oddziały „Tow. Szkoły

Hromada.

w walżach

działa- województw ma niezmiernie doniosłe ESM
TE
KS S
nia w okresie wyborczym sfer gospo- znaczenie. Solidarność narodowa i poZebranie Polaków

cych
blok mniejszości w Okręgu
Łidzkim w porównaniu do kolportažu bromadowskiego organu „Prawo
Pracy” znajduje się na drugiem miejseu.

wszystkich miasteczkach

Powołano

;pokaleczonych

WARSZAWA, 20,1, PAT. Dziś popołudniu warszawski Sąd Okręgo:
wy Ogłosił wyrok w sprawie © nadużycia w Urzędzie Śledczym. Na mei innych. cy
wyroku wszyscy oskarżeni — Marjan Kurnatowski, b. naczelnik urzędu

szechnych, Związek Pracy Społecznej
Kobiet, Okręgowy Związek Urzędni-

We

26 partyzantów.

Uniewinnienie b, funkcjonarjuszów :policji.

tow. Bolesława Limanowskiego, Stanisława Posnera, Doroty
Kłuszyńskiej,
Andrzeja Struga (Tadeusza G:łeckie:

te posiada jednak dość duże wpływy.

portaż pism białoruskich, jak „Sielanskala Niwa" i „Krynica“
popierają-

zasiadło

mich wielu komunistów

P. P. S$.

froncie (dwóch

w Sowietach.

Z Mińska donoszą, że w okolicach jeziora Ładoga działata od dluterego
czasti dobrze z0rganizowana powst:Acza banda chłopska t. zw. «Chleborobów>.
Organizacja w straszliwy sposób tępiła komunistów.
W
jednej tylko wsi Nosowki zabito 65 komunistów. Okrucieństwa tej organizaaji według słów urzędowego sowieckiego
komunikatu
przechodziły wszelkie wyobrażenia
Obecnie
rozpoczyna się wielki proces przeciwko organizącji
<Chieborobów». Na ł:wie
oskarżonych

mazwiska

w Budapsszcie.

BUKARESZT
20,I. PAT. Włądze odkryły wielką węg'erską organizację
szpiegowską. Student węgierski Silai usiłował przekupić szereg osób x wojskowego biura mobilizacyjnego, aby otrzymać od nich dokumenty.
Dochodźenia
wykazały, że chodzi tu o o wielki spisek, do którego należą przeważnie węgleracy studenci

Narodowych.

go), Stefana Kopcińskiego

go zfin:lizowania wspóluega

że zawodu

zaznaczyć,

złożeniem

Jednolity front Wielkopolski i Pomorza.

Koladow z chodnich».
felczer. Pomocnikiem
jego
To złączenie
idea bloku mniejszości wśród ludnoś- jest niejaki Wożłyniec. Dwaj. ci enerci żydowskiej
miasteczek
okręgu giczni działacze hromadowscy cieszą
Należy

[|

czasu „przejścia przez Nr. 13.* Przypuszczają ogólnie, że reszta list pzństwowych
złożena zostanie dopiero
w ostatnich dnizch t, J. w poniedzia:
К lub wtorek. 24 b, m. upływa
o.

dowych ma na pierwszych
czterech sin) i p. Nauman
miejscach następujące nazwiska:
dr.

па jest energiczna agitacja przeciwko lejce prowadzi Białorusin
ortodoksom,

ze

Bloku Mniejszości

i tp, W większości wypadków
agita- Stanu Średniego, przyczem ta organitorzy Zjednoczenia
ukończyli przy: zacja
Województwa
Pomorskiego
sywną agitację na wsi. Na liście blo- śoieszeny kurs agitacyjąy w Wilnie, wiąże się w jednolitym froncie z Kaku mniejszości w okręgu lidzkim, na Są to grzewaźnie półinteligencii. Or- tolieko-Narodową Uają G>spodarczą
hromadowski
„Prawo Pracy* Wielkopolski,
pierwszem miejscu stać będzie Biało- gan
wystawiając
wspólaą
rusin, na druglem żyd
Kuk, bardzo rozdawany jest bszpłatnie chłopom listę państwową dla obu Województw
popularna osobistość wśród ludności na rynkach w dnie targowe.
pod wspólną nazwą:
«Katolicko-NaCałą organizacyjną robotę w Wi- rodowy Blok Gospodarczy Ziem Za:
żydowskiej. Wśród żydów prowadzoLidzie utworzył się Okręgowy
teś Wyberczy, który prowadzi

listach tego komitetu.

Ułożona, ale dotychczas nie zgło- Dymitr Lewicki (Uado), p. I. Grliaszona, lista Bloku Mniejszości Naro- baum (sjonista), p. [:remicz (Białoru:

darczych

Blok Mniejszości Narodowych. W

przy

komunistów

BUDAPESZT 20 I PAT. Według doniesień dzienników
policja budspesztańska
zdołała wykryć nową organizację komunistyczną. Wczoraj wieczorem aresztowano 22
agitatorów komunistycznych. Na podstawie ich zeznań oczekiwane są dalsze aresstowa,
nia w 17 miastach prowincjonalnych. Sledztwo ustaliło, iż centrum organizacji znajdo.
wało się w Budapeszcie. Natomiast jej przywódca znany pod nazwiskami bądź Józefa
Sterna bądź też Ryszarda Welcsa przebywa w Wiedniu. Według dziennika <Uj — Nenzebek» pod nazwiskami temi ukrywa się jeden z komisarzy ludowych, dawnej dyktatury
proletarjatu na Węgrzech, być może sam Bela Kuhn, który prowadził ostatnio w Wiedniu szkołę agitatorów.

tow, lecz będzie współdziałał
х Коmitetem Wyborczym Katolicko-Naro-

Fatalna 13 ka na przeszkodzie,

jako
Dr. Olsejko,
Kowna.
wiceprezesem
p. Weleckim,

mniejszości w

Aresztowania

dowym. C łonkowie Obczu Wielkiej
kandydować tylko ma
Wielkie] Bol- Poiski mogą

że Obóz

Ssjmu i Senatu

nowisk.

Sytuacja wyborcza wśród

Wy.

20 | (£el, wł Słowa)

ski nie wystawi

horczej 3 listy mniejszościowe, a mianowicie bloku mniejszości, sjonistów

małopolskich i ortodoksów, [ |
na listach komitetu Katolicko-Naros
dowego.

Komisji

O. W. P.

ski ustalono,

Komitetu, ustąpić mają z dotychczas zajmowanych przez nich sta-

Tymcz.

do Głównej

zestaną

Na ostatniem
posiedzeniu
wydziału
wykonawczego Obnzu Wielkiej Pol-

się z wyborów i przyczynach, które to wywełały.
Dowiadujemy się jednocześnie, że wszystkie te peregrynacja poderwały znacznie autorytet prezesa Tytmcz. Litewskiego Komitetu w Wilnie,
który miał rzekomo wykazać swa par'yjno'lewicowe oblicze, będąc fuż

oddawua źle widziany w rządzących sferach
z
inicjater przystąpienia do bloku, wespół

poniedziałek

WARSZAWA,

o fakcie wycefania

Aidas*

nadchodzący

Członkowie

Żinios*)— zmuszona była, acz niechgtaie kapitulewač. W dniu dzisiejszym
ukazać się ma oficjalna deklaracja w „V Iniaus

2011 (żeł. wł Słowa).

załoszone

litewską, niby bardziej lojalnie usposo»

bioną, 2 reprezentowaną przez organy
Ludu“.

WARSZAWA

budżet Reichswehry.

BERLIN, 28 i. PAT. Tutejcza „Welt am Abend" wystęsuja
ostro
przeciwko budżetowi Reichswehry
zarzucając
rozrzutne
szafowanie pieniędzmi państwa. Dzłennik zestawia wydatki Rsichswehry i wydatki policji
że gdyby zredukować wydatki
na te same cele i dochodzi
do wniosku,
Rsichswehry w dziedzinie amunicji, umundurowania i wyżywienia do wysokości wydatków policji Rzeszy, to oszczędneść ta wynos łaby 55 miljoaów
złotych,

3 listy mniejszościowe,

wyborach.

w

udziału

wezmą

nie

Olbrzymi

szachownicv wyborczej.

Na
Litwini

Low.

/

co się ludzi, niegorównana i bszcenna, jest |
tej „vis najpiękniejszym strojem jego scenicz-

A

=

"

‚

>

DYSKUSJA O USTROJU
Że żyjemy w

pełai

ustrojowego gtałem niebezpieczeństwem
prasy

wątpliwości, Jeden z organów

w

o

Niezwykle tajemnicza

i każdego z nas, państwa
bez klas, jakązjest i będzie zawsze ludzka spepunktu
względnie
ustroju „w którym wszysty ebywatele łeczność, szukają
mogą w równym siopniu i stosownie stałego. Jednego punktu, co w powo:

dla

BERLIN

wemię- do swoich zdolności* brać

udział w dzi zmian trwa dopóki państwo trwa
wnętrznego życia narodu i dla
znakiem, 28
życiu publiczaem? W najszerszej de- i który jest widomym
dzynarodowege pokeju». Cóż odpo: mokracji
nie wyprze
parlamentarnej
i republi- państwo trwa: | chyba
wie Nelson? «Daleki jestem od tego,
się
mnie
historyczna
szkoła
Krakewjednostki,
wszystkiem
kańskiej rządzą
aby wątpić w słuszność
tej mądrej tyłko
jednostki. Znikoma,
znikoma ska, gdy poddając się refleksjom potezy, ale nie przestrasza mnie do tezna wielki naród,
mniejszość ł najczęściej nie «stosow- wiem, że historja
go stopnia
władza,
abym
przestał
który
upadł
dlatego,
iż tego puaktu
Gzie
zdolności»...
nie do swoich
myśleć | zapomniał zapytać
się, co
ideał Nitti'ego i nasz? A jest druga stałego nie miał. Dlategó, że myśląc

żadne]

kryzysu zdaje się mie ulegać

e.

Ł

<

polskiej przed paru tygodniami omawiał charakterystyczną polemikę zna-

komitego profesora Nelsona z Gztyn:
gi z b. włoskim premjerem Nittim na
temat demokracji i haseł. parlamentarnych. Do polemiki pragniemy wró. można oczekiwać po władzy,
cić z uw:gi na jej wysoką aktualność; podporządkowana jest jakiejś

Atóra

co na- troli.. widzę, że ta konirola, jesli niee
ma być — jak zapewne i sam
Nitti
sądzi — tylko prostem przyglądaniem
się, to musi być również władzą i to
„Bolw dodatku władzą silniejszą niż wła*
(Nittl:
temu
Nitti
głos
y
Dajem

zarazem poruszyć xilka myśli,
rzucają się z szczególną siłą.

wyłącznie o «kontroli

medalu. « Gdzie w naszym
strona
przypadku ewa
słynna kontrola su«władza
której
bez
masy,
werenne|
niebezpieczeństwem»?
stałem
jest
kadenGizie, pytamy. Bo na okres
wielkich
szefów
oligarchów,
cji kilka
politycznych partyj, tworząc i obela-

kon:

takiego za nie

brak narodowej

nie

tem, a odd:iaiem

odpowiedź
społecznej
organizacji
brzmi: „ustrój, w którym wszyscy morównym stopniui stosewnie
gą w

kontroli diatego tylko

nie

jest

najfatalniej

odbił się na jego dziejach. Ż:k żdo-

tem

wyobrazimy sobie
tacji narodu nie
migdy rządu, co stanowiłby rzeczywi-

Polski
na

s'wu, albo mniema żadnej obrony, albo
w
jacego i odpływającego oceanu,
obronę tę
muszą
stanowć
ludzie,
sig powodzi zmian
tej miekończącej
siy wyraz woli kraju i miał jego zau- którzy dozorcy nie potrzebują, którzy
fanie... tylke ustrój parlamentarnyi i bez dozorcy władzy swej nie nadutylko liberalne instytucje gwarantują żyłą». Bo wszak Nitti stwierdził że
musi
prawidłowy rozwój życia cywilizowa- cwolność naprawdę bronćć się

mych narodów...* A jednak: „najsmut-

przeciw

siłom

które

sama

"KRO

rodzi».

miejszym widokiem w obecnych euro- jak się bronić gdy. eniebezpieczeńst© pejskich parlamentach są mężowie o wem» staje się ta władza, która kon
SOBOTĄ
małej wartości sprawujący wysokie i trolę sprawuje»?
24
Dziś
Wscbód sł. g. 7 m. 34
A
nazwisko
Nitt'ego
mówi
wiele.
odpowiedzialne urzędy... zagadnienie
ne,
Gdy
Mussolini
pojawił
się
z
garstką
rozwiąza
ędnie
to musi być bezwzgl
Agnieszki
Zach. sł. o g. 16 w. 05
jutro
jeśli formy parlamentu... nie mają zro- „czarnych koszul* i egłosił słynną
dzić niebezpieczeństwa dla samego proklamaclę wyszydzającą parlament Wincentego
się wówczas — pisze Ntti — mie pode
musi
ustroju wolnošciowego-..
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład
ekazać, czy wolność .. potrafi się sku- niósł się w parlamencie głos protestu.
Meteorologji U. S. B.
w tem
widowisku па|tecznie obronić przeciw naporowi pe: „l to było
z Gai: 20 — A. 1078
łączonych związków klasowych (ko- smutniejsze, najbardziej poniżające”. Gtónienie
1
l zapytamy kto w owej tragicznej šrednie
munizm)... wolność naprawdę musi
| | 7]
się bronić przeciw siłom, które -sama chwili reprezentował dobro społecz>
8
ne? Czy mechaniczna większość re- Temperatura |
rodzi..;*'
Średnia
|
—©C.
ć?
prezentantów
ludu
w
parlamencie,
czy
rozwiąza
ma
enie
Kto zagadni
szość, klika faszystowska?

bę w

Filozoficzne to pytanie godne filozoficznej głowy. Ująć je można naTeorja demokratyczna obraca się
stępująco: Czy wielomiljonowe środowiske społeczne może ścierpieć, by w błędnem kole. „Wolność bronić
dynastja lub oligarchiczna klika opar- się musi przeciw siłem, które sama
ta o zorganizowaną siłę spętała masę rodzi”. Rewolucja rosyjska pokazała,

mm.

iais

i

na

instytucję

punkt

Polski

starą

wiecznie

żywetną.

jak Świat

Uwagi:
Pochmurno.
Minimum za dobę
—70C.
Tendencja bzrometzyczna: Sp
śnienia.

a de

k

nowiła i chyba li-tylko wedle własnych
potrzeb, ce filozcficznie stanowią je:
w miejscu kry+
dopuszczalne
dyne
terjum...
Właśnie o to kryterjum się rozcho«

dzi, punkt

neuralgiezny

konstrukcji,

węzeł gordyjski
filozofji społecznej
„Zgodnie i li-tylwszystkich wieków.

że tryumf

ko wedle własnych potrzeb*. Ale czy
dobro społeczeństwa pokrywa się z szczytu
mechanicznej

dobrem

potrzebami,

stałem

systematu

W

hierarchicznego.

człenki-

fachowej: 1)

rzy powiatowych

chji

jednostka na

mierze owych

zdala od odpowiedzialnych

dzie którzy

stanowisk

w

równej

nej masy

społecznego

i każdego

z nas,

dobra? Oto pytania,
ideał Nittitego

jak.

zrealizować
ideal

suweren-

ideał

sprawiedliwości

którego wszyscy brz

społecznej,

wyjątku

się wrzyznajemy. Ale kwestja

do

chyba

kontroli

władzą

prowadzi

iacalu? Punktem

wyjścia

wojewodę

białostockiego, oraz

stawicieli poszczególnych

przed-

wydziałów

powiatowych
pomienionych
województw, jako ciało doradcze komitetu.

Zaproszono również w charakterze
przedstawiciela sejmiku de komitetu

sji Rewizyjnej,

składek,

4)

fionorewego
wnioski. *

3) Kwestja wysokości

Referat

Zrzeszenia,

projektu
5)

Кр

będą
ma
Uaiwersytecie
Na
zjezdzie tym
przez

punkt,

wauza,

Masa

ufa

kandydatury

mieskończonej

jednomyślnie i
wiedzieć: kogo

ilości ról mie potrafimy

jednozgodnie

mamy

wielkiego komika,

przed

odpo- przez mie zachwytu

sobą

mało

jakich

wspanialszych kreacyj,
stanowi
tajemnice

powyższy

—

na

. gcenach Świate, a może wcale niema,

na zawsze

w pamięci

ko: czynsym

z ednośnemi władzami w sprawie zu-

kowskiego i na sekretarza komitetu
pozostawania wystawy p. Józefa Kopcia,

Zależnie od decyzji władz wojskowych, co do zniesienia autogarażu

ludzkiej.

aktorskie
najprzed-

biuro Targów

zamierza

z

Zelwe-

Węgrzyna, Jaracza, Osterwy,

' rewieza — niema żadnej wątpliwości.

się
Įedną taką kreacją — najznakomit- mieści
_niezli- (pok. 22).
czoło wśród

Szą, trzymającą

- A Frenkla... Frenkla my wciąż nazy: czonych innych
wamy: wielkim, niedoścignionym ko- z „Przywódcy*

—

jest stary Brukwa

Krzywoszewskiego.

Drugą jest sierżant napoleonista Flame
а: Przydałaby się rewizja tego utar- beau z „Orlątka* Rostanda. Aby zaś
tego, powtarzanego bez końca i,mia- klasycznemu źrinum perfectum stalo
:
się zadość, dołożmy śmiało Wistowty określenia.

- mikiem!

Nie vis comica,

žywiolowa

(nie- skiego z <Grubych

ryb»

B:łuckiego,

w którym nietylko żyje cała Epoka
Qych»|) tkwi najgłębiej w artystycznej Drugiego Cesarstwa lecz i migoce
Organizacji Frenkla, stanowi istną zło* najżywszym blaskiem humor Frenkla.
zależna

od

<warunków

zewngtrz-

tą żyłą, z której on uciulał ogromny

Wyłżej nie wzniósł się Frenkiel ani

avitał sławy — lecz pierwszorzędny talentem ani duszą:
talent aktora ćharakterystycznego w bardzo wysoki.
połączeniu z wielką uczuciowością. z

ogromnym a nad wyraz szlachetnym
sentymentem przechodzącym z nie.

A

Senator

W

wygłosił

odpawiedzi

na zarzuty

gubernatora

Zjeda.

H:fflin

katolicyzmowi

Nowego Yorku Smitha

mniejszości

w Senacie

przy okazji oma*

na stanowisko

Hefflina zabrał głos

demokratycznej w S:nacie. S:nator

Rebinzon, choć sam
pretestant napiętnował insynuacje
Hefflima, oświadczając, iż mie można
dopuścić,
ażeby w kwestji wyznania
czyniono zagadnienie polityczne.
Dumą historji Stanów, sławą ich sztandaru, mówił
sea. Robinzon, jest zupełna tełerancja religijaa. Następnie mówca sławił po*
święcenie zakonnice katolickich w czasie katastrof żywiołowych i bohaterstwo
katolickich żołnierzy
amerykańskich
na polach bitwy we Francji

tem miejscu sen. H ffling zażądał złożenia Robinzona

ze

stano

wiska przywódcy demokratów, jako stronniczego zwolennika Rzymu. Sen.
Robinzon wyzwanie przyjął i oświadczył,
że zwołuje na dziś zebranie
seraterów demokratycznych, które zadecyduje czy ma om pozostać przywódcą. Panule tu ogólna opinja, że na 47 demokratycznych
senatorów
najwyżej 4 — 5 bedzie głosowało przeciwko Robinzonowi.
;
WASZYNGTON, 19. I. Pat W związku
z zatargiem
między
sen.
Hefflimem i sen. Robinzonem odbyło się zebranie senatorów,
należących

do stronnictwa demokratycznego,

leaderowi

мапет

stronnictwa

które

Robinzonowi,

jednomyślnie

wobec czego

dotychczas stanowisku. Szn. Hefflln

nie przyszło na

wyraziło

pozostał on

oraz

12

zaufanie

na

innych

zaįmo-

senatorów

posiedzenie.

Dar

P., Prezydenta

Drzymale,

pomecy

materjalnej

dla inwalidów

w

Polsce.

przedszkolnego

współudziale

znanej

przy

na ni-

Zadaniem jego będzie:
a) Otwierać i popierać ochronki

botnym rodzinom, które się w swoim czasie
zarejestrowały.
gółem wydano 40.806 fkg. kaszy —
3041 rodziaom:
!
Podkreślić należy, iż wydawanie

kaszy

podzielone było na 2 kategorje, a mianowicie: wydawano ją rodzinom mniejszym, składającym się ze 4 członków po 12 kg., zaś
rodzinom ponad 4 członków po 18 kg. Niezależnie od powyższego Magistrat m: Wilna

i

—

ZABAWY.

Bal akademicki, IX-ży Doroczny Bal

szczebel

Gz. J.

2 Jadwigą SWOSARSKĄ

przeszkola, a także dawać wszelkie Akademicki, zapowiadający szereg miespoi niebyle jakie atrakcje, odbędzie
potrzebne informacje, wskazówki w dzianek
się w dniu 3 go lutege rb. w Salonach Ka-

w roli tytułowej

to

obecnie

w

Nr. 25, o godz,
niu,

chów

które

zaprasza

12 i pół
Zarząd

po

petud-

Związku

samoistnych

Ce

rzemieśl-

-

wienia, zabawy dla dzieci.
Brak takiego Towarzystwa
gię U nas mocno odczuwać.

a
dawał
Będzie

ono źródłem informacyj i wskazówek

pe"

ZEBRANIA

gółowe inform cj: o rejestracji

łI ODCZYTY.

b.r. zer

a Posiedzenie Toa Mietorycznego: wej

m. 22 stycznia

br. w

niedzielę,

©

-postanowił

"m

zie

się kolejne sebranie Oddziaiu Twa Histo-

m: czesnej

w szkole Średniej»

rze-

miósł, ogłoszonej w dniu 16! stycznia

i matek. rycznego w lokalu Seminarjum Historyczne(Zamkowa 11) o godz. 11 rano z po:
eraz także pomocą będzie dla osób, go
rządkiem dziennym:
!
„
zakładających przedszkola, przytułki i й 1. Z powodu 65 ej rocznicy
Powstania
yczniowego kilka uwag i wspomnień WI“
internaty.
— (x) Organizacja świetlic dla dzieci głosi p: Rektor Alfous
Parczewski.
l, Odczyt pt «Nauka o Polsce współ:
szkolnych. Magistrat m. Wilna na: posie-

Magistracie dzeniu w dniu wczorajszym

na

w kinie <HELIOS».

ników chrześ:ijan [właścicieli przed:
ra K ię to najświetniejszyi po.
siębiorstw rze ri ślniczych]
broszuejszy baj. Zaproszenia na powyższy
bai
Na zebranu będą udzieiene
nabywać można w najbliższych dniąch u
o
Szcze:

c) Organizować wystawy.

najbliż- dla licznych wychowawczyń

w

klasy t. niejszem zwierciadle edbiła się cała i szym czasie przystąpić do epracowa*?Co
do Ka: naiprzyredzefisza istota Mieczysława nia kosztorysów inwestycyjnych wynych
tycz
erys
rakt
zw. «cha
. mińskiego, Solskiego, Fertnera, Juao- Frenkla jako artysty dramatycznego i stawy;
Stkretarjat Targów
Północnych
!
azy-Stępowskiego, _ Leszczyńskiego, człowieka.
albo też wielkiego aktora

amerykańskim,

przeciwko

sprawach wychowania, plany i _pro- syna Garnizonowego.
Wydział Sztuk Pięknych przystąpił już
new'ono wysłać specjalnego delegata gramy przy otwieraniu przedszkoli i do prac
dekoracyjnych celem uświetnienia
do D. O. K. III w osobie inž. Łucz- Gchronek miejskich i wiejskich.
powyższego wieczoru karnawałowego.
b)
Urządzać
konferencje
i
odczyty.
kowskiego, w celu porozumienia się
Młodzież Akademicka dokłada usilnych

pociągają-

A dwie są fakie kreacje
Frenkla, w których, jak w

de

— (x) Zakończenie akcji wydawania
środowisk zostaną usta.
lone sprawy organizacyjne Zjednecze- bezpłatnej kaszy bezrobotnym. W dnia
onegdajszym w wydziale opieki społecznej
nia, omówione kwestje ideowe i opra- Magistrata m. Wilna zakończona została
cowany plan przyszłej działalnsści na akcja bezpłatnego 1ozdawnictwa «aszy bezro-

część Wychowania

rachunek

ce naprawdę
wywoływanego

i

mowę

sen, Robinzon, przywódca

d) Wydawzč czasopisma,
cą indywidualność Frenkle; co stana- pełaego zniesienia tego garażu.
ry,
kwestjonarjusze,
' zuje ostatecznej klasyfikacji Fienkla.
końcu na dyrektora biura Tar»
„Jakże więc? Czy po pięćdziesięciu la-w wi zarazem właściwą istotę jego naj- gów W powołano
e)
Urządzać pogadanki, przedsta” Byd Gospodyń:
p. inż. Jana Łucz-

scenie

Senacie

19.1. PAT.

Następnie
pewzięte
Ale tu
głosów
„decyzję
przystąpienia w po- sienie oświatyi kultury polskiej w łów spożywczych:
pewnym
czątkach r. b. do budowy głównego zakresie wychowania przedszkolnego.

_ mej wielkości, Jest to rzadki dar Pana zmierną łatwością w iście sturopol
wto, co stanowi
ską rzewność —
„ Boga, taka miłość powszechna“"tach oglądania Frenkla ma

w

niedopuszczenie

wie pedzgogicznej p. Marji Weryhonosi się z zamiarem
przystąpienia
w naj.
Radziwiłłowiczowej.
bliższym czasie do dalszej akcji bezpłatnego
Celem
Tewarzystwa
jest
podniewydawania bezrobotnym rodzinom artyku:
większością

za

rozwią. faktycznie tak niezmieruis

„Ph:bus"

urzędników tego ministerstwajLoh-

WARSZAWA, 20—1. PAT.
Dnia 19 b. m. Pan
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek ministra spraw
wewnętrznych
przyznał M'chałowi
Drzymale znanemu powszechnie z okazji walki o polskość na terenie byłego zaboru pruskiego jednorazowy
dar
w
kwocie
złotych 10640
na
zakupno osady likwidacyjnej.

Sądu

Wol
Oe

lubelskim,
delegatów

wszystkich

na pokrycie
warstw do jednostek
co niemi kie- sum, uchwalonych
sztów
wystawy
przez
Radę Miejską
rują, bez którego to zaufania
wszelka władza prędzej czy
później oczy» w dniu 28 Xil. 27 r.

teerji demo-

nie

wiania

namiętną

prezydenta Stanów

1) Sprawozda-

do

jednostkom i daje się im kierować pawilonu
wystawy
© powierzchni
kracji, której wyrazicielem sta! się Nie ona rządzi, ale rządzą jednostki. 2000
mir.
kw.
na
placu,
gdzie się
Nitti jest teza: «władza, która nie jest Jest to prawo bezwzględne nie zna- mitś:i obecnie wojskowy autogazaż
pedporządkowana *żadnej kontroli jest jace wyjątków. Gdzie ideał Nilt'ego
przy ul. Królewskiej.
W związku z powyższem
pósta«
оооаииииии аиаа

Ale — to wszystka

dzienny:

w towarzystwie akcyjnem

AKADEMICKA,
konawczego Targów
Północnych w
— (c) I-szy Zjazd Korporacyj
Wilnie, Na posiedzeniu
tem między Ch
VU
SKERSIS
ESET NTIENIS IGN
rześcijańskich.
W dn. 21 i 22 VTTTEN
innemi postanowiono zaprosić, prócz b. m. odbędzie sią w Lublinie I-szy działów delegat. D:legacja ma росгуdotąd już zaproszonych wojewedów ogólny zjazd korporacyj chrześcjań- nić kroki © uzyskanie u możnych to„ZIEMIA „OBIECANA*
wileńskiegoi nowogródzkiego, jeszcze skich, Obrady zjazdu odbywać
się warzystw dobroczynności żydowskiej

szerokich czając na

doboru wiście upadnie. Na te zgoda,

metody dla osiągnięcia wspomnanego

_ nego Statutu.

wykonawczego
wystawy—przewodni- terenie akademickim,
czącego
wydz.
sejmiku
pow. Wilefń.błędnego koła już gzajusz TallsyranSZKOLNA.
Treckiego
p.
Witkowskiego.
Ga dobirzegał paradoks,
gdy
twier—
T-wo
wychowania
przedPozatem uchwalono
otworzyć w
dził żew
wiecowej
perspektywie
szkolnego.
Dowiadujemy
się,
że
lepsza średni: monarchja od
debrei Państw. Banku Rolnym w Wilnie ra- zorganizawany został Oddział
Tow.
republiki
Zgoda
ma suwerenneść chunek czekawy Wystawy, przeznae
nad

uste: ja «w którym wszyscy obywatele
mogą w równym stopniu i stosownie
de swoich zdolności brać udział w masy w znaczeniu zaufania

życiu swego p:ństwa*? Jest to wszak

wpro

potrzebują,

nie

rodzina nie wadzenie pojęcia

krytejów

i przypoe

woj. Wileńskiego. mina © przepisie $ 7 art. Xil rzeczo+
Porządek

WASZYNGTON,

— (x) Z posiedzenia komitetu nie-Zarządu, 2) Sprawozdanie Komi-

hierar

przynajmniej

Koła

zaprasza

Koła

Kanclerz przedstawił cyfrowe zestawie-

Reichswehry

incydent

dwugodzinną

W

i Proku-

Zgromadzenie

afera «Phebus».

Senator protestant w obronie katolicyzmu,

Polskiej, iż

ma _ które

wszystkich członków

I Nelson: „Narzucającego się siłą wykonawczego „Targów Północnych* w Wilnie. Oaegdaj odbyło
prostej, prymitywnej logiki wniosku,
się
w Magistracie pod przewodniże aby stworzyć podstawy
trwałości
ctwem
prezydenta m. Wilna p. Folerządu i skutecznej jego działalności
jewskiego,
posiedzenie
komitetu wyi aby mężów o małej wartości trzymać.

szczycie

stojąca

społecznej

przedsiawia

zwyczająe

Wileńskiego,

HAIEJSKA;

potrzebna jest władza
niezależna,
która
postawiłaby
sobie
jako
zadanie
dobra?
stałych kryterjów społecznego
A jeżeli nie, te gdzie szukać - stałych rozwiązanie tego problematu —niezakryterjów dobra społecznego, gdy w leżna w tem znaczeniu, że nie poustreju brak jakiejkolwiek
instylucji, zostawałaby w stanie zależności od
której stałość miałaby za sobą cho- żadnej innej władzy, nie musiała liciažby domniemanie stałości celów? czyć się z niczem soza postawionem
Czy np. posiadająca zaufanie swego zadaniem...” Muszą się znaleść lu-

narodu

gię

ma tego
1

i Reichswehra,

jakie jeden z wyższych

Ciekawy

w dniu 5 lutego r. b. e godz. 12 w
południe w gmachu Sądów odbędzie

dniu jutrzejszym obradować będzie

wojny Pleczkaj isa;

filmowe

miojsterstwa

minimałna

Sędziów

kowieńskie.

poszczególnemi działami ministerstwa Reichswehry i
nieodpowiędajege Używania pieniędzy.
;

2) kurs robót
art. batiku i 4)

ratorów Rzeczypospolitej

w Urzędzie Wojewódzkim zlazd leka*

Najwyższa kontrola władzy
i źródło
dezorganizacji społecznej
w jednem

większości indywiduów zasiadających
ma jakirjny nie b. ło zasadzi” w parla- rękul
mmencie? Czy dobro społecztństwa filozoficznie pukrywa
się. z dąženiami,
chociażby większości wszystkich wyborców, głosujących chociażby na najszerszej zasadzie powszechności, Czy
wówczas zjawisko przerażające, falowanie nieustanne tego co się nazywa
opinją publiczną, oznaczać będzie fa:
brak
łowanie nieustanne, przerzźliwy

Statutu Zrzeszenia

niebez.

do Wilna".

Aby na przyszłość zapobiec podobnym wypadkom zapowiedział kan=
glerz utworzenie specjalnej komisji kontrolu acej, składającej się z
przedstawiciela ministerstwa Rzichswehry, ministerstwa finansów oraz izby Ra«
chunkowej, która to komisja miałaby na celu sprawowanie
nadzoru
mad

Szkcja zaangażowała wykwal fiko-

gotyczące obchodu szóstej rocznicy
koronacji Ojca św. Piusa XI.
pieczeństwem*, Co wtedy? Element
SAMORZĄDOWA.
przeciw któremu wolność bronić sią
—
Zjazd
lekarzy powiatowych.
musi, element destrukcyjny staje u
jest

musiał

sorcjum, udzieliło M/nisterstwu Reichswehry poważnych gwarancy|.

— Zarząd Wileńskiego Koła
rym „bronić się musi” bo ją zabiją. skiego Domu Ludowego (Metropoli. Zrzeszenia
Sędzów i Prokuratowyborcze? W ich ręku tajna 1) odbędzie się posiedzenie,
ogarną masy
a kontrola władzy, bO „wła- na którem omówione będą sprawy rów zawiadamia w myśl $ 4 art. ХИ
kontroli,

będzie

szczalne. Akcla ta polegała n'etylko na subwencjonowan:n tow. „Phebus»
ale także ma wagółoracy ze zwiąrkiem banków berlińskich, które te kon-

— Zarząd <Rodziny Wojskowej» w Wilnie organizuje
szęreg

О „łata

afe-

„WVossische

wehry nie będzie ich ebecnie miało de dysgezycji. Kanelerz stwierdził wy*
reźaie, że całe postępowanie Reichswehry w tym wypadku było niedopu-

strożności.

kurs krojui szycia,
ręcznych,
3) kurs
kurs absżurów.

<Phebus»

mena zaciągnął imieniem Ministerstwa. Kanclerz stwierdził, że sumy wydane na subwencje towarzystwu flmowem pochodzą z pieniędzy przeznaczonych ma likwidację wojny i jej skutków.
Sumy te obecnie są całkowicie wyczerpane
i m'nisterstwo
R'ichs-

Celem zapobieg-

ułatwienia

marynarki,

skandalicznei

Relchswehry

fantazje

tewarzystwa filmowego „Phabus*.

wileńskiego
pełączoue z

wiedzy

całej

BERLIN, 20.1, PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Reichstagu kanclerz
Rzeszy udzieli odpowiedzi na interpelację komunistyczną w sprawie afery

niącia ewentualnym wypadkom przedsięwzięte zostaną wszglkie środki o-

celem

w

przeznaczona

dla ministerstwa

i zobowiązania

niom zdobycia”

minister

Sensacyjna

które „wolność rod 'i* a przeciw któ- g g. 8 ej wiecz. w lokalu Chrześcijań-

żadnej

pismo:

nie udziału

estrem strzelaniem.

ostatecza
dza, która nia jest podporządkowana

„Broń

T-wo

KOŚCIELNA ny Wojskowej*
sił zagrozić może
tych
w moniedziałki i
ncufr.
rewolucji
Wolność
wolności.
— (c) Posiedzenie w sprawie czwartki 5—7 pop. w Kasynie Garnisby każda
życzyć sobie powinien,
koronacji
Ojca św. zonowem Mickiewicza 13.
ludzka społeczność, gdy chodzi o jej skiej wydała na świat Robespietre'a, rocznicy
A gdy siły pjusa XI. We wtorek dn. 24 b. m,
em,
własną organizację, samao sobie sta- który stał się jej katem,
SĄDOWA
Bo filozof chyba raczej

społeczeństwa?

;

Stały.

Ponadto Zarząd podaje
do wia.
domości, że Szkcja Sportowa przyj:
muje zapisy na kursa
gimnastyki,
marciarstwa i jazdy kennej.
cie
Wszelkich informacji udziela i
przyjmuje zapisy Szkretarjat
„Rodzi-

przeważający ?

jaw.

udział

Należy zauważyć, że nawet pisma kowieńskie tsk zwykie łakome
rodzaju sensacje wyrażają
wątpliwość w prawdę podobnych bredni.

i dlatego

zależna od ilości zgłoszeń.

* Potud.-Wachodai.

na

tewskie

H. A. Krasiński.

wane nauczycielki.
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nowy

że

fundamentu.

z pułków
garnizonu
przeprowadzi
ćwiczenia

kursów,

podkreśla,

wskazywał

stałego

Jnstytucję

Ztg”

Niesamowite

NIK

jednostka, Mussolini i znikoma mniej. Opad 1 do: ;

*

wskazywał

Testament ginącej

morski h kierowa ctwa

brał główny

Z Kowna donoszą: W związku z wykryciem tajemniczego transportu am u
nieji, zatczymanego w Kilonji, tutejsze <Lietuvos Zinios» donosi, iż powszechnie
twierdzono początkowo, że broń ta przeznaczona jest dla Chin. Wkrótce jednak
okazało się, że broń ta jest zamówiona przez Polskę i skierowana być ma do
Wilna, dla wojsk em'grantów litewskich
Pleczkajtisa, jak podaje dosłownie li-

ny. przeszłości
wykrešlai _ drogę
przyszłości.
Testament , upadającej

wszystko cd im się podoba—nie zna
strasznem niebezpieczeństwem, ponienad sobą żadnej władzy, gdyż ta:
do sweich zdolności brać udział w waż z kelei stała się tem miebezpiee kiej władzy w republice niema
Dla
władza, która kontrolę
peństwa.." „parlamenty cztństwem
życiu swego
instylucja władzy monarchistycze
tego
mimo wszystkich wad stanowią trwa- sprawuje, I dlatego wyrażam przeko- mej jest instytucją
społeczeństw co
lą konieczność. Bzz systemu reprezen- manie, że przeciw temu niebezpieczeń* szukają w fałach wiecznie przypływa-

dochodzenia

zlikwidować nietylko tę dawną aferę którą mu jego poprzednik
pozostawił, ale takie dużo innych, które dopiero teraz wychodzą

razowa
lekcja prezydenta — króla,
straszliwy kryzys państwowego życia
wstrzągał gmachem co trzeszczał bez
dza
jej
podporządkowana.
Krótko
zabierając fundamentu. A testament upadającej:
rozdając i
rządy,
jac
mówiąc dochodzę do wniosku, że ta
minisierjalne, Polski, wiełka konstytucja wskazując
uznania _ teki
wedle
pierwsza
władza
podporządkowana uchwałając
ten właśnie punkt
meuralgiczi znosząc ustawy t. 1. na

szewizm, faszyzm i demskracja*). Na
pytanie gdzie szukać na ziemi ideału

transportów

który jak viadomo

rze subwencjowania towarzystwa filmowego

chciał. Że

dynastji

«Vosssche Ztg» donosi, źe

sądowe w sprawie taiemniczego transportu amunicji zatrzymanej
w Kilonjł zatacza coraz s:ersze kręgi. .D iennik twierdzi
że śledztwo wykazało istnienie pewnego związku między tym tran*por-

władzy» punktu

mieć

20.1 PAT.

afera transportu bronię
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F<dorowicza odczyt na

temat „Krajobraz Polski* nie odbędzie
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terminie

|
dzielić w
pigcia
szkołach powszechnych Adolf
Hirschberg.
— Wystawa obrazów. Wystawa obraGoście mile widziani,
— (x) Przygotowanie materjału pod w Wilnie lokali, opału i światła na zor26w ;Warszawskich
Artystów malarzy w
— Posiedzenie Oddziała T-wa Pe- gmachu <Lutni> (ui. Mickiewicza
obrady Rady miejskiej. W celu zaopinjo- ganizowanie świetlic dia dzieci szkolnych w
Nr 6), otktórych
młodzież
rodziców
niezamożnych
djatrycznego.
W
poniedziałek
dn.
23
I
rb.
wania odnośnego materjału na przyszłe po*
warta będzie jeszcze tylko dziś w sobotę
pė
kierownictwem
odnośnych
nauczycieo
godz.
8
wieczorem
w
Klinice
Chorób
Dzie.
siedzenie Rady miejskiej, mające się prawi jutro — w niedzielę od godz. 10 rano do
po- cięcych USB odbędźie się posiedzenie nau- 8 wiecz., poczem
dopodobnie odbyć we czwartek dnia 26 go i (lek) będzie się zbierała w Pona
nastąpi zamknięcie lei. Zapołuduiowych dla odrabiania lekcji i odpo- kowe Wileńskiego Oddziału Tow,” Pedjątry- interesowanie wystawą
bm. wyznaczone zostało na poniedziałek
naogół jest
elkie:
bm., pos.edzenie członków komisji technicz- wiednich pogadanek. Prócz pomienionych cznego z następującym porządkiem:
Frekwencja nadspodziewana Tłumy publicz1. Pokazy wypadków chorobowych:
nej na wtorek zaś komisji finansowej i na świadczeń rzeczowych, Magistrat postanowił
ności zwiedzają ją, podziwiając wspaniałe
na każdą
2. Dr. M. Moszyński: Przypadek nowo- dzieła mistrzó« stołecznych,
środę 25 bm. posiedzenie komitetu rozbudo- asyguować po 5U zł. miesięcznie
wśród których
tworu
nerki
z
demonstracją
preparatu:
wy m. Wiina.
świetlicę na opłatę służby.
prym dzierżą: śp. Wojciech Gerson, St. Po— Konkurs na dzierżawę

miejskiego

majątku Tupaciszki. Magistrat m. Wijna
postanowił ostatnio ogłosić konkurs publiczny na wydzierżawienie miejskiego folw,
Tuapaciszki na rok jeden t. j. 1928,
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20.30—22.00
Transmisja z Warszawy.
22.30—23.30. Transmisja
muzyki tanecznej z restauracji St. Georges'a.
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0
66 12 aktowa historja życia pełnego blasku i piękności dzieje
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Fala 435 mtr.
Sobota 21 stycznia 1928 r.
16.35—17.00: Gazetka radjowa: Wykona
Zula Minkiewiczówna.
1720—17.45: «Społeczne i ekonomiczne
maczenie |] su», odczyt z działu Leśnictwo
pióra J: Oiszewskiego
wygłosi speaker.
17.45—19 00:
Transmisja z Warszawy.
Program dla młodzieży.
19.00—19.10. Rozmaitości.
1910—1935:
«Kult ideału w teatrze»
(ideologia Reduty) odczyt z cyklu <Kuitura
z
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ca, który musiał odbyć lot na seen

5)

Ceny

5725

aiškiai ci

RADJO—WILNO,

Transmisja

Polski.

proc. m. Radomia 89—

'W,

kierownik

66

Adorće i Barbara Betłord

Nasiona Inspektowe $

teatru» wygl.

az

„VEROUN

Kalturaino-Oświatowy

47,08,
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powodzeniem na naszej 6 proc. oblig.kie
m. Warszawy 63 63.25
scenie,
— Koncert-poranek M. Saleckiego i
Kto zbiera MARKi POCZTO4Ę D.
H. Szatkowskiego. Jutro o godz. 12 m. 30
MISJI niech się zwróci do =: >
pp. odbę.zie się bardzo interesujący koncertwybrane maki
daję
kilkakrotnie
poranek z udziałem Mieczysława Saleckiego
wiekszą ich ilość, za ciekawsze Okazy
— świetnego tenora lirycznego, oraz Henrysa
100 i więcej sztuk za jedną. MickieSzatkowskiego— melorecytatora,
wicza 42 m. 11 w niedziele i świ
W wykonaniu M. Ssleckiego usłyszymy
między 11 a 1 oraz telefoniczni
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Ceny miejsc od 50 gr
® jak Rzodkiewka, Sałata, Ogórki, Me. !
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 9 lony, Kalafiory,”
Szpinak, Marchew—
Polskiego:
Karota, poleca
— Doroczna Reduta Artystyczna arty- {
stów Testru Polskiego odbędzie (się dn. 28
styczna ib. w salonach Kasyna Oficerskiego.
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pan wojewoda Władysław Raczkiewicz:
1
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— Jutrzejsza popołudn ówka w Teatrze
Polskim. Jutro o godz. 430 popol.
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Solski, Marja Modzelewsta, Marja Gorczyńska, Gruszczyński i inni. Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i majątku w Łowickiem. Tereny
fabryczne; «Widzewska Manufaktura> i zakłsdy «Scheibler 1 Grohman» w Łodzi. Dia młodzieży
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o
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cząe i nazywając go imieniens innem,

L'n,

piekłam z pszennej mąki —wceź je na
drogę! A także wrź i trochę pienię”

on był jeszcze w szkole.

Jeszcza niżej ukłonił się matee syn,
detykając prawą ręką do ziemi; zablysla mu łza w oku i chciał coś
mówić, — ale Lon-Chou spójrzał na
niego surowo zboku i wskazał na
drzwi, które już były etwarte; to też,

wała legenda, —,żył w tej wiosce stateczny gospodarz Li-banja,
który
jednak coszedł do nędzy, gdy się

obywatelowi

tej wioski za wiel-

„macierzyńskiw,—którem
w Chinach ki dowód przywiązania synowskiego.
tylko matka ma prawo wołać syna:— Zaał
Wanu-chu-sin dobrze tę legendę,
oto są płacuszki, "które onegdaj na- którą mu nauczyciel opowiadał, gdy
stchnął

To też we»

tylko przypomniawszy

ją so-

lę przodków, która i byla objawio- dzy, które zaoszczędziłam na go0:pobie! A legenda ta była wieiką w swej
świątyni przadków, żeby się pomodlić, bojeźliwie za matkę.
lazł. Więc przejrzałem księgę rodu na w ich świątyni: jesteście wygnani darce:—jest tu dwa lany
srebra i 30 prostocie, jak Chiny, kraj wiekowych
naradzić z własnem sumieniem i upro- _ Stary siwy chińczyk о twarzy zo: naszego od początku i do końca, z rodziny dopóty, aż jej nie wrócicie czochów, Tylko oszczędzaj, bo droga
tradycyj, przechedzących z pokolenia
sić Niebo o sprawiedliwy wyrok w ranej wiekiem, powłócząc nogami i szukając okoliczności zmniejszających poniesionych strat. Od dziś dnia ro- dalekal
w pokolgnie.—„Oaego czasu”, —opiee

tej sprawie. Stara Fen-li przestała wy- Opierając się na kiju, zatrzymał sięna waszą winę; bo jakie drzewo, — taki dzina was nie wyrzeka i puszcza was
platać nową matę słomianą, chociaż
solennie przyrzekła wszystkitn, że па
dziś wieczorem będzie już ona getową,—zaprzestała kręcić ręczne żarna

progu i obwiódł surowem
spójrzehiem wszystkich zebranych; cczy jegO zatczymały się na dwóch wino.
Wajcach—którzy stali, epuściwszy gło-

i owoc, a z dobrego nie meże wylść
złe. Ale i księga przodków was nie
broni, — be wasi dziadowie i pradziadowie byli to ludzie pracowiei

jednych, bez pomocy, w świat wielki
szeroki. Od dziś dnia Chiny wars
zamienią rodziaę,—a Syn Niebios —
bogdochan—ojca. Rzekłem!
i pani domu Tsu-chi,
i co chwila tylko wy do ziemi. Juž chciat mėwič, gdy i cnotliwi, — a więc grzech pada tylPowłócząc nogami i opierając się
spoglądała z niepokojem na drzwi, któ- nagle Tsu-chsi wypadła na Średek ko na was. A zatem na kolana! i słuma
kiju, starzec poszedł ku drzwiom;
remi wyszedł stary Wang. | tylko fanzy i rzuciła się do nóg starcaf
chać co powiemi

mała Kaj-se, dziewczynka

prze”

_ — Litości, starcze, litości dla me- =

Tu

Tsu-chsi

zaczęła

przypominającej wiejską dziewczynę, _ Ale starzec odtrącił ją brutalnie gtępkami zerwali wielki łańcuch „żeń*,
który was łączy z tymi „co byli” i z
if wuj jege Lon-chou w podeszłym i krzyknął.
już wieku,—Stali wsparci o ścianęę— — ‚ — M lez kobieto! Tyś głupsza Od tymi „co jeszcze bądą”, a przecież
bezimyślnie patrząc przed siebie; Na» żółwia!”**) Bo prawo nie jest pisane jegteście tylko jednym pieršcieniem
reszcie Tsu-chi przerwała powszechne dla tych, których
majłość zaślepia i tego łańcucha... to tež sami na siemilczenie, zwracając się do swej cór. pozbawia rozumu!
A
bie wydaliście wyrek. Ty—Len-Chou
ki: eKaj-se, Idž moja malefika i spójrz,
_ Tu zakaszlał starzeć ciężkim ast- otrzymałeś od rodziny dwadzieścia

twój

dziadek

modły! | co on teraz robi?
się ma baczności, żeby mu

szkodzić! *.

zakończy Mmatycznym kaszlem
i chwilę nie mógł lanów srebra. na

:

Ale miej mówić, lecz
nie prze- ————

nabrawszy
:

kupienie bawołu...

com

swój nadział gruntu

opium.

pomimo

tam spoczywały koście jego

że

dziadów

A tymczasem

stary

Lon-chou

niewolę, — a za otrzymane pieniądze
wykupił grunta ojcowskie. A Syn Nie»
bios dla uczczenia na wieki postępku

i żadnego pożegnania dla ludzi, którzy szlachetnego młodziana, rozkazał tu
postawić ten pómnik” — Krótko i

Wan-chu-sin zaczęli sig szykować do powstali przeciwke tradycjom przoddy ogi. W
grobowem milczeniu, nie ków
i zerwali wielki łańcuch „żeń*
patrząc nikomu w oczy, obaj chiń- łączący ich z przedkami i potomstwem!
czycy mapełniali
worki rzeczami niee Ludzie zachowywali
się biernie, alu
zbędnemi w podróży, Lon-ch:u wziął widać było, że każdy patrzy na mich,
maały woreczek z ryżam, a Wan-chu- jak na zadżumionych.
sin kilka garści fasoli, —bańkę oleja, EB W końcu wioski leżał na ziemi
wytłoczonego
Zz bobu i również wc duży kamień, dziwacznaj formy. -Ka-

węzłowatol Ale jakże te pożniki, któ»

remi usiane są całe Chiny, głęboko
przemawiają do duszy narodu! I eo
zneczą wobec tych skromnych kamieni, opiswających cnotę człowiska
—jako człowieka,
masze pyszne pomniki wystawione na cześć wodzów,

powietrza, j cóżeć uczynił? Straciłeś bezwstyd- reczek, tylko nie z ryżem, iecz z pro» mień był już bardzo stary; — szary królów, postówi mężów stanu, któnie ta pieniądze w Szanchajskich faj- sem chińskiem.'Zawiesiwszy zapasowe mech i pieśń pokrywały
go zt- rych my naśladować nia możemy,
sek I ainas: dom chifisk!, aklecony. = de- czarniach na epjum... a czem teraz „postoły” na końcu kijów, obaj chiń- wsząd,
ale w jednem miejscu widniał chociażby i ehcieliśnay!

— Nie przeszkodzę: drzwi świątyni "©" 2) KanengiSka dura, kwadratowe] łormy ZaQrzemy ziemię? Bezwstydny palaczu

nic zamykėją się szczelnie, więc WSZy-

palaczem

szlochać i cych na

nia, ulubienica całej rodziny, przeko- go syna: on taki jeszcze młedy!
marzała się z parobkiem, który zabrał
— Co robisz, Tsu-chsi... mitygo- ną przed starcem, ale wstrzymał ja kał główkę swej ulubien'cy Kaj-ze, wielu sąsiadów i zacjomych wyglądzło
jej lalkę i udawał, że nie edda jej z wał Ją mąż, ciągnąc z tyły za suk- mąż i stara Fen-li. A starzec ciągnął która
nic mie rozumiejącpatrzyła przed przez okna; ale ludzie el zachowypowrotem. A oni, dwaj winewajcy,— nię, — jak śmiesz przerywać! Ty nie dalej:
; siebie przerażonemi oczyma.
wali milczenie. Żadnego współczucia,
młody Wan-chu.sik, o twarzy mocno zūasz prawa boskiego Ken-fu tzel
— Wyście obydwaj swemi po-

czy prędko

małcgowym

A doszedłszy do nędzy zastawił kupe

koło kobiet, siedzą- stąpił próg, jeszcze raz obejrzał się i pradziadów.
I oto Szang-Lin, ratukanie z podkurczonemi na nazad, i ruszył w świat.
{86 ojcowiznę i honor rodu, dobroe
probowała znowu rzueič się na kola- wschodni sposób nogami, — pogłasGdy wędrowcy przechadzili wieś, wolnie pozwolił siebie sprzedać w

siedmiolet«

a przechodząc

tłumiąc wzruszenie, młodzieniec

st.ł

wzdłuż ściany domu.

Przez tę <ruręp,

zbu- Opium — co na te powieszł!

czycy misko

się ukłonili aż do ziemi

| stary całej rodzinie i już mieli wychodzić,
mu w same oczy; ale gdy nagle Tsu-chi zabiegła drogę

stko podpatrzę przez szparę! |
a. guagcł idzie. dym od pieea—ogrze. Wang zajrzał
Kaj-se w modskokach wybiegła z myją Po anie Śpiących na kanie CHlń: chińczyk milczał patrząć w ziemię.
synowi i, zalewając się łzami,—pedaianzy, *) a Tsu-chsi usiadła na ciep-.
— Ty, Wan-chu-sin,—mówil dalej ła mu jakieś zawiniątke.
**) Żółw w Chinach jest symbolem
sym „kanie* **) i, podparłszy głowę, głupoty, jak u nas osioł.
starzec,—otrzymałeś również od ras
— Lin-ju, drogi mój,
— mówiła pła:
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z dynastji Mingów niejakiemu SzangDrukarnia
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