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P, Oryng

Przedstawiciel PAT p. Oryng powrócił już do Warszawy.
|

Przez czas

dłuższy przebywając
na
teryterjum
republiki litewskiej nadsyłał nam wia.

Małe

urządzone

to i sihludne miasteczko

niemiecką

typowo

na

modłę.

się
domości, a prawdopodobnie po po- Różni się biegunowo od stolicy Litwy z której tutaj przybyłem. Udaję
wojny
ministra
b,
wrocie swym do Polski zda szczegó” przedewszystkiem do gubernatora Kłajpedy p. Merkisa
łowe sprawozdanie z tego co widział w gabinecie Woldemarasa po przewrocie grudniowym. Jest to wybitny
okaże

niewątpliwie

i słyszał. Podróż

(

przedstawiciel

dotychczas nie-

sią pożyteczną, gdyż

,_

stronnictwa

narodowców

się gn jednak

(tautininków) różni

ch na politykę bieżącą od obecnego
polscy w pogląda

rząiu.

dziennikarze
fiezni zaledwie
Zapytany o swój pogląd na stosunki polsko litewskie i na sprawę
mieli możność ujrzenia własnemi
c©*
czyma co się dzieje na tej bliskiej rozpoczętych rokowań gubernator uchylił się od odpowiedzi,] podkreślając,
sercu naszemu ziemi, murem
chiń- że z życia polityczuego się wycofał. Przypuszcza
jednak, że nawiązanie
skim od nas odgrodzonej.
stopniu
nieznacznym
bardze
w
tylko
ów
Połską
z
ych
stosunk
normaln

(_
|

Natomiast niespodzianką prawdzie
wą są dla mas wystąnienia p. Orynga

miałoby wpływ na życie gespodarcze Litwy, która znalazła już, (zdaniem
skorystalby
w charekterze
dyplomaty.
Wczoraj p. Merkisa samodzielne formy gospodarcze. Port Kłejpedzki
podawal śmy wiadomość z Kłajpedy również niewiele, gdyż drzewo polskie znalazło sobie [uż inne drogi
e pobycie tem p. Orynga, który wc”
miał
oficjalnych
bec szeregu osób
dotypolityczne
złażyć oświadczenia
czące spraw
litewske-polskich i sta-

mowiska

Polski

wobzc

sksportu.

Nawiązanie stosunków

odpowiedzi

jaca na Litwie

do Pelski panu»
odzyskania

do

Litwinów

swe źródło w dąteniu

i mająca

Zda-

w chwili obecnej n'e jest rzeczą łatwą.

niem gubernatora przeszkadza temu powszechna niechęć

i kuliuralną stelicę.
Wilna, które Litwini uważają za swą historyczną
wość czy p. O yng upoważniony był Skądinąd stosunek Polski do Litwy jest zdaniem Merkisa, lekceważący |
do składania tego rodzaju oświadczeń
nieżyczliwy. Wydaje mu się, że dzieje się to pod wpływem ziemian z Wie
lub udzielania wywiadów.
leńszczyzny, którzy mają zrozumiałe powody niechęci do kraju, gdzie reJeszcze w większe zdumienie wpra-

litewskiej.

wielką

wątpli-

forma

przez

podana

wiadomość

nas

wia

Wyrsżamy

relna została z taką energją przeprowadzona.

Merkis uważa

p. cie,

że tempo tej reformy było na Litwie zbyt szybcie
Oryng działając na własną ręką šta- bardzo znacznie zmienił, a zwłaszcza w kraju Kłajpedzk
rał się wpłynąć na ks. Krupowieziusa rolna prawie że nie jest wprowadzana w życie.
jednego z leaderów Chrześcijańskiej Były minister Galwanauskas w dłuższej rozmowie
Demokracji
litewskiej, w
kierunku
wgłynięcia na Voldemarasa. P. Orynrg stosunków polsko-litewskich zatrzymując się zwłaszcza
rządowe

pisma

kowieńskie,

zabiegał jakoby

sirony

o

ma

rząd

ke- tych brał on czynny

osobiś-

i że teraz kurs się
m, gdzie reforma
przypomina historją
na przedmiocie do*
W; układach

Kopenhadze.

presję ze tychczasowych negocjacyj w Brukseli, Lugano,

pewną

krikszczionów

że

rzeczy

udział, Galwanauskas uważa, że obecny stan

rokowania
wieński, aby przyśpieszyć
zarówno dla Polski jak i dla Litwy szkodliwy i że nawłązanie stosunz Polską.
Nie oceniając narazie ani jest
dodatnio, ani ujemnie, tych posunieć ków chociażby tylko natury technicznej może przynieść wiele dobrego i w

dyplomatycznych przedstawiciela PAT. dziedzinie politycznej. Należy zacząć od małego—mówił minister. W ten
wyrazić musimy wielkie zdziwienie z sposób tworzy się coraz większy krąg ludzi zainteresowanych w nawiązapowodu samego fastu podobnej in- niu stosunków z Polską. Tym to wzgłędem sowodowany przeprowadził
terwencji.
ntarnych litewskich zgodą na konwencję
Wiemy,
iż rząd Polski nie upo- Galwanauskas w sferach parlame
Niemnie przynie- ważniał p. Orynga do żadnych kro” kłajaedzką, spodziewając się, że rozpoczęcie spławu po
.
ków -dyplomatycznych. Albo zatem sie stopniswe zbliżenie polsko-litewskie
działał na własną rękę wbrew wyreźRozumiem, rzekł Galwanauskas, powody dla których Polska ze spławu
mym instrukcjom swych władz prze- po Niemnie nie korzysta.-Traci na tem bardzo dużo port kłajpedzki, położonych, albo też wiadomości które
dobnie jak mie utrzymywanie

posiadamy
arazie jednostronne, bo
tylko ze źródeł urządowych kowieńskich, nie edpowiadają prawdzie.

*
#

"w

Zapytany o stan umysłów na Litwie

żaden

w stosunku do Polski minister

podkreśla, że powszechnie panujące nastroje nie mają charakteru wrogiego,

po:

się

;kosztuje

których

©

na myśli oczywiście pretensje Litwy do Wileńszczyzny,
polityk litewski ani na chwilę nie zapomina.

сопет“,
pławi

Polską

z

Litwę bardzo drogo. Zdaniem jednak ministra ludność litewska gotowa
materjalne byleby tylko nie
jest w dalszym ciągu ponosić te ciężary
wyzbyć się jedynej broni jaka Litwie pozostała: protestu, Ma tu minister

Białoruś zalana „samoBiałoruś Sowiecka

handlewych

stosunków

prostu w morzu „samogonki*. Objaw

wynikają jednak z głębokiego żalu do Polski, Ministrowi wydaje się, że
narazie mie można i że rządowi trudno będzie
sięga obecnie
wprost katastrefalne,
przeprowadzić rozpoczynające się układy z Pelską ze względu na jsiniejuż daleko peza ramy sensacji dzien2
nastroje.
jące
nikarskich i staje przed naszemi Oczy-

rozmiary op'nji publicznej zmienić

| ten, który przybrał ostatnio

ma jako widmo okropnej tragedji ca-

łego narodu. Pijaństwo szerzy się

|

Prezes

Związku

Przemysłowców

Kłajpedzkiego, przedstawiciel

okręgu

w iateresów gospodarczych tego kraju p. Naftal,

polsko-litewskiego uważa, że obecny
gospedarczego państwa litewskie»
życia
dla
zgubny
wręcz
jest
stan rzeczy
zamiera
te port ten całkowicie prawie
go. Co się zaś tyczy Kłajpedy,
Wystarczy przytoczyć parę cyfr, by sytuację zobrazować.

bolszewiekie.
wądzgny przez regime
rozmiarach jego mówią cyfry,
Niedawno podaliśmy wiadomość,

że w przeciągu dwuch lat aresztowaMo ma Białorusi Sowieckiej pod zarzutem uprawiania wyrobu nielegalne:

Port kłajpedzki przed wojną eksportował około miljona tonn drzewa,
z basenu Niemna. W lwiej części drzewo to było przerago wódki t. zw. „Samogonki* 27 ty: pochodzącego
Sięcy osób. Jeżeł zważymy, że są to biane w 80 tartakach nowocześnie urządzenych w Kłajpedzie, z których

|

!

tylko wypadki

wykrycia

tego

pize

obrobiony

stępstwa, że milicja sowiecka stojąca
na bardzo niskim poziomie moralnym,

(|

materjał leśny ładowany

był wprost na statki.

zaledwie jedna Ósma część tych tartaków i te nie

firm handlowych

jest łatwo przekupna, zrozumiemy, że

Ё

і

już bierze

który oddawna

sposób niepomierny. Kataklizm spro- czynny udział w sprawie zbliżenia

pracujących w Kłajpedzia w ostatnim roku

sobie wielkis ożywienie życia
liczbę osób wyrabiających „samogon* 135. P. Naftal obiecuje
stosunków z Polską.
nawiązania
chwili
od
Litwie
całej
czterech,
powiększyć należy trzy do

a może pięciu razy. Są

straszające, biorąc pod

to cyfry za-

Rząd

słabe

uwagę

Polski wystosuje drugą

pracuje

Dzisiaj

w całej

pełni.

Z

600

zlikwidowano

gospodarczego

па

notę do Litwy,

- zaludnienie ziem białoruskich,
WARSZAWA, 21.1. (tel wł Słowa) Oczekiwane w kołach
Według urzędowych tylko danych politycznych ogłoszenie noty rządu pelskiego do Litwy w spra:
ną wyrób „samogonu* rocznie zuży- wie rozpoczęcia rokowań dotąd nie nastąpiło,
a równocześnie
wa się na ziemiach białoruskich eko-

rol: pojawiły się informacje że rząd polski wystosuje drugą notę
nych, w tej liczbie: żyta, jęczmienia i do Litwy. kt6:a zawierać ma konkretne propozycje co do Czasu
kartofli. Naturalnie „urzędowe dane*, imiejsca rokowań. Stanowisko rządu polskiego idzie
po linji
ZE względów aż nadto zrozumiałych, ukończenia rokowań z Litwą przed
marcową
sesją
Ligi
Naro=
starają się liczbę tę pemniejszyć. Po*
dobno jednego tylko zyta zużywa się dów.
produktów

ło 1 miljona pudów

:
:
!

pudów. KITT

ua wódkę około 600 tysięcy

udzielonym

W wywiadzie

rządo-
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Gabinet Juraszewskiego przed Seįmem.

yi „Zwitźizie” członek kolegjum
Udowego Komisarjatu Prawa, Sudakowski e, zowięi
że w roku
dor
sąd sowieckie
B
przeszła
sób
oskarżca
o niele

IE

Głosowanie
B

odroczone

do soboty.

Wczoraj po południu gabinet Juraszewskiego przedstawił się

rób wódki. Sam zaś pak
wi. Debaty nad oświadczeniem rządowem były bardzo
miast, że jest to zaledwie 025 proc. parlamento
ożywione i zostały przerwane dopiero o godz. 11 wiecz. bez
spraw administracyjnych wyteczonych

przeprowadzenia głosowania. Natomiast poddano pod głosowadzaju cyfry mówią o stosunkach pa. nie sprawę terminu następnego posiedzenia i 53 głosami przeciw
odbędzie się w sobotę rano.
nujących na Białorusi Sowieckiej, po: 46 ustalono, że poSledzenie to
za te saimo przestępstwo.

prostu dla nas

Tego

niezrozumiałych!

Poza o-

Dlaczego się tak dzieje?

gólnym upadkiem
go objaw

moralnošei, które-

spotykamy

wszędzie

wietach, odegrywa tu olbrzymią

ucisk handlu

ża

prywatnego

normowane

ro-

w Sa*

rolę

i ceny zbo-

przymusowo

przez

władze sowieckie. Tak więc cena usta-

SWIR

— ul

WILEJKA

dr.

Griniewicz

po-

wrócił do Litwy i, osiadłszy w Wiłkomierzu, zajął się praktyką lekarską. Władze

— Oczywiście z tak „prostą kalku- dowiedziawszy się o służbie dr. Griniewicza w armji polskiej, pociągnęły do
Jacją'* walka jest prawie niemożliwa. odpowiedzialności sądowej. Wyrokiem sądu dr. Griniewicz xostał skazany na
8 lat ciężkiego więzienia:

Piisudskiego

— ul Rynck 0

3-go Maja 5

POWIATOW»—ul

do wskazania
Zainteresowanie wyborami sfar go cych miedwuznacznie
spodarczych jest niece odmiennej tre- sterom gospodarczym,
a zwłaszcza
ści i matury niż ianych warstw .spo* mieszczaństwu, drogi prowadzącej na
Nałeczeństwa, powiedziałbym — więcej podwórko obozu naredowego.
do interesów ogólno-państwowych na- gromadzone tam słowa bez treści zwale
gięte. Wowczas gdy, naprzykład, ro- niają od obowiązku prostowania wy-

botnik—zwłaszcza mniej uświadomiony

wodów, streszczających się

a więcej rozsgitowany — dąty do uzyskania
za pośrednictwem
swych

«w waszym

Ailakiamiss

tego czy warunki

stwo podczas

w

tezie:

====

22,1.28.

Proces

Ś. p. Lindego.
Hryniewicza

24

WARSZAWA,

(żel,

===
Bauda

i

wł. Słowa).

Sprawa b. prezesa PKO. śp. Lindego, Bau'a i Hryniewicza zestała
wyznaczona w Sądzie Apelacyjnym
ma 25:go lutego. (:)

Uchwały Rady Ministrów.

interesie przyjść do nas>.

WARSZAWA. Pat. Dzia 21 b. m.
Temniemniej nie można przejść milprzedstawicieli w ciałach ustawodaw= czeniem mad świadomem unikaniem odbyło się pod przewodnictwem g.
wicegremjera prof. K. Bartla posieczych mzximum
świadczeń
secjal- w tych artykułach tematu, który sfery dzenie Rady Ministrów, na ktorem
nych*na swoją rzecz, niezależnie od gospodarcze jak również
mieszczań- załatwiono 66 punktów
porządku
produkcji

i wymia=

wyborów

najwięcej

pe”

interesować:
czy
istniała
ny mogą temu sprostać, — gdy pa- winien
robek folwarczny łatwowiernie ulega współpraca z rządem obecnym, iąkie
złudnym marzeniom i nie waha
się dała wyniki i czy dalsza ta współ:
przed rąbaniem sęku, na którym sie- praca jest wskazana,
dzi, — gdy przeciętny inteligent, w
Były i te, niesławnej pamięci, cza-

dzieciństwie jvż namaszczony

olejem sy, kiedy u steru władzy

bezkrytycznego
demokratyzmu,
w
imię czasad» dąży do zešrodkowania
pełni władzy w Sejmie, nie bacząc na
to, czy wyjdzie, to w danych kon.
kretnych warunkach ma dobro Państwa, — sferom gospodarczym w
akcji wyborczej przyświecają zgoła
inne intencje i zadania.
Zagadnienia produkcji i wymiany
wiążą sią z całokształtem

w kraju

i stosunków

warunków

Państwa

na

zewnątrz. Czy to przemysł, wielki lub
mały, czy rzemiosło, handel lub rel“
nictwo — wszysikie te dziedziny ży:
cia gospodarczego tendencję rozwojową

mają

opartą

na

pomyślnem

kształlowaniu się konjunktur wytwór=
czości, zbytu i konsumcji. Każda
dziedzina gospedarcza w sposób wie*

się endecja

znajdowała
sprzymierzonymi.
Nie

z

współpraca z sferami gespodarczemi,
nie troska

© unormowanie

warunków

wytwórczości i stworzenie

prawgrzą*

dnych

stosunków,

nie

myśl

o

pe-

dźwignięciu życia gospodarczego—
przyświecała wówczas. Targi, kombinacje i kompromisy partyjne pochłaniały całą energję. W nich się stopiła dobra wola ludzi dbalych o dobre i byt Państwa, o nie rozbiły się
zabiegi upadającego przemysłu, handlu i iolnictwa, w ich zatrutej atmoaferze wykuwały się nowe prawa,
których ciężar przekraczał zdolność
nośną czynników produkcyjnych.
A gdy po wystrzałach majowych
wyłoniła się jutrzenka odmiennego
traktowania zagadnień
społeczno-go-

dziennego. Między

innemi

nistrów przyznała

niższym

Rada

Mi-

funkojo-

narjuszom państwowym wyttagradzenie za służbę
w święta, uchwaliła
projekt
rozporządzenia
Prezydenta

Rzeczypospolitej o karach

za

szpie-

gostwo i niektóre inne przestępstwa
przeciwko państwu,
prolskt rezpo-

rządzenia Rady 'M nistrów o poborze
rekruta w roku 1928, projekt uchwae
ły Rady Ministrów w sprawie przyznania kredy'u w wysokości 600 tys:
zł. na cele wychowania fizycznego i
przysposobienia wojskowego, projekt
rozporządzenia
Prezydenta
Rzeczy”

pospolitej w sprawie 4 proc. premjowej pożyczki inwestycyjnej.
W keńću
Rada Ministrów przyznała dodatek
żywnościowy dla niższych funkcjanarjuszów

policji

państwowej

za

służbę ponad 8 godz. na dobę.

Tajemnicza broń.
KRAKÓ w, 21.1] PAT. Dowództwo

Okręgu Korsusu
że w dn. 19 bm.

Nr. V kemunikuje,
władze wojskowe

zostały powiadomione,
iż w lokalu
opróżnionym przez administrację czą*

sepisma «Rzeczpospolita»
w piwnicy ukrytą broń,

znaleziono
Wysłana

na

miejsce komisja skonfiskowźła znalezione karabiny. D .tychczasowe do"

spodarczych, gdy ponad Sejmemi dochodzenia nie ustaliły w jakim celu
tego co je łą- wbrew .Stjmowi rząd zain'ejonowal w lokalu Rzeczpospolitej przechowywa=

loraki zazębia się o inną, że to co je

dzieli zanika w masie

czy. A łączą je przedewszystkiem wa: nową erę, erę współpracy ze sferami mo karabiny”
prezydenta Cynar«
się intrygi Morderca
runki pracy, wymagające: uszanowa- gospodarczemi—wszezęły
nia prawa własności, zapewnienia cią, celem zniwećzenia rozpoczętego dzie- skiego skazany na karę śmierci.
głości procesu wytwarzania, skoerdy- ła, PPS. wełała o zdradzie, o zaprzeŁÓDŹ, 21,1. PAT. Wczorejo godzrobotniczych, 9.tej wieczorem zapadł wyrok w pro
nowania ingerencji Państwa z rzecze» paszczeniu interesów

wemi

wymogami

produkcji.

Sfery endecja wtórował na inną nulię: rząd cesie przeciwko Rydzewskiemu oskar-

gospodarcze zatem są jakby rzecznie prowadzi
gospodarcze
życie
kiem interesów państwowych, bowiem ruiny.
niwelując w swych zadaniach wszelPomimo piętrzących wstrętów

do
za=

żonemu © współudział
w zamordowaniu b. prezydenta m. Łodzi Marja*

na

Cynarskiego.

skazany

Rydzewski

został

ma karę śmierci przez

powie"

kie sprawy, przywiązane do stanu biegi Rządu miały niewątpliwy polub doktryny, do poziomu istotnych ważny sukces, Pomijam zrównowapotrzeb całego społeczeństwa, wysu- żenie budżetu, osiągnięcie dodatniego
wać muszą
siłą rzeczy na pierwszy bilansu handlowego, poprawę konjunplan te zagadnienia, które nigdy nie ktur gospodarczych, zwiększenie zdolprzestańą stanowić
0 przyszłości ności nabywczej ludności i t. p. Tu
Państwa, zagadnienia związane z pod- chciałbym tylko podkreślić: dlaczego—

szenie. Obrona zgłosiła apelację.

nies'eniem bytu ekonomicznego:
wbrew przewidywaniom czy
zapew
Dlatego
też sferom gospedar- nieniom endecji — sukces ten miał
czym chodzić powinno nie tylko o miejsce.

Ustawa ta ma ustalić normy ziemi dla poszczegójnych okolić pzń-

to, kto z pośród mich będzie miał
Pierwszym
warunkiem
Sukcesu
możneść przemawiania z trybuny sej- byłe wzajemne zaufanie: rządu do

mnowej czy senackiej, lecz o to również, z kim poza sejmem lub senatem

będą współpracować i czy można
będzie współpracować:
W zrozumienia wybitnej roli, jaką
czynniki gospodarcze w nadchodzą-

sfer gospodarczych i odwrotnie, druzagadnień

gim — ujęcie przez Rząd

cej akcji wyberczej edegrają, obóz ani wyróżniania poszczególnych dziewrogi rządowi spieszy wmówić,. lu- dzin społeczno
- gospodarczych, ani

dziom nawykłym trzeźwo oceniać fak"
ty i sytuację, że wszelkie. zło — od
rządu.
Zwłaszcza silny atak' przypuszczono do mieszczaństwa, niesłusznie
przypuszczając tu mniejsze uświadomienie,

łechcąc

madzieją

obezwład-

nienia konkurencji, usypiając narkotykiem beztroskiej przyszłości pod
rządami endeckiemi. Wszystko gwoli

Projekt

ustawy

o ogranicze.

nia podziału

ziemi

WARSZAWA
(żel, wł. Słowó)
Ministerstwo R:form Rolnych przySstąpiło do opracowania
ustawy maającej na celu ograniczeniz podzielności małych gospodarstw,
stwa

które

pozwolą

na utrzymanie

jednej rodziny i racjonalae
stanie pracy,

wykorzy-

Jeszcze w Kownie o wileńskiej

radjostzcji.
gospodarczych w ich całokształcie i
„Dzień Kowieński”" zamieszcza 'następułącznie z zagadnieniami
ogėlno-spo- jącą wzmiankę:
*
Zarząd
odzyskania
Wiina
zwrócił
się
jednoani
łecznemi. Nie było więc
do radjostacji o pozwolenie nadawania przez
stronnej polityki sbrony konsumenta, radjo odczytów o Wilnie w jęz: polskim.

odmiennego traktowania peszczegó!nych warstw produkcyjnych,
Deść

przegląd

uczynić

pobieżny
które

nabyło

mec

obowiązującą w czasie dzielącym nas
od przewrotu

Zdaniem związku, umożliwi się w ten Z
sób spolszczonym Litwinom w Litwie i
Wileńszczyźnie śledzić za walką, jaka się toczy
© Wiino; pozatem komunikety litewskie w
jęz. polskim, nadawane przez radjo,
przeciwwagą polskim wymysłom i OSzCzer-

czym

pogłoskom,

rozsiewanym

Litwy. Z drugiej strony będzie

społeczna- słów Związku, „rycerskiem

ustawodawstwa

gospodarczego,

uawet

majowego,

by

0 słu-

na

to, według

wywdzięczenem

się okupantom Wschodniej Litwy

za

miłą

inowację na radjostacji wileńskiej, jaką są
odczyty litewskie, wygłaszane nieludzko ka*
ieczoną

mową”.

;

Zubkow—kokainista

szności tego twierdzenia zdobyć calkowitą pewność: rozbudowa prawodawstwa socjalnego nie wybiegła nakłamiiwej tezy, że we własnym i о- przód, pozostając w miarę meżności
interesie miesz- nawiązana
marodowym
gólno
do poprawy konjunkiur
czaństwa musi być solidarność z ©- wytwórczych; stwarzano wsrunki do

" WARSZAWA, 211 (el. wł, Słowa).
Z Berlina donoszą, że małżonek kš.
Wiktorji, siostry Wilhelma Zubkow
okazał się kokainistą e czem księżniczka nie wiedziała przed ślubem.

bozem

w jednym z nocnych

narodowym.

Opowiadane
że spytany

tej poprawy,

o Marku

Twain'ie, rozwojowych

raz przez niezbyt

mądre-

mormowano

nie krępując

i

tendencyj

nik...

eksport,

poswięcając

żne miejsce w rzędzie

ta przyszła

mi mimo-

kilku dniami

kie zamieszanie

policja i za
sprawom standaryzacji; łainternowała
ge w

innych

dzie.

dzin wytwórczych.
Niema wogóle
społeczno - gospodarczej,
woli na myśl po przeczytaniu dwuch dziedziny
artykułów we wczorajszym „Dzien- któraby nie była przedmiotam gigboniku*, poświęconych sprawom wybo- kiego rozważania w ścisłym kontakcie
rów i hasłom endeckim a zmierzają- z zalateresowanemi czynnikami.
Anegdotka

Właśnie grzed

Zubkow

w
i zrobił tak wieie
otaczając je opieką; Bonn począł strzelać

Znów skazanie Polaka.|

które li< polskiej podczas wojny między Litwą i Polską. W r. 1921

<zą po 40 do 60 kopiejek od butelki.

ST, SWIĘCIANY

go mówcę, jak mu się spodobała dużo uwagi
mowa, — z właściwą mu irenją 0d- zwalczano
konkurencję,
nieuczciwą
zwy»
powiedział, że był nią zachwycony; umożliwiając
handlu
w
Socjalni demokraci grożą obstrukcją, gdyż zwyczajne posiedzenia
zakwestjonował
jednak
jej
autorstwo.
Фа
—
ych;
etyczn
zasad
cięstwo
odbywają się tylko we wtorki i piątki.
sj
Gdy ten znów począł protestować rzemiosł
stworzeno _ podstawy
przeciwko oskarżeniu w plagjacie i prawne istnienia, zapewniając jedno8 lat ciężkiego więzienia za zajmowanie stanowiska lekarza ' zażądał dowodów, Mark Twain zdjął cześnie możność obrony swych intez półki książkę i bez słów wyjaśniee resów za pośrednictwem izb rzemiewojennego w armji polskiej.
:
nia podał ją mówcy. — Był to słów- ślniczych; przyznano ;rolnictwu male
W tych dniach sesja sądu wojennego w Wiłkomierzu
rozważyła sprawę

Jona za pud żyta wynesi 1 r. 80 k', jekarza Griniewicza, który został pociągnięty do odpowiedzialności za to, iż
AŚ z tego samego puda robią chło- będąc obywatelem litewskim, zajmował stanowisko lekarza wojennego w armji

Bi do 16 butelek wódki, za

— ul

STOLPCE

Lista rządowi a stery gospodarcze,

Kłajpedy:

z

PAT

przedstawiciela

KŁAJFEDA, 21.1 PAT. Depesza

25

NOWOŚWIĘCIANY — pi. Wilešska
19
POSTAWY — Rynek

1 3-6] 30 gr. Za tekstem 10 groszy
CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz
T aks
jednuszpajtowy na stronie 2i o 25 proc drożej. Zagraniczne
n-ch świątecznych oraz z rai
Kronika reklamowa Inb nadesłane 40 gr.
50 proc, drożej. Ogłossenia cytrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numezn dowodowego 20g r

deialicnej cena pojedyńukago —-rm 306 zreaty.

+Opłata pocziowa miszszera ryczaniem.
Redzkeja rękoplców miczamówiomych mie ławraca.

Wywiady P.AT/a w Ktajpedzie,

w Kownie.

NIEŚWIEŻ =- ul Ratuszowa |
NOWOGRÓDEK «m Wi, Mleriewicza ?

SARANOWYICZE — ® Buvsewa 172
BRASŁAW— ml. dg: Maja 68
DUKSZTY — ai Lian, sarbeckiego 10
GUNIŁOWICZE — si. Wileūska I
BŁĘBORIE — ai Zamiowa 80
%RODNO
— Pier Batorego 8
RABMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemizn
BIDA — wi, Majora Miackiawicza 63

dów

w lskalu, że przyby-

dla nerwowo

nistów.
APR PROKOP
Dziś, gdy

dancingów

zgodą księżniczki
jednym z zakła-

chorych

i

kokał-

I

edbudowa

życia

go-

spodarczego powstała na tle wzejem-

nego zaufania

sfer gospodarczych a

rządu, — czyż może być dziś mowa
o jakimkolwiek innem ustosunkowa*
podczas
niu się sfer gospodarczych

wyborów, jak tylko w sensin uzyska”
mia możliwości kontynuowania tej
współpracy, zawdzięczając której Polska mogła porzucić

właściwą drogę.

manowcei obreć

Harski,

Ss

„Na
głównego

21.1 (żel. wł Sł'owa).

Na

posiedzeniu

Stronnictwa Chrześc|ańsko-Narodowego

Zarządu

21

o

że pp. Adam

stycznia

Żółtowski i Zygmut [Leszczyński

zawiadomią łącznie wszystkie oddziały,
wszystkich

członków

stronnictwa

za

ich

o powyż:zem

Z obecnych na posedzeniu
obie grusy tymczasowe zarządy.

Postanowienie to podpisaii

a

wszyscy

pośrednictwem
postanow eniu.

członków

zarządu

utworzyly

obecni członkowie za»

rządu

głównego i zastępcy.
Za stronnictwo
Chr-eścijańsko.Narodowe
Sfefan
Dąbrowski
Marjan Jaroszyński, Antoni Jundziit, Stanisław Stroński, Wacław
Szadurski ks Adam Wyrębowski, Adam Żółtowski, Leon Żółtowski,
Za Chrześcijańskie Stonnictwa Rola cze SZefan Ciszewski Aleksander Dworski, Kazimierz Grodzicki, Stanisław Humnicki,
Stanisław

Komorowski

Zygmunt Leszczyński

Stanisław Ossowski,
secki

Marjan

Jerzy

Wojciech Ozimina.

Rudziński,

Wacław

Madejski,

Alfred

Morsztyn,

Kazimierz Papara,

Szujski,

Gustaw

Adam

Pia:

Swida,

*
Caly odd:i2! krakowski z caleam jego prezydjum
prawie oddział poznański @ |’то zarządem, wreszcie
większość

oddziału
sko

ziemiaństwa

we Lwowie

Roln cze,

Chrz.Nar.

bądą

odtąd

wspóldziałające

Królestwie

tworsyć

oraz cały
ogromna

oraz
_ wększość

Stronnictwo Chrześcijań-

z Komitetem

Niekarność
WARSZAWA
W Dniu Polskim

w

Zachowawczsm.

generalnego sekretarza Komitetu Zachowaw-

czego p. Adama Piaseckiego dotyczące polemiki z p. Strońskim. Oświadczenie to zaopatrzone zostało komentarzem redakcyjnym podkrešlającym że sąd o dzlałalności
sekretarza generalnego Komitetu Zachowawczego należeć może tylko do Komitetu Za-

chowawczego względnie do jego Wydziału
Wykonawczego nigdy zaś do p. Strońskiego jako osoby

postronnej.

Zarzut

niekarno-

ści zwraca się całym ostrzem właśnie przeciwko p. Strońskiemu kt ry BSjAS žormalnie członkiem Stronnictwa Ch.
N. zwalcza
politykę Komitetu Zachowawczego do którego to stronnictwo należy.

wzór

poznańskiej

unjl

gospodarczej.

Rozmowy

są

w toku.

B,. Posłowie
Byli

Wędziagolski

posłowie

Hałko, Dubrownik;

Szapiel

p.p. Wędziagolski,

Adamowicz,

| Szapiel
występują z własną
jako stronnictwo chłopskie.
Akcja prowadzona
przez wspommianych wa być subsudjowana przez

we miejsca list swoich

nazwisk.

Ds S:jmu—w okręgu Lida: * Du:
brownik—FHofmoki Ostrowski, w okręgu Nowogródek" Hałko—Adamowicz,
w okręgu Swięciany: Hałko—Szapiel.

"wspomniana grupa wysuwa na _czoło-

Słowa). Czntralny Komitet

Wykonawczy

jako orzaan Zarządu Głównego Stronnictwa Chłopskiego powziął uchwałę
wykluczającą b. posła Dr. Polakiewicza ze stronnictwa za akcję zmierzającą do jego rozbicia.

Partja Socjal Demokratów

litewskich.

Ukazał się w Wilnie kolejny numer organu wydawanego przez grupą
emigrantów socjalistycznych z Litwy, „Pirmyn*, Pismo nawałuje wileńskie
społeczeństwo

litewskie do zerwania z dotychczasewemi

rykalnymi. Jednocześnie zapowiadą rychłą organizację
Wileńskiej litewskiej partji social-demokratów.

pierwsze

Nieprawdziwe

wiadomości

prowodyrami

ma

Dalsze składanie list państwowych
WARSZAWA 21.1 (tei. wł. Słowa). Dziś złożono w Głównej
Komisji Wyborczej 5 list państwowych kandydatów do Sejmu i Senatu,
ч
Nr, 13 otrzymała lista komunistyczna tak zw. Jedności Robotniczo Wtošciafsklej. Na jej pierwszem m«ejscu znajduje się nazwisko b. posła Adolfa Warskiego,
Nr. 14 oznaczona została lista Związku Chłopskiego: otwierają ją nazwiska: Stapiński i Hipolit Sliwiński.
2
“+ Nr. 15 otrzymała lista Polskiego Stronnictwa z ks. Janem Cujem na pierwsżym
miejscu. Nr. 16 zaś lewica P. P. S, tak zw. drobnerowcy z p. Gzunią na czele.
Pozatem wpłynęła lista kandydatów do Senatu Bezpartyjnego Blokn Współpracy
z Rządem.

®

o kandydaturach

kandydowaniu

na

lście jednego

Będą

oni kandydowali

zusełnie oddzielnie.

pułk. Sławek miał kandydować jako

Jeszcze przed sześciu
stawa w Wilaie była

laty każda
ewenemen-

Ruch

wystawę“

Podkreślam „dobrą”, bo zła wystawa
nie tylko nie nie przysparza, lecz odwytwarza

w

zamęt

pojęciach

tem. Była szusacją, o której długoi o malarstwie u przeciątnega widza.
szeroko się mówiło, s którą ZwiedzaOd paru dni, a może i tygodni

ła tylko «śmietanka»
towarzystwa. mamy w Wilnie trzy wystawy obraSzeroki zaś ogół uważał każdą
wy- zów: 1) Marjan: Grużewskego, 2) warstawę obrazówi rzeźb za wykwint, nie szawskich artystów i 3) wystawę ob-

dla każdej przeciętnej
y.
Obecnie

do- razów i rzeźb w lokalu

ten wykwini, zawdzigcza-

c systematycznym

lowarz* Artystów
stępnym

jednostki

wystawom

Wróblewskiego,
Trzy wystawy

b, restauracji

maraz

nawet

dla

Wil. włększego miasta za wiele, cóż wtedy

Plastyków — do- mówić o Wilnie, które dopiero

się stał dla wszystkich. Dziś

kreczyło

próg obojętności

do

przeSztuki;

w Wilnie chyba niema obywatela, ale można się zgodzić i na trzy, jektóryby w przeciągu'ostalnich sześciu żeli stoją na odpowiednim poziomie
„ lat raz jeden przynajmniej nie był na i nikomu krzywdy nie wyrządzają,
wystawie:

niema

się nie Interesował

inteligenta

któryby

(gruntownie

Najdawniej otwartą

fest

wystawa

czy ebrazów Marjana Grużewskiego.

Nie

pobieżnie)
— malarstwem; niema pisma,

poraz pierwszy zjeżdża ten artysta ze
swoją wystawą do Wilna,
pedobno

jawach,

oglądając teraz, nie dostrzega

któreby od czasu do czasu nie udzielało miejsca na swych łamach — ke jego rodzinnego miasta, Ostatni raz
mentowaniu sztuki w jej różnych ob- oglądałem jego prace w roku 1923 a
się pra-

Taka ewolucja zainteresowzń spra- wie żadnych postępów technicznych,
wami artystycznemi tem ciekawszą
zaletą
Najciekawszą i największą

j:st, iż posuwa się ceraz to szybsze” obrazów M. Grużewskiego ma być ta

tni krokami. | kto wie, być może za —że malowane są w transie. Artysta
jakie parę lat, mieć będziemy w Wil- wpada w stan miemal kataleptyczny

so- kiedy w głównej emerytalnej

niezmiernia
charakteru

Tak samo

wiadomość

jakoby

wyborczy

na

ne zagadnienia. Jeżeli ktoś

ma

od- pisza Kolcow — eryginały dokumen.

mienne zdaaie w danej
kwestji niž
to ustala dyrektywa partyjna, nie po-

z łatwością mógłby narazić się cenDla ilustracji styla
i tonu
umytralnym władzom
partyjnym i zostać ślnie zacytowaliśmy dosłowny urywek
oskarżony e łamanie dyscypliny par- z artykułu
Kolcowa.
Als to
matyjaej, To też jeżeli
czasem zdarzy wiasem.

się znaleźć

artykuły

polemiczne

w

„lzwiestjach* lab „Prawdzię*, pisane
są one przez najęrubsze ryby rządów
przykład

resującej

łamach
kiem

„Prawdy*

Łariaem

oskarżycie-

Ala,

Ciep-

towy tegoż bloku, powołując do zarządu na przewcdniczącego p. Władysława Parniewskiego z Barek, do-

nej jest biurekratyzm sądów sowieckich. Już opozycja, dzisiaj pognębio-

jak

niedostępnego

O ganizacja

iwskazania

Polesia.

gotowa,

czeka

hasła

listy wyborczej
ma jaką
każe jedno-

inspektora orzaniza- konieczność narodowa
w powiecie byłego myślnie głosować.

wójta gminy Wielkiej Głuszy.
Jednocześnie zebranie
zorganizowało z wyboru wydział powołując do
miego po przedstawicielu ze wsSzystkich ugrupowań społecznych (w po-

wiecie,

kątkach

dalekich za-

z rolników

Pod tą samą platfermą polityczną
bezpartyjnej współpracy
z rządem,
pracuje komitet ukraiński
powołany

do życia pod egidą p: dr, Welgockiego, który również

swoją

większych i do sejmu postawił.
mniejszych, kolonistów,
osadników,
Kamień Koszyrski.
duchowieństwa katolickiego, przedsta-

KRONIKA

—

kandydaturą

w.

sea

przeciwko

Cika

ciąganinies

i Politbiura

Łarin,

w

<Trzeba zmienić system załatwiania wtem

sposób, aby
ciąganiny

wykorzenić

latami

zaskarżanie

nawet

po sądach.

wyroków

możliwość

Trzeba

sądowych

adkach,

lub funkcjonarjusza.

kiedy

zakazać

w

sąd

tych

pierwszej

Wyrok

sądu przychyl-

Temmatea energicznej utarczki ałow- Pa bota omisMG, eže

na, w swoich plaiformach

po

r

urzędach

sowieckich jest zjawiskiem

jeżeli p Anos ich

DIU- Powództwo do zdministracji, administraciją

rekratyzmu w aparacie państwowym
Sowietów. Blurokratyzm,
bszduszna

formalistyka, ciąganina

merytorycznych aui formajnych. Robotnik
i funkcjonarjusz zachowują natowiast prawo

ideowych zaskarżenia WA

podkreślała niesłychany WZFOSt

nagmia-

być pozbawieni tego prawa. Oto najpewniejszy Środek radykalnego wykorzenienia na-

wet możliwości ciąganiny po sądachi biu*

ya

ię

ty

mety nad Nstropoce wo

nem w Życiu teražaiejszej
Rosji.
Niektórzy prawnicy oburzą się na myśl
Rzecz zrozumiała, że wywołuje Ona o naruszeniu najświętszych podstaw prawzniechęcenie nawet

wśród

członków

dopiero

mówić o szerokich masach
tyjnych.

Po niecnej przygodzie. Przy. wieckiego

Biurokratyzm

potęguje

kra

wojnę

B

Ba

ii

najświętszemu

aj

DEZPAL- kwgą powierniowz
łada Ee

aparatu

wrogie

s0-

Artyku!

Larina

>

wywolal

nastroje naczelnego prokuratora

uwagi

ZSSR.

tow.

ścijan, robotników, kolejarzy i rze- trzymany w Warszawie w domu pu- wsi i młast wobec rządów sowieć- Kryjenki. Krylenko pałając Oburzemieślników. Każde z tych ugrupowań bliczaym przy ul. Zielna Nr. 2 b. po- kich. Osozycja słusznie twierdziła, ża niem podkreśla, że procedura sądowa

wybrało przedstawicieia.

se! Antoni Szapiel został

Dalsze prace organizacyjne razwijają się też raźno w
mitetem

kontakcie z ko-

wojswodzkim

wod

cnergicz-

dzeniu dokumentów

spsku

u,

|ak się zdaje, w

w Portugalji,

Press donosi,

że vładze dowie:

skerowanym
przeciwko rządowi
u których znaleziono plany
Osób,

«mi maju ubiegłego roku. W Oporto
osoby,
wśród
nich
podpor.
"znane
obrał udział w ostatnich
rewolucjach.

aresztowania:

HAWANA, 211 Pat.
Komisja
międzynarodowego
prawa
pubicznego konf:rencji panamerykańskiej uchwaliła jednogłośnie
rez lucję wypowiada'qcą się zasadniczo
za nie wtrącaniem się
państwa

Dowgalewski

do

spraw

wewnętrznych

drugiego.

ruguje z poselstwa

Francuzów,

PARYŻ, 21 I. PAT, <Le Journal» zamieszcza pogłoskę, iż nowo mianowany
ambasador sowieski Dowgałewski odprawić cały zajęty w ambasadzie personel
francuski, rezerwując wszystkie posady dla Rosjan.

Jątrzenia

sowieckie

w

aparat

państwowy

Bessarabji,

MOSKWA, 21 I.PAT. Prezydjam Stowarzyszenia występującego pod hasłem:
„Rumuńscy zaborcy—precz z Bessarabji" przygotowuje się energicznie do ob:
chodu 10 lecia oderwania Bessarabji od Rosji. W Kijowie I Odesie, Chartowie
oraz w republice Mołdawskiej ukonstytuowały się specjalne komisje obchodowe.
Planowane są masowe demonatracje. Filija mołdawska sowieckiego wydawnictwa
państwowe, o wydała zniczną ilość broszur i plakatów, dotyczących kwestji bessarabskiej. 26 stycznia odbędzie się w Mostwie w wielkiej sali kolumnowej domu
związków zawodowych meeting na temat sytuacji międzynarodowej i dziesięciolecia zajęcia Bessarabji, na którym
z mowami
wystąpią Łunaczarski, Dąbal,
Szmeral i Badulescu.

Nowy film polski „Polonia Restituta“.

й
WARSZAWA, 21 I PAT. W ciągu ostatnich miesięcy wybitni polscy fachowcy
kimematograficzni przy współpracy wojskowości opracowali diim, przedstawiający dzieje
walk o niepocległość Polski w latach 1918-1921. Film ten dłagości 30,000 metrów, należący do Ministerstwa Spraw Wojskowych i wykonany częściowo w czasie walk w polu
przez operatorów sztąbu generalnego został obecnie odpowiednio rozsegregowany i tworzy obraz pod nazwą „Pclonia Resiituta*. Film zawiera między innemi następujące historyczne obrazy: Zdobycie Kijowa przez Marszałka Piłsudskiego, zdobycie
Wilna przez
n. Želigowskie; o, obrona Lwowa, Cud nad
Wisłą, pośig armji bolszewickiej nad
arwia, armję ochotniczą gen. Hallera, symboliczne zaślubiny morza oraz szereg innych ka
batalistycznych.
ż
filmie tym przechowują się postacie wszystkich wyższych wojskowych i przedstawicieli społeczeństwa, którzy bal udział w tych ciężkich dla A
dwiekż Nad
filmem tym objął protektorat pierwsy
wice-minister p" wojskowych gen. Konarzewski. W ciągu najbliższych tygodni sałaty spali ewąć
się inauguracyjnego przedstawie:
nia tego obrazu.

niu kotletów,
zików?

lub przyszywaniu

gu- zentuje swoje nazwisko

Więc nie sam trans, tylko rezalta.

ty takiego trańsu

musimy

dwoma obrazami.
Naogół jednak

brać pod przyjemne

fednym

:
wystawa

przyjął w sprawach cywilnych polega

na za-

karykaturalnych rozmiarów.

«Aparat. możliwość obe,ścia tego drogą

zgła-

Cczik» sowlecki, głos ła opozycja,
jest szatnia skargi opo tem jak sprawa zo*
najgerszą plagą, tem niebezpieczniejstała przegrana, do organów nadzarszą, że „wierzchełek*
partyjny jest
czych: prokuratury gubernjalnej, cenwob c niej bezradny i ulega je wpłytralncj, prezesa Sądu Najwyższego, do

wom,

Asumpt

do

polemiki

dał

feljeton

Wcika ma imię

towarzyszy

Kalimina,

Ordżonkidze, Solcu i Łarina. Wszystrównież znanego dziennikarza 80- kie te instancje uważają za Swój оwieckiego Kolcowa, który umieścił w bowiązek pomagač sądom drogą żą.
„Prawdzie* dłuższy artykuł opisujący dania aby sąd ponewnie
rozpatrzył

hlstorję jakich wiele, tkzw. «wołokity»
zasłużonego
robotnika
metalowca.

Antowcew

cach martenowskich. Był om od

Pace
a
w roku 1922

ja

otrzymał

sprawą jeżeli wydaje się im, 28 wyrok jest niesprawiedliwy, Dalej oma.

praco- wjając projekt Łarina Krylenke

wał przez lat dwadzieścia pięć jako
wykwalifkowany rebotnik
przy pie-

pisze;

<Niedorzecznością jest przeprowadzać
granicę klasową pomiędzy robotnikiem i so:

za- wiechą administracją,

tj. organem

państwa

Ooikkodikkisi
Ana
r
2 oi Pre
dyplom
uzna: pamiętsć, że sesja Cika nie tak dawno po-

nia od eproletarjatu miasta

Carycyna

stanowiło wykluczyć

z zasad ustawodawst-

za wieloleiną pracę w dziedzinie od- wa kryminalnego wzgląd

budowy przemysłu metalurgicznego».
W rok później administracja fabryki

na

proletarjackie

ochodzenie, jako okoliczność łagodzącą
le właśnie tow: Łarin wysuwa moment

klasowy: ustanowić jako formalną zasadę przy

<Krasnyj Okliabr» gdzie pracował rozpatrywaniu
Antowcew, powodując się względami wilńych»,
oszczędnościowemi, przeniosła go ze
Kończąc
stanowiska wykwal.fikowanego
pala- dla skuteczej
cza od szeregu zwykłych robotników rokratyzmem

spraw nie kryminalnych a cy:

Krylenks proponuje,

że

walki z ciąganiną i biunależy wprowadzić edtk. zw. „czernoraboczich”.
powiedzialneść karną za niewykona,
Przeniesienie to związane było z nie cywilnych wyroków czego datych.
zmalłejszeniem
płacy zarobkewej
i czas nie było Oraz wprowadzenie ną.
п
emerytury o jedną trzecią, Pokrzyw= tychmiastowej ekzekucji wyroku

sądowej wędrując trwała cztery
lata.
W piątym roku ciąganiny
dotarł
Antowcew do Wszechrosyjskiego sta-

rosty Kalinina

a ten

rozpatrzywszy

sprawę dał mu

list polecający ponow-

zainteresował

się

ne rozpatrzenie całej sprawy. Jednakże list nie wiele pomógł. Antowesw
znowuż dotarł do Moskwy. Sprawy
komisarz

Ludzie otyli, przez odpowiednie
cie

naturalnej

wody

gorzkiej

uży-

Franciszka

Józefa osiągają bez trudu wydajne i obfite
wy.prótnienie.
Liczne sprawozdania lekarzy
specjalisiów stwierdzają, iż chorzy na artretyzm i chorobę cukrową są bardzo zadowoleni z działania wody Franciszka Józefa.
Wydz.

pracą

Zdr. Nr 130. dn, 28 IX

27 r.

Szmidt „ale cóż — opisuje Kolcow -ЕННЕ

dwa

jego

obrazki

szyńskiego,

niektóre nawet

dowodzą

są ilustracjami życia salenowego
lu- dobrego gustu
przy wyborze i układzi w krynelinach i perukach. Dobre dzie martwej natury, ale reszta obraz«dla amatorów» są akty i półakty St. ków,
że mie wymienię ich autorów,

wrażenie i gdyby obraz
uwagę, mówiąc o obrazach Grużew- Przybylskiego—Nowiny „Młyn zacza- Zawadzkiego, a Wasilewskiego konie
są to kolekcje bez wszelkiej wartości
skiego. Wytrzeszczone Oczy, rozczapie- rowany" (który kteś bardze
dowcip: zdradzają wielkie wpływy
Ś, p: Al artystycznej i służyć mogą,
jake zarzone palce, aureola nad głową, od nie nazwał „sardynkami*) usunąć w freda Wierusz-Kowalskieg3.
trważający objaw dyletantyzmu, pchaczasu do czasu—kościotrup—oto są miejsce mniej widoczne, a podkreślić
Nie są to bszwzględnie nallepsze
cy się na widownię dla własnej
tematy któremi
doprowadza
się do abseność Bagitńskiego— wystawa je- i najówieższe obrazy,
ale, powtórzę przyjemności chyba.
ekstazy zhisteryzowane osoby. Dość szcze więcej wygrałaby na całości— jeszcze raz—wystawa jest
całkiem
Rzeźbę reprezentuje
Noworytto
poprawny rysunek gubi się niemal w Przeważnie nazwiska są znane
i uzna- poprawna,
swoją
kolekcją
płaskorzeźb,
plakiet
chaosie tęczowych kolorów, to też ne: Popowski, Bagieński, Kotowski,
Trochę niesmsaku wyweluje nie- i odlewów w gipsie figurek plastyczzdrowy i normalny człowiek z wysta- Skoczyłas (jeden tylko sztywny w ko- takt kasy, zmuszającej razem z katawy takiej wynosi wrażenie niezdro- łorze i rysuaku obrazek akwarelowy), legiem kupować «Przegląd Artystycz:
Być może byłby z p. Noworylto
wej sensacji i to w najmniej wyszu- Trzciński, Wąsowicz Rafał... —nie tak ny», pismo, które © sztuce prawdzigobry
snycerz, ale mowy nie może
kanym i wykwintnym gatunku.
dawno oglądaliśmy obrazy tych sa- wej ma najmniej ds powiedzenia, a być © rzeźbiarzu tam, gdzie na każWystawa
warszawskich arty= mych autorów ma okrężnej wysta- niewiadomo dla kogo i w jakim eclu cym kroku wyczuwa się brak najprystów—pomiędzy trzema wyżejwymie- wle mieszczącej się w Kasynie.
wydawane.
:
mitywniejszego nawet smaku a rysunionemi jest najpoważniejszą i najNajlepszy ebraz_jest bazwzględnia
Trzecia wystawa mieszcząca się W nek szwankuje wszędzie. Daść spoj:
sum 'enniejszą.
„Noc księżycowa” Popewskięgo, Sub- lokalu
b.
restauracji jest najmniej rzęć na płaskorzeźbę, wyobrażającą
Rozmiary sali w Lutai nie pozwo- tele wyczucie
Marmonji kolorów w estetyczną
pod
wszystkiemi profi] Arcybiskupa, ażeby zrozumieć
liły ma odpowiednie rozmieszczenie połączeniu z doskonałym
rysunkiem wzgledami. Zaśmiecona sala, przesią- že autor tej płaskorzeźby idzie błędną
dość pukaźnej ilości eksponatów, i, stworzyły nieduży als jakże ciskawy knięta jakimś odoram, miegustowne
drogą.
w pierwszej chwili, takle trzy i eztero- obrazek, Bardzo dobre są obrazy ranię, no i wartość
ea
8a: * Ta ostatnia wystawa jest właśnie
piętrewe rozwieszenie przeszkadza w Bigicfūskiego malowane z właściwą mych
eksponatówzłożyły się w Ca- tą zbędną, a szkodliwą, | dobrze byoglądaniu obrazów.
Wystawa
warszawska
ma,
każda wędrująca zresztą,=—swój
raźny cel.

jemu
wprawą
i mistrzowstwem w
jak odtwarzaniu życia koni
i ludzi
„z
wy- końmi związanych.” Jeden z tych o-

dla wać wernikhsów I t. d.) i w stanie ta: obrazki

ładne

i brzydkie

i obrazy,

cienkiemi

pendzelkami, blisko

jedna

łości na taką wystawę, jakiej jeszcze, kady, żeby podobne fakty nie |
jak Wilno Wilaem, nikt nigdy w tem rząty się. Nie chodzi bowiem o rze:
mieście nie eglądat.

łyby ładne naweł,

unormowania życia artystycznego w kiego „transu* maluje swoje obrazy. chociaż autorów
już uznanych, ale drugiej kładzienemi, wytwarzając w dbals oprawione.
Wilnie, als pocieszmy się, że „nie ©4Malowanie w transiel Czyż każdą pochodząc: z okresu ich dojrzewania. ten sposób złudzenie przezroczystoś- bye
na blejtramie
razu Kraków zbudowany”
i nie z twórczość wogóle nie można nazwać Na jedaym z obrazów widziałem da- ci i powietrza) reprezentuje

czy wyszukane, o arcydzieła,
utrzymanie pewnego poziomu.

ale ©

Najgłębszy i najmądrzejszy krytyk

polski,

niestety

dziś

Stanisław Brzozowski

jut

nieżyjący,

mówiąc g za-

daniach krytyki, wsnółczesnej — litegdyby nie tak nie- rackiej powiedział: „Nie o przodowa-

Obraz olejay musi niu dzisiaj może być mowa, lecz o
mocno naciągnięty, utrzymaniu sią na stopie kuliuralnej,
jednym oprawiony w ramę dopasowaną
W wymaganej przez konieczność nowe
jednego głazu — tylko z drobnych transem! Czy nie każdy obraz, wiersz, tę 1912 roku.
dobrym obrazem Jarosz Józef. Tro- wymiarze i kolorze, a wtedy dopiero go rozwoju społecznego”.
artykuł,
(nawet polityczay, przy pisa:
cegiełek, to też budujmy swój „KraObrazy z przed 15 lat debru są che „dziko wygląda ten obraz w
publiczności, jake utwór / Trudno do tych słów coś dodać,
ków'z cegiełek. A za cegiełkę Uwa- niu którego trzeba najwięcej chłodnej na wystawie retrospektywnej, gdy się sąsiedztwie ekliwych w rysunku i pokazywany
artysty, t. |. człowieka,
który czynem tg też temi sł
żam każdy fachowy artykuł, każdy rozwagi)—nie są tworzone w
interesujący odczyt o Sztuce, a prze- całkiem odmiennym, niż przy

|

dzony Antowcew odwołał się do są: zależnie od jego zaskarżenia do wy,,
du. Sąd pierwszej instancji wydał szej instancji. Środki te—konklu juję
wyrok dla niego Po
lecz ad- Kryleako—będą o wiele lepsze niżl
ministracja fabryki „Krasnyj Oktiabr“ ta quasi radykalna, a w gruncie pa
odwołała się do drugiej instancji. czy pusta i szkodliwa dema o ja
SrB78
Sprawa z jednej do drugiej instancji Łarina.

lub nych epokach, a

sprawią

jednej injednakże stworzyła

wojennego i spotęgował je do Wprost stancji. Praktyka

Bohater artykułu,

Uchwały konferencji panamerykańskiej,

jednego

sowiecki

i jak wszystkie wady biurokratyztmu prztd- skarzaniu raz jeden i do

ągzku ze spiskiem aresztowany
został
stóry
był podobno organizatorem re-

podporuczn k Carvarh

wolucji wojskowej w
również aresztowąn
Alexandra, który także

spraw-

się dowiadujemy. w dału wczorajszym
wewrócł da Wilna.

opisek rewolucyjny
United

po

zwolniony

brazów—,„koń przy płocie* ma tyle
Właściwie mówiąc jest to wystawa
Nie kuliuralno-oświatowy, tylko sentymenłu i tak pastelowy w kole- polsko - żydewska, albowiem dwóch
nie muzeum,
dom Sztuki, pismo, (który nie przeszkadza mu jednak sięru* handlowo-dochodowy. I jak ma kaž- rze, iż służyć może za ozdobą: nie malarzy—żydów (Szer
i Załkind) raspecjalnie Sztuce poświęcone, miejskie szać, wyciskać w razie potrzeby farby z dej takiej znajdujemy dużo «ebrazów jednego sałoniku Poiatilistów (tj. Iu- tują
trochę sytuację ilościowo 1 [astypendjum dla artystów i t.p.
: tubek na paletę, dolewać oleju, uży- autorów mniej lub całkiem nieznacych, dzi malujących drobnemi plamkami,
kościowo. Niektóre pejzaże Szera by:

Wielu jeszcze rzeczy brakujs

«Środek

w Moskwie fastaacji wydni wyrok ва Karo SE robotnika

Krylenko.

partji komunistycznej, a cóż

WYBORCZA.

łem

tsich

Ro j pak.
ikolajem

perypetyj Autowcewa w

ma którym między innemi pisze:

człon-

ks.Arcybiskupa

Z pewodu

parę dni później ogłosił
w
<Prawdzie» artykuł pod znamiennym
tytu-

inte: członek

i głośnym

sowieckim,

procesie

się

pomi;dzy

«politbiura»

w

mamy

polemiki jaka toczy

„prawnikiem

lem

właśnie:

ożywionej, niezmiernie

Szyrskim, zjazd
erganizacyjay.
Bez- mi, celem skoncentrowania w wspól:
partyjnego Blotu
współpracy z rzą: nem ognisku pojedyńcze polskie jed-

dem i wyłonił z siebie komitet gow'a- mostki porozrzucane po

tów są, ale potrzebne
jeszcze — pomyślcie — odpisy. Więzienie potrzeb-

dejmuje anikrytyki ani dyskusji, gdyż ne a nie edpisy!*

sowiećkich, Ostatnio

Polesia.

Ruch przedwyborczy
dotarł i do mym kierunkiem i pracą przewodniodległych zakątków giębokiego Pole- czącego Parczewskiego, który zajął
sia brzegów Prypeci.
się niezwłocznie
zorganizowaniem
Dala 13 stycznia rb. odbył się w miejscowych komitetów gminnych w
powiatowem mieście Kamieniu Ko- każdej gminie z odnośnemi oddz'ała-

tychczasowego
cyj gminaych

komisji

siedzi niejaki Alfierew, który aby rezpatrzyć sprawę zażądał ze Stalingradu

według wskazówek centralaych władz Dopiero wtenczas Alfierow przekona
partyjnych może oświetląć te lub in: się, że sprawa istnieje. Petent jest —

O

dewszystkiem każdą dobrą
wrotnie,

ks.

konserwatysta jest nieprawdziwa.

щ

Trzy wystawy obrazów,

nie-

z okręgów

Eustachego Sapiehy i p. Polakiewicza jest pozbawioną wszelkich podstaw.

kle-

terenie Ziemi

prof. Zu-

WARSZAWA, 21. |. (źel wł. Słowa). Wiadomość podana przez
które pisma, o wspólaem

Wyklaczenie b. pos. Polakiewicza z Stronnictwa Chłopskiego
2L1.I (żel. wł

Na

znajdują slę: p. Władysław Glinka, hr. Łubieński (b. senator),
prezes Ligi Katolickiej,) prezes Towa- iański (Lwów).

w poszczegól-

Do S:naitu w okręgu Nowogródek:
adwokata Hofmokl Ostrowskiego.
- Dowiadujemy się jednocześnie, że Hofmokl Ostrowski—Adamowicz.

WARSZAWA,

Kazimierz
Raszewski,
ks
dziekan
Organizacji Nowak
(Poznań),
p.
Galdziński
obejmuje 27 (burmistrz įm. Busk:), p. Zygmunt
miejscu listy Plater,
dr. Drożdź
(Poznań), Leon

natu Monarchistyc'nej
Wszechstanowej. Lista

prasy

POLEMIKA.

se- (Carycyna) odpisów przedstawionych
19 rzystwa Kredytowega-Zlemskiego, na- prasy, która w całym związku
wieckim
jest
prasą
rządową
i
ściśle
mu przez Antowcewa dokumentów
stępnie ks. Metropolita
Ropa, jen.

Dnia

samodzielnie. Władze n e ogłosły powodów

występują

Hel- nych okręgach następujące osoby,

man
listą

donosi:

działy się o nowym
sp
Carmony. Ares towanc w

WARSZAWA 21.1 (żel wł. Słowo) W najbliższym czasie oczekiwane
jest połączenie zrzeszeń kupiectwa polskiego z biokiem Zachowawczym
па

Aj; Wschodnia

LIZBONA, 2.1 Pat.

Kupiectwo polskie łączy się z Komitetęm
Zachowawczy m
gospodarczym,

Polemika na szpaltach
wieckiej jest zjawiskiem
rzadkiem. Wypływa to z

b. m.
została
ostatecznie ustalona
państwo 'a lista kaudydatów
do S3-

wicieli inteligencji zawodowej, urzęd=
ników państwowych, kupców
chrze-

p. Strońskiego,

21.I
(tel. wł. Słow2).
ukazało się oświadczenie

INTERESUJĄCA

Lista monarchistyczna do Senstu,

ustalono, że istnieje rozbieżność
stanowiska politycznego zwolenników uchwały Prezydjum
politycznego Stron. Ch. N. z dn.
151 w sprawie wyborów, oraz zwolenników stanowiska Komitetu
Zachowawczego.
Wobec
tego postanowiono
przeprowad:ič
rozdział stronnictwa. Zwolenn'cy uchwały Prezydjum zachowują
nazwę Stronnictwo Chrześciańsko Narodowe,
zwolennicy drugiej
grupy przybierają nazwę Chrześcijańskiego
Stronnictwa Rolniczego.

i

о

szachownicv wyborc zej.

Rozdział stronnictwa Chrześc-Narodowego.
WARSZAWA

ty»

E-9

stanie pokazuje wszystkie etapy twórczości, kolorze „Apasza* i „Wiosny”
No- i słowem głosi estetykę,
zjada. al e są smieszne tam, gdzie się repre- wiekiej. Trzciński lubuje się w dawMoże ciekawszemi są obrazki
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In den Kresy liegt das
Geschik
Polens; Polska mie ośtoi się bzz mich;

zamknąć się w granicach ściśle etno:
graficznych, to znaczy zerwać z całą
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nym snachronizmem w rozumieniu i poczucin każdego Poiaka, a tembardziej Poląka
Pan Leczycki w <Głosie Polaków
jest sziachta, resztki zaś tej КгевоZa- zakordonowego,
wej szlachty, co jeszcze w granicach kordonowych», analizując
słowo <kresy>
Czyż | kres naszych aspiracji chociażby
Polski została, osłabiał i wszalkiego słusznie zauważył, że walka o wzajemne do wpływów kulturalnych i gospodarczy
ch,
wpływy narodów prowadzi się nie tyiko nie mówiąc o innych, kończy się na Nowoznaczenia pozbawiał.
Więc jako dobrodziejswo i postęp, przy pomocy armat, wojska i gazów, ale gródku, Nieświeżu czy Łucku?
2
jeko wykonanie obmyślonego
planu, metodą oraz narzędziem kultury — jąk arCzyż w imię tych tak naturalnych aspi*
mającego przyszłą czerwoną
Polskę chitektura, teatr, książka no i szkoła.
racji dia każdego kulturalnego środowiska
Skuteczność tych ostatnich środków najprzygotować, mogą demskratycznie
nie dość ponieśliśmy ofiar krwi
i mienia
usposobieni nauczyciela historji
pol- bardzicj stwierdzają dzieje Polski, rezujtatem by słowo «kres» nie raziło naszych uczuć,
skiej traktat Ryski wysławisć w szko- czego były Unje zawierane z sąsiadami.
które czcić nie przestały pamięci naszych
Otóż w związku z tem nie mogę w dziadów 1 pradziadów za tyle poświęceń i
łach. Zadanie mają znacznie
łatwiejsze, niż osądził czcigodny autor „Gra- sobie strawić 1 wyrozumieć dlaczego Pola- madziei w to włożonych?
cy z Centralnych Województw
zwykli na
nic Polski“.
Nie nazywajmy przeto siebie
<kresowzywać nas, Polaków z Województw Wscho* cami», ani województw naszych
<kresoweSłyszałem ministrów Śniących
ma dnich,
<Kresowcami»,
jawie o Czerwenej Polste w Wilnia Wschodnie <Kresowemi>. a Województwa mi», Bo tam gdzie osfatnia szubienica — jeszcze myśl polska I ken granica.
i Grodalłe. Nis demyślali się, że pa
Używa się to nie tylko
w
potoczzej
Nieśwież.
Olgierd Świda
zniszczeniu
zisiwiaństwa
polskiego mowie, ale
1 w urzędowych
enuncjącjach,
miejsce przez mich Czerwonej Polacz oraz w języku całej niemal prasy polskiej. BRE
Choroby zależne od zaparcia, — Cały
wyznaczone zajmie Czerwona BiałoRazić to powinno każdego Polaka z Wo” szereg zaburzeń, jak bóje giowy, niekiedy
ruś. Słuszne też są następujące słowa
Wschodnich, a nas Polaków
_Za- prawie ciągłe, utrata łaknieaia, wstręt do
Edwarda Woyniłłowicza onastępstwach jewództw
jedsenia, bezsenność, niezdolność do pracy,
kordonowych tem silniej, że my wciąż
czu
ich polityki: „Za czasów rosyjskich, jemy się świeżemi
rozdrażnienie ogólne, obłożony język, wzdę:
ofiarami tej walki wpły- cie brzucha, cuchnący oddech i t. d., które
mimo prześladowania polskości, autowów dwóch knitur, ścierających się od wie: często uzaležniamy od różnych chorób, ma!
rytet polski był na Kresach
o witie
źródło w zaparciu; wystarczy usuną
silniejszy, 12 dziś za suwerenności ków na terenie Ziem Wschodnich, aje kresu swoje
których nie tylko nikt oznaczyć, alei wyczuć to ostatnie, aby ustąpiły wszelkie dolegliwości, W tym ceju należy przyjąć I lub 2
Polski; siłę paciągającą Kresy Polska mie jest w stanie.
pigułki Cascarine Leprince wieczorem podgdzieś zapedziałe, gdzieś straciła swój
Stąd — jeśli wykreślenie granicy trakta- Czas jedzenia. Sprzedaż we wszystkich apte*
złoty róg”.
tu Ryskiego nie może być zrozumiałe dia kach. Cena zł, 4.60 za flakon. Nie należy dozastępczym. Prawdziwe
zdrowo myślącego Polaka, to tembardziej wierzać środkom
Marjan Zdzieckowski,
tylko w polskiem opakowanin: białe litery
nazywanie tego nie Granicą Wschodnią, ale na niebieskiem tle.
2
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Razem 10,962 w tem tylko 337
b. właścieli nieruchomości ziemskich.
Do tego dochodzi 4,000 rodzin świeżo zarejestrowanych z Wilna
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ме i służba da-
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4.ch wypełaianych
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wszystko

i jak„po-

komuś

Szwajcarji zaufanie.

każdy petent dopiero
po
upływie
pewnego czasu, gdyż podań jest duże

Odbicie fjatszywe

chciała — powiedz-

sxich ziem. Instynktowi zaś temu do
gadzał zwycięski pochód bolszewictwa
ma Warszawę, dając doskonałą
spo*
sobność ztealizowania życzenia, któ-

Dzisiaj

daje, —

przedwojennych

Belgji,

które lekceważyliśmy ongiś

Pozatem

Gdy lustro jest krzywe,
wszystko przeinacza.

wszel-

wiska wszystkich trzech demokracyį
naszych: naredowej, radykalnej i se-

głów

6.

wciąż

umizgi

drobni posiadacze rolni, urzędnicy kołejowi i t. d. Większość sum waka
się w granicąch od 500 do 2 006 rubli,

słów

W cel twój wszystką baczność wciel,
wzrokiem mierz pomału

kim peczynaniom duchem bolszewictwa zakażonym, należało
znieść.
my to otwarcie — pozbyć się krese- Traktat Ryski znakomicie to ułatwił,
wych małoruskich, białeruskichi litew= był więc dobrodziejstwem ze stanomej Polski, która

—

dość już

Dobrze wymierz — potem strzel:
nie zmarnujesz strzątu.
Dobrze przypatrz się gdzie cel, —
najpierw wymierz -- potem strzel

Ale trudność jest tu pozorną. Był wo zachowawczą, gotową do wielkich
bewiem poza defetyzmem inny jeszcze ustępstw
i ofiar, ala bezwzględnie

chyba

wzięło.

W

— Tak. Lwia część dokumentów rejestrewanych
to drobne
książeczki
oszczędnościowe. Mają je przeważnie

z

państwo-

długów

postępy.

Mniej języków — więcej
i rąk do robotył —
czynów

powiedzieć

znaczne

cą

'

mów

—

sią

góle opieka nad Polakami i za grani-

Grunt dziś treść —

nie zmarnujesz

do

miljardy,

Dziś czas czynów a nie słów;
Grunt dziś treść — nie zwroty!

Dobrze wymierz

znawania

niema, a na wszystkie

nie są już obtcnie lekceważone.

budulcem.

rzeczy

których

już

życz”, skoro się nie oddało

Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
jest ustosunkowane bardzo przychył:
nie do tego zagadnienia Zorganizo
wany jest oddział rejestracji strat,
który pracue całą parą, „Stracone*

6.

owej chwili załagodzenie za* 63-im i łatach następnych.
Tę siłę z natury

°

Lecz nie wolno ci być — niczem,
tem bardzej — hamulcem! —
Gdy nie jesteś budowniczym,

sedno

wierzą

Statystyka Polaków Zakordonodowanych t. j Francji, Belgji Anglji wych zarejestrowanych w Związi Polski nastrój ten zmienił się w
ku Obrony Mienia Polaków Zabardzo znacznym stopnia na lepsze.

Gdy nie jesteś budowniczym
musisz być — budulcem,
wapnem, miotem robotniczym,
gdy nie jesteś budowniczym

Tylko

mowy

dzie przedstawicieli państw

5.

Dziś czas czynów,

że można

— 7 początku
panował nastrój
nieco espały. Obecnie jedzak po zjeź:

żeś szlachcic — nie herbem.

dymsem,
lub wysiedlająe pozostać miały, stawały się przedmiopoktórych dewiedziano
się, tema antypatji dla tych samych
wodów, które w duszy Niemca z wyże synowie ich w okopach polskich
soką kulturą i podniosłemi aspiracjasiedzieli".
Jasną jest rzeczą, że traktat Ryski mi budziły podziw i;sympaiję.
Na rozległych srzestrzeniach był w znacznej mierze wynikiem i wyrzeźwią:
razem defetystycznych nastrojów, któ- twy i Rusi, które szerokim
i duszę,
rym uległy rządi naród. Zbyt bawiena cym oddechem poją myśl
świeżą była pamięć owych strasznych sposobią ją do lotu i nadają Ów rozdni, kiedy czerwone hordy
krokiena mach, o którym tak wymownie pisze
megaszybkim posuwały się ku Warszawie baron м. Sodsu, uczuły nowe,
i koniec niepodległej Pelski zdawał cją przeszłości stojące żywioły nowej
się bliskim. Gdycy jednak tylko w Polski, siłę duchową ogronsną, a im
defetyzmie należało szukać wyjaśnie- obcą, z ziemi ejczystej czerpiącą samia traktatu Ryskiego, to nauczyciele ki, z krajem swoim zrośniętą i zżytą.
historji w szkołach polskich istetnie Siłę zaś tę stanowi polski z kultury
mieliby przed sobą ową mie dającą i ducha, ale miejscowego przeważnie
żywioł szlachecko-ziesię rozwikłać trudność, e której mó- pochodzenia
wi p. Woyniłłowicz, bo jakżeby mogli miański, wykartmiony tradycją wieków
dzielo defityzmu
przedstawić, jako pracy, walk i cierpień i tak Świeżemi
heroicznego
zasługę i dobrodziejstwo,
albo przy- jeszcze wspomnieniami
w r. 31 i
najmniej jako najkorzystniejsze w wa- zmagania się z Caratem

związku

w

po- staw życia gospodarczego. Bo

— Jaksię.odnosi nasza własna opinja
publiczna i władze do tych spraw?

—

Dla Ojczyzny synem

ich
jej

anemicznego

Republik

i Anglji.

—

bądź, lecz — nie pasierbem
Udowodnij czynem,

musisz być —

dla

„Czerwoność” nie
najezerwieńsi.

należności.

Stąd też ogromna liczba

sunku

czynem!

arszeniku

anemicznych

szkodowanych
—
„nie burżujów*,
jak piszą belszewicy,
ale właśnie
sproletaryzewanej klasy średniej. Trzeba dodać, że niema bardziej zajadłe-

panuje również w

nie błękitnym płynem
ale —

państwowemu.

byłego sejusznika © duisze
awanse dzaju, zaczyna nurtować coraz silniej
opinia francuska odpowiada: „redde nasze życie. Dochsdzimy wszyscy do
quod debes*. Mniej więcej taki stan niekwestjenowanych
przed _ wojną
„nieprzedawnienia moralnego* w sto- prawd, że podstawą życia mormalne-

Udowodnij czynem,

siedziby z
rodziny, o

|

—

4.

w żyłach,

organizmowi

plan Dawesa jakkolwiek stękać nie
a
Francja porozumiała
To też walory rosyjskie skrzętnie są przestają,
przechowywane
we francuskich ku- się z Ameryką ce do uregulowania
ferkach, о kredycle dla Sowietów należności. Jednocześnie zasada u-

czyń to, co do ciebie należy.

žes szlachčic —

inuemu

go wierzyciela, jak wierzyciel drobny,

Byleby praca była zbožna,
a my w niej uczciwi i szczerzy.
W najgorszej chwili rób co moźna

Polskę, ale już im w Polsce
miejsca włeściańską Die polską, lub w małej
nie stało. Nie zapomnieli o nich tyl- części polską były raczej kulą u no-

polsko-sowieckich.

—

Lecz działaj mądrze i z ostrożną
i czyń, co w danej chwili można,

Uznane to zostało za najpilniejsze
dem, że on nietylko obronił woje”
wództwo Mścjsławskie, tecz pozyskał zadanie. Posypały sią projsktyžreform
rolnych, których celem bylo przedewdużo, dużo więcej”:
„Zapomniano w traktacie— doda- szystkiem zniszczenie wielkiej i średje autor — O dzielnych kresowych niej własności ziemskiej. Z tego staobrońcach Warszawy. Zdcbyli oni newlska ziemie kresowe z ludnością

targów

można

Czyń to, co do Ciebie należy

raz ten ma znaczinie tylko dla ludzi
z kuliurą. Zwycigžyla na caleį Ilnji demokracja. W Rosji zwycięstwo byłe
spędzą życie na tulaczce; my zaś, tak gruntowne, że w imię ideałów
fałszywi
doradcy, zasłużyliśmy na demokratycznych z dziką jakąś razprzekleństwo
tych,
co nam
wie- keszą i okrucieństwem, jakiego świat
rzyli”.
mie widział przed tem, utopiono „we
„Рггу małem znieczuleniu
— pisze krwi całą kulturę, wszystkie kulturę up. Woynilłłowicz
we wspomnianej osabiające warstwy.
rezprawie *)—więc bez wielkiego bólu
Nowa „ludówa” chłopsko-robotnipozbyli się delegaci
nasi
w Rydze
cza,
niepodległa Pelska, powstająca
wrzodn białoruskiego
i innych, a p.
pod
opieką wszystkich
demokraeyį
Joffe, wróciwszy
ao
Moskwy, opaświata,
przyjęła,
musiała
przyjąć
haswładał, iż mylnie tam wyobrażano,
że wojna była przegraną i że należy ło demokratyczne — i hasło to pod
się zgodzić
na granice
Dniepru i hypnozą bolszewizmu ubrano odrazu
Dźwiny, zatrzymując przy sob'e wo' w-bolszewizującą, mówiąc ściślej, z0forįewodztwo Mšcislawskie. Nie Sowiety, cjalno-rewolucyjuą <eserowską>
=
„wsia
ziemla
trudowomu
паlecz
Polska
jest,
a przynajuniej
roda".
czuje się zwyciężoną, czego
dowo-

runkach

miem.

3

na-

samo niezbędne Rosji, jak i każdemu

My jesteśmy stanowczo zbyt ustępZ drugiej strony reakcja prawa
liwi.
własności daje sią odczawać
w EuZwlaszcza akiualną jest ta spra- ropie coraz silniej. Z początku,
nie
wa dla Francji. Przed wojaą całe ma- tylko Rosja, ale i państwa „burżuasy drobnych
rentjerów
kupowały zyjne* nie bardzo chciały płacić dłupożyczki rosyjskie,
umieszczane
w gów przerażone astronemicznemi cywypłat.
Stopniowo
jednak
olbrzymich ilościach
ma francuskim rami
rynku pieniężnym. La Russie grande zwyciążała zasada, że bez uznania
et riche cieszyła się wielkiem 'zaufa- długu, ginie kredyt tj. psdstawa pod-

Orać — drogą ojcowiznę,
Siać — na własnym ziemi szmacie.
Walczyć— tylko za Ojczyznę,
umrzeć —tylko w swojej chacie

kiej. Temu hasła państwa centralne
przeciwstawiły hasło kalizary. Ale wy-

ko bolszewicy, puszczająg po ustą: gi; demokratyczna Polska wolała
pieniu wojsk polskich rodowe ich nię posiadac, o ils zaś w rąku

tarczywie zwrotu swoich

Bić się — tylko za Ojczyznę, —
Umrzeć — w własnej ckacie!
Wzrastać — w wolę i tężyznę,
Walczyć — tylko za Ojczyznę! -

wet w enuncjacjach oficjalnych mówieno nie o przymierzu Francji, Aug HI, Włoch, ale © przymierzu
demokrzeji francuskieį, angielskiej.
włos-

Pola-

Zastosowanie planu Dawesa do Robyłoby zastrzykiem
Sprawa ta sji Sowieckiej

Anglfi, Bslgji i Szwajcarii.

2

Mienia

sie samej Rosji. Bzz uznania
prawa
własneści mie może ena uzyskać Кгеdytów amerykańskich,
które
są tak-

łączy się z żądaniem uznania długów
przedwołennych. Wierzyciele i Rządy
Państw Zachodnich demagają się na:

ziarno

W ROSJI.

Uniechowskim,
prezesem Związku Obrony
ków Zakordonowych, (Doscńczenie).

tuje p. Uniechowskiego przedstawiciel

na niwie naszych ojców.

Tego właśnie rozmachu zlękła się
dzisiejsza Polska, którą pogrążono w
błocie klasowych nienawiści
i apstytów.
Wiemy jaką potęgą jest hasło, jest
frazes, służący mm za podstawę.
O
powodzeniu przedsięwzięcia stanowi
w znacznej mierze umiejętnie wybrane, na
wyobraźnię
mas
działające
hasło. Tem hasłem w ekresie wojny
światowej była dla Państw
Ententy

POLSKIEGO

Głosu.
— Sprawa cdszkodew?ń dla obywa* jest aktualną również we Francji,

cmentarną:

nie będzie już Ogrojców.

z p.

MIENIA

— A ak
się sprawa należności
przedstawia w innych krajach, zapy-

dobre ziarne

sad przemieńmy

Jeno

ścisły
z roz-

demokraćja. Doszło do tego, że

Wywiad

Przyszłość zdrową i mocarną
da nam tylko dobre ziarno.

przeszło”

skich wyjaśniło — mianowicie
związek rozległych przestrzeni
ległością i rozmachem myśli*.

SPRAWA

na niwie naszych ojców

rozległych

w

tylko

PPP

„obszarniczych

ta mówi

obala

iegendę

kresach“.

Zanali-

uderza

szezuUp-

Nie tylko więć pie można zaprze- łaść ich skrajnych liczb: b. właścicie-

stawać akcji odzyskiwania

odezkedo-

li ziemskich

i rebotaików.

wań, bo „kto wie, jak tam
będzie,
a dziś kosztuje,* ale odwrotnie należy

ogółu Polaków

rzać: oddaj co wziąłeś.

nowią

to inteligencja

95

proc.

zakordonowyci

zawodowa

i kla:

prowadzić ją jeszeze energiczniej z Sa
rzemiećlnicza, słowem klasa
jeszcze większym naciskiem
powia- średnia. Zawody nieprodukcyjne StaNa

pociechę

mozemy

i

sabie

po.

Reszta

4 proc.,

85

proc.

bezrobotni

to

6 proc.

ci właśnie fa-

wiedzieć, że w tej walce nie jesteśnzy chowcy, którzy w pocie czoła pracą
odosobnieni. Wierzyciele zachednio- swoją stwarzają siłę Ziemi Ojczystej,
europejscy o wiele bardziej wpływo- na ktorej osiedli.

wi, niż my, są naszymi cennytmi sprzy-

Najliczniejszą pozycję stanowią tu

mierzeńcami. (Wprawdzie interesy po- roluicy 836,
szczególnych
wierzycieli
różnią
między sebą. N. p. Francuzi
nie

dalej idą urządnicy pan-

się stwowi i prywatni
440, rzemieślnicy
po- i handlowcy 280, kolejarze nižsi 273,

a my byliny ślusarze 160, profesorowie i
ciele 129, adwokaci i lekarze
na mało pewne hipoteki, atoli w jed- Gdzież tu jest nawet miejsce
nem wszyscy ва Bolidarni: trzeba, gendę „o burżujach, którzy

siadali w Rosji

ziemi,

© tyle przezorni, że nie požyczališmy
ażeby wierzyciel rozpoczął spłaty.

Poniekąd leży to nawet

w intere-

nauczy86 itd.
na le-

uciekli

z Rosji”

K. Leczyčki.

4

SŁ
O W

Stan prawny mienia polskiego w
terroru czrezwyczajek

sowieckich opuszczają

Rosję ogrom-

ne masy jej obywateli. nietylke właściciele fabryk i majątków ziemskich
zmuszeni

są wyemigrować

nice państwa

tułaczy

dzielą

poza; gra-

czerwonych katów,

z

nimi

les

inteligencja,

kupcy, posiadacze domów
w miastach, drobni
właściciele ziemscy,
a
często
rzemieślnicy
i _ robotnicy.
Wszyscy
cl ludzie nie są w stanie

zabrać

ze

sobą

wierającego

swego

się w

dzach, przedmiotach

mienia,

towarach,

za-

pienią-

wartościowych,

meblach i t. p. Rzucają więc je na
łaskę i niełaskę losu. — Oczywiście,
ułatwia to rządowi sowieckiemu jego
plany w stosunku do majątku rucho-

mego, który

dotychczas

biany przez

motłoch,

był rozgra-

ale

nie

za

nmiezbędny

środzk

N'e rozwodząc się długo nad nie- poza własnością użytkową (przedmio- więcej niż 5 robotników przy mechaty ubraniowe, żywnościowe i t. p). nicznym silniku, a wiącej niż 10 prawszyste cowników bez mechanicznego silnika,
Państwo jest właścicielem

ustanowienia

stałości i pewności w atosunkach go

mrakytowaną gdzielndziej
krótkością
ciąg.
spodarczych ogółu obywateli.
3yletniego
przedawnienia,
ustanoe
wionym
przez
specjalae przepisy o
Rząd Sowiecki nie uznaje prawa wionego przez prawodawstwo 80rekwizycji i konfiskacie, wydane w własności, a więc, konsekwentnie ra« wieckie, niepodobna
mie skonstatodniu 19 listopada 1920 r.; głoszą zumując, nie uznaje w swem prawo- wać, że čala konstrukcja prawa ©
Ome: „uznać
za własność RSFSR dawstwie przedawnienia nabywczegs. przedawnieniu w Rosji obecnej nosi
wszelki majątek
ruchomy obywateli, Przedawnienia
takiege
niema
w wybitae cechy dbałości mie o stosun=
którzy uciekli z granie Republiki lub R.S.F.SR., gdyż majątsk opuszczony ki cywilne obywateli państwa, a li
ukrywają się dotychczas. Właściciele przez swego właściciela, z prawa mu- tylko dbałości o wszechpotężne patacy tracą prawo
do majątku pozo- si się tam stać własnością
rządu nad obywatelem
we
państwa. nowanie
stawionego w Rosji bezpowretnie*.
Natomiast
prawodawstwo
sowieckie wszystkich gałęziach życia gospodarZasada bezwzględnej i bezpowrot- uznaje przedawnienie, jako
środek czego,
nej konfiskaty majątku bezpańskiego umarzający prawa prywatnego właściTa zuamięuna cecha omnipotencji
zestała złagodzoną dopiero w 1924 r., ciela do majątku, o który ten właści- państwa nad jego
obywatelami jest
e cyrkularz Komisarza Lutowego ciel się nie troszczy; w myśl art. 44 najbardziej jaskrawą
streną
całej
praw Wewnętrznych
z d. 17 marca kod. cyw. sowieckiege wszelkie „prawa struktury
ustroju
sowieckiego
mie
zrobił pierwszy wyłom w tej zasadzie, do powództw umarzają się po upły- tylko w pierwszym okresie niszczenia
uznając możliwość zwrotu skonf.sko: wie 3letniege terminu, jeśli prawo ustroju kapitalistycznego, ale i w
wanego porzuconego majątku „w try- nie ustanowiło (dla poszczególnych drugim okresie usiłowania
wcielenia
bie denacjonalizacji i demunicypali- kategoryj majątków) innego terminu w życie zasad maksymalistycznej dozacji”.
ktryny w całej jej rozciągłości.
przedawnienia".
Uprzytomnijny sobie główne zaDo liczby sposobów wyzucia oby:
+Przedawnienie, brane jako sposób

Dalszy
Pod groźbą

Rosji.

został

na rzecz pań- wateli Rosji z ich własności i prze- umorzenia praw osób prywatnych na
niesienia tej własności na państwo kerzyść państwa, jest uznawane za
1920 r, wydany przez Radę Komisa- rząd sowiecki włączył również
nowe dobre nawet wówezas, gdy chodzi e
rzy Ludowych, mając na względzie prawo
sowieckie © przedawnieniu. stosunki prawne powstałe w okresie
bezpańskie, porzucone mienie, oddaje W normalaem prawodawstwie zacho- przedrewolucyjnym: $ 7 postanowie:
łe na własność pzństwu.
dnio-europejskiem przedawnienie jest nia WCIK'a wprowadzającego kodeks
W myśl tego dekretu
zostaje u- prawem, utwierdzającem własność dłu- cywilny madaje prawu o przedawnieznanem za mienie porzucone, „wSzEl- goletniego
posiadacza
przedmiotu nie niepraktykowaną
w kodeksach
ki majątek
faktycznie pozostawiony oraz środkiem, umarzającym pretensje państw eywilizowanych wsteczną siłę
przez jego zaginionego posiadacza; niezgłoszone w przeciągu długich lat; prawa; paragraf ten głosi bowiem że
a także mienie,
którego pesiadacz stąd prawodawstwa zachodnio - euro= „ogólne 3-letnie przedawnienie
pojeszcze zsocjalizowany
stwa. —

Dzkret

z

@

dnia 3 listopada

nie jest znany i nie może
być usta- pejskie rózróżniają przedawnienie naumarzająlony*.
Majątek
porzucony staje się bywcze ed przedawnienia
własnością państwa w trybie ustano- cego,
uznając oba te przedawnienia

wództw

rozciąga

się również na sto-

sunki prawne, wynikłe przed wprowadzeniem kodeksu".

kich warsztatów pracy, majemcą rabotnika; ono zabiera w swe ręce 0woce
pracy
preletarjaiui ono rozdziela je wśród pracujących.
zasad
Usiłowanie wcielenia tych
w życia trwało przez okres 4 lat: od
1917 r. do 1921 r. Owocem tych usiłowań był w pierwszym rzędzie dekret
1017,
o ziemi z d. 26 października
nakazujący wywłaszczenie ziemi z rąk
ziemiaństwa i oddający ją w ręce Komitetów gminnych. W cztery miesiące później, d. 19 lutego 1918 r. So:
wiety wydają dekret o socjalizacji ziemi, mecą którego zostaje ustanowio*

ulegają znacjonalizowaniu*.

Socjalizacja

domów

mieszkalnych

odbyła
się o 2 lata wcześniej, bo
dokonał jej dekret z d. 20 sierpnia
1918 r. Skasował on prawo własno*
ści prywataej de wszystkich bez wyjątku parceł ziemi
w miastach,
których zaludnienie przewyższa
10.000

mieszk:Acow, o ile wartość

tych nie-

ruchomości przewyższa normy ustano*
więne
przez
orgacy
miejscowej
władzy.

Jeśli chodzi e handel,
łęź życia

gospodarczega

ło z rąk

prawodawców

to i ta ganie

uszła ca-

sowieckich,

ną własność państwa na ziemię i jej przekreślili oni bowiem handel, jako
przynależności.
poszczególnych
jednostek
Dzkret ten głosi: „wszystkie bu- czynność
fizycznych,
dając
na
jego
miefsćte
dyaki
niepracowniczych („nietrudohandel, ześrodkowany w ręku kooperatyw, jako instytucji pomocniczych

wych”) gospodarstw, a zarówno znajduląče się przy
mich
gospodarczosady tej doktryny.
Uznaje ona kapitał zwłaszcza war- rolńe przedsiębiorstwa bez wszelkie”
sztaty pracy za wroga mas pracują- go wykupu przechodzą — w zależnocych.
Wynikiem takiego rozumowa- ści od ich przeznaczenia — de roznia jest teza, że klasa posiadająca porządzenia powiatowych, gubernjal(burżuazja), jako wróg
preletarjatu, nych, okręgowych lub faderacyjnych
musi być zniszczoną i wywłaszczoną. sowietów".
Nacjonalizacja przedsiębiorstw przeTembardziej
nie może być mowy o
rządach burżuazji.
Rządy muszą się mysłowych zostaje dekonaną później,
znaleść w ręku
proletarjaiu, który bo zaledwie dekretem z d. 29 listosprawiać je winien, uprzywilejowując pada 1920 r. Dekret ten ustala: „wszyprzemysłowe,
proletarjat z krzywdą
burżuazji
W stkie przedsiębiorstwa
osób
imię tych przywilejów musi być zni- znajdujące się w posiadaniu
szczeną wszelka własneść | prywataa, prywatnych lub spółek, zatrudniające

przy rządzie,

mawpół

państwowych,

mających czuwać nad sprawiedliwym
podziałem owoców pracy proletarjatu
i mających uniemożliwiać spekulację.
Skutki takiej wszechwładzy państ-

wa nie kazały czekać ma siebie
długo.

zbyt

(C. D. N.)
Mirosław

Obiezierski,

эЭ
о CT
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WCZK.
| WYDAWNIcCTWA
TOWARZYSTOA EKONOMICZNEGO
1.

Krakowie.

Dr. Karol D'Englisch

zagadnienia

Dr. Tomasz Lulek: Główne zagadnienia polilyki han.
dlowej w Polsce.
ill. Prof. Władysław Leopold Jaworski: Z zagadnień polityki Światowej.
IV, Ankieta finansowa.
V. Dr. Jan Kanty Steczkowski: O naprawie skarbu RzeM.

©

TARGI LIPSRIE-

rów

państwowych.

XIII,
XIV.
XV.
XVi.
XVII.
хи.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

XXIV.
XXV.

stawców

wschodnich.
Inż. Kazimierz Gehring i inż. Aleksander Skrypczenko:
Naukowa organizacja pracy, z przedmową prof, Adama Krzyżanowskiego
Prof. Tomasz Lulek: Waloryzacja bilansėw.
Polityka kredytowa Banku
Dr. Ferdynand £weig:

programy finansowe
Krzyżanowski: Dwa
Adam
(jesień 1925 i wiosna 1927).
Jan Zieleniewski: Na drodze do racjonalizacji naszego
gospodarstwa,

Władysław Zawadzki: Polska polityka

w

socjalna a go-

Zbyszewski: Polityka - Komitetu $ Finanso: i
XXVI. Dr. W.LigiA, Narodów.
®

społeczne.

spodarstwo

wego
XVII. Witold Krzyżanowski:
przemysłu.

SKŁAD

rozmieszczenej

Terytorjalne

1

Jedwabne suknie
60 zł, Wełniane
80 do 130 zł.,
damskie
Swetry

od
у
suknie od 30 do 80 zł., Płaszcze zimowe
Sniegowce krajowe i zagr. od 20 do 38 zł., i
i męskie od 15 do 50 zi, Obuwie damskie

męskie od 25 do 55 zł,

od

i torebki

Kalosze

oraz najrozmaitsze

ma

ai

tówkę otrzyma jźko
azędliwzm fele

ewyższsjący

Ceny

8
p
A

sumę

GLAZER

ul, Wileńska
majątki

do

Przyjmuje majątki
wydaniem

w

› Uwaga! pp. Wojsko

fabryczne.

m i mzędnikom dogodne warunki kupna.

Maść przeciw odmrożeniom

ag

Teodolity,
goniometry,
pianimetry

Geodezyjne
powszechnie

ec,

znanej firmy

Gustaw KIEYdO, irezno
—

taśmy

miernicze

również

—

i ruletki w wielkim w;borze

tycznym
tyike w fabrycznym składzie cptyczno-okulis

„Opiyl Rubini==
UL. DOMINIKANSKA 17, TEL. 10-58.
ajstarsza firma w kraju

(egzyst. od 1840 r)

MZ
MEENEETABEODM

instrumenty

й

S;

|

LECZY
świeże i zastarzałe
odmrożenia
zapobiega odmrożeniom

na

z

A

żądanie

sięgarnia

ordynator

есаг

asf

Kupnoi sprze daż
MEBLE,
DYWANY,
ANTYKI, Lom bardowę kwity i rozmaite
rzeczy. Szacunek rz.
Czy bezpłatnie.
Dla

3

kupna

zreczy

powieści

—

Dr Janina

RRT

Szpiłala

Sawicz.

ki

Choroby

a

neryczne

kie bas bólu

WE:

есе.

i najso. | "zykuuje
od 46

SE

e

nowe, złote „plomby

wkładki.

Sztuczne

pp i

cz—

Odpowiedž
daje porównanie
kich a przytem

czułości

wyjątkowo

tych

Iek-

trwałych

słuchawek z innemi.
Nagrodzone złotemi medalami na wystawach radjowych w Krakowie i Poznaniu:

Do

nabycia

wszędzie.

Fabryczne Biuro sprzedaży:
Biuro
Techniczno - Handiowe
Inż, Kiersnowski i Krużołek S-ka.
Wilno, ul. Orzeszkowej Nr 3 m. 15,
Adres telegraf.:
ier, Wilno,

tel. 5—60,

G, GERLĄCH_ gorszawa— Tamka 40.
instrumentów geodezyjnych i rysunkowych
Poleca:

Teodolity — Niwelatory —

Busole
—

Łaty

= Miary

wszelkiego rodzaju,

ań

ul. Rzeczna

dębowe

Planimetry i pantograty G. Coradiego — @
Arytmometry <ORYGINAL-0DHNER>

RAAAGDZZCAKERECENECCAAZAKZOM i

DOKTÓR
Blumowicz

it,d. | =SS

Dogodne

11-a—11,

LE

Lekarz-Dantysis
MARYA

е

weneryczne,
i płciowe

ul. Mickiewicza, 9

de

-

leckich

ul.

Snia-

weneryczne

Ą,

CYMBLER

Wil,
ul. Wileńska 3, wępezyczne
i moPrzyjmuje od 8 co 1 Szopłciowe, Elektroteje]

aska)
=

kolejowej 3 1/2 klm.
D. H.-K. <Zachęta»

Gdańska 6, tel. 9 05.

Or.

M

\Цебока

róg

Tatarskiej 9—2 t 5—8.

Ł

Vv

fortepjan

6. Wolison

_35—

Wileńska 30 m. 14,

choroby skórne
i mk
Przyjmuje
a
doli sd 0!

długie i krótkie fale. Wykonanie bez

Chusielna 46.

(Drugi dom od Marszałkowskiej
dworcowi Głównemu.)

ku

sztucznych.

od 9 do

| AKUSZERK. |

zyk
Lekarz-Dentyst.
T

rz; KAUPAWIE:

Mitno

5

go

W.

Z. P. Nr 63.

1-09

7 w., Kasztanowaj7 m.5
W. Z. P. 69

NA
AKUSZERKA

powróciła i wznowła
przyjęcia chorych.
esiowa 23 m. 6.

z

W. Z. P. 24,

AKUSZERKA

M, Brzezina

m. 4,
W. Zdr. № 3093
Sr—

a

9 m. 2q
.

—161
Lekarz-Dentysta

4*PLANOW |
ł SWIATLODRUK ń

Smiałowska

przyjmuje od

1 4—6,
przyjmuje:
W.Z.P. Nr 53 od 9 rano do 7 wiecz..
—%
ul. ma Mickiewicza

ul. Mostowa

‚

Akuszerka

W.

OKUSZKO

3:27

5| przyjmuje: od g. 10—2
iod g. 3—7

KOPJOWANIE
©

laboratorjum

s

ELEFON

| Vica DOBRA 6.

AN

zębów

spe-

Lekarz. nitysta
^ Pasiński

К

12-29

St Łukaszewski i M. Zawadzka

10

pei
8

m, 8.

Ickiewicza)

W. Pohulanka 2, ró
awalnej, Me
Z

cjalne.

2

gabinece

przyjmuje od g, 10—2

Dr POPILSKi

APARAT DETEKTOROWY zapewnia
niezwykle czystyi łośny odbiór na

Zawaina

Jie czowa
з 3. К Kestowi
nė
W. Z.arska
=Acjg" (Omestkowej Nr 3
ZAZIE

ul

wykonaniu

0

Leksrz arz-Dentysi
Dentysta _ M. LAKNERO| WA
FRYDMAN
Przyjmuje od g. 9 do

p. wiecz., Przyjmuje

wtorki,
Pa
owa
od g. 3 m, 30—4Piąm. 30

odbiornik

RADJOWY

7

L

Przy

a
i weneryczne,

офе
i od g. 5 —

|

zarzutu Cena zł: 8.50

T, tel. 1061.

Dr K. Sokołowski

w _ dobrym
stenie
sprzedam za 400 RE
Zarzecze 14 m, 21.
ul.
T-EIE

iod 4 — 7

Wydz. Zdr. Nr 3

W. Z, P,43. do 19. Mickiewicza
46 m, 6.

G-SI2 pleiowe
i 'akórne, ut LEKArZ8-DentyŚci.

A

zniżka. Ofiarną 4 m.5
Przyjmuje: od 8 — 12

>

lod
4 do 8,

w po"
stacji

Wojskowym, urzędni.
kom 1 uczącym się

1, przyj. 4—7.
—I-90

Doktór Medycyn:

syfilis i skórne.

wyraźny odbiór
krajowych
i za:
Obsługa łatwa.
ma wyjątkowo niska zł. 160.

Warszawa,

KARZE.

choroby

mająteczek-ośrodek
50 ha. Dom mieszkalny i kompletne zabudowania

SUPER-EGO

DOM

ŁUKIEWICZ
choroby
skórne

L. Ginsberg

dolarów

wanie zębów bez bólu.
Porcelanowe i złote
korony. Sztuczne zęby.

Doktór Medycyn

DOKTOR

” 7а 1500|

gospodarcze
rządku,
Od

z: i

na raty:

(róg Zakretowej, vls-avis Uniwersytetu).

= I m ztośnić
zacji
Bia

8

Wielka 19.
Przyjmuje: od g. 10—2
i od @. 4—7

1,

anetalskie, kreden- | pipi. WIELKA 21: Ożyńska- Smolska
janty ustnej.
WY
ZAJ
Tel. * 921 » Choroby
viurka,
krzesła
Piombowanie
i usu:

udziela doświadczona
nauczycielka,

w pięrwszorzędnem

a

A

:
oby:
gabinety, i chor
weneryczne i skórne.

3alampowy REINARTZ

B

|-—zi

A.

LEKCYJ
francuskiego
angielskiego

Najnowszy

Bi

Lekarz. Dentysta

p.

en. | Przyjęcie: 9—1 — 3—8,

BRAKNCKNUNANEMONAAKOWNUGMAMM

Polmet?

a

ros

Fabryki ь i okład

na

2

skie) s aekeyctnoc ą 1. Wilkomirski

O
ai
20, dom wiasny
Istnieje od 1843 r.

wymienionych

wyjeżdzam

weneryczne.

(sztuczne słońce

і. 18‹'::&0‹!

Zawiadamiać listownie

POCZTOWĘ DLA

Dlaczego „Zitai

Ё

prowincję.

MISJI niech się zwróci do mnie, za
wybrane
marki
daję
kilkakrotnie
wiekszą ich ilość, za ciekawsze okazy
100 i więcej sztuk za jedną. Mickiewicza 42 m. 11 w niedziele i święta
między 11 a 1 oraz telefonicznie 794

# 91—10

Urządzenia. Kreślarń

Wiłkomierska 26.

ER

Ostrobramska

e
m
m
«
14

bezpłatnie,

Kto zbiera MARKi

Kierownice
— Toromierze
Libele — Taśmy stalowe

odnawianie

wk.

BAROBAKKORKKERARZASERNKBOSACWARKO

Fabryka

Rozs,- ©

-

w wyborowych
gatunkach.
Cenniki i specjalne oferty wysyłamy
N ASION

niwelatory,

astrolabje,

oraz

ram solidnie i tanio | 312—0

Ghiromanika
$łyna: daWróżka
przyszłość,sprąwy s dowe

Н

terminowe.

aktach, osnuty

i piękności dzieje z

KOBIETA LEKARZ

je

długo:

zakupu.

Najlepsze

se

pomiary,

pożyczki

Atlantyki)

8-mlu

słynnej

SprZEdAM

zi

parcelacji.

parcelacji

w

||| Iidnie) reperuje
W.ZP.
anais
Е I3. K.SURKIBWICZA
Saalkiowiesa
||
M
WYSZOMIĘSKI
|=
# аы
„B
z3
= 53 i pół.
'
ui.Ostrobramst23a|| b: „majstee rmy | Dr Hanasowicz Uczącym się zniżka
AS | Oskotkamska 13. | Ordynator Szpitala
Ww. z. Nr 07,
|
Okazia“
Rise, H. Miihsam ax: 2 TTT
r) „Žavi, choroby
24 VI 182 r..
WŁOCŁAWEK
a
Sk ep 39
8Zj8
Leczenie świst łem
а
poleca hurtowo i detalicznie wszelkie 5 Witno, ul. św. Jafisk? © M.Wilenkin
Sollux, Lampa Bacha

awansu.

Wyjednywa przy

bezkresach

Sipmek,
oprawa | |sklep2 mieszkaniem,
z urządzenienj Plotrowicz.
__ Andrzejkowięzo
obrazów ifotografji
Jurczenkowa
choroby
zębów,
pl wa

»
m
ж

Likwiduje serwituty.
Sporządza

Listwyi Ramy|

"
=
m
=

o miłości i t. d. Przyjmuje od 10 do 8
21, m. 6,
wieczór. Ul. Młynowa
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra:
mie na prawo na schody.

komisowej

(Na
dramat

Najūowsze areyazielo Rusyjskiej Złotej S.qnM

——5—

ы
«® **
ТЕ
R w

30, tel. 4—43,

do parcelacji

Morskie“

66 12 aktowa historja życia pełnego blasku
miłości i rezygnacji
osnuty
na
tle
„książę Orlod „„Petersburskie
Białe Noce", Cud rozkoszy.

Przepowia

wielokrotnie

wszystkie towary wyłącznie

© „Wanda* "z

Wilnie

ONFEKCJI, GAŁANTERJI, OBUWIA.

na

D

Agrarno-Parcelacyjny

Przedstawicielstwo

inne towary w firmie

30
, Wielkapoda'
Nowicki Wilnoul.
bezpłatny

na Polskę

Warszawie.

) Wydział

10 do 40 zi.

Wacaw

Największy Sybór

w

.

iš

ZEE
LEZ
do 31 Styczn: —DARMO.
BEZPŁATNIE —od80 do3-g0
100 zł, Balowe pantofelki od 30 do

Lipsku

Anužis Akai

GŁÓWNY

w księgarni S A. Krzyżanowskiego
Kraków, Rynek Główny.

w

ANK ZIEMIAŃSKI

pyty

:

|o-us

kolejnictwa

L

Targowy

|

55805003000000N80E00
-

4 do 14 marca.

Al: jerozolimska 41. Telef. 230.55.

lityka

i potrzeby

produkcji,

w Warszawie,

8

Stan

LT, sz

WŁADYSŁAW

с
„

Wacław Konderski; Konjunktury Światowea nasza ро-

Polsce.

wy.

| „Wilki

pały sie trony! Nastały płacz i zgrzytania! Polały się krew i łzy! Emigracja na obczyźniel

Kino

zaprezentuje

swej

oraz Przedstawiciel

rolneq0.

Stanisław Rybicki:

krajów

zdobycze

i

Urząd

acław Konderski: Ekspanzja zagranicza kapitału
pieniężnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
lek pieniężny Angljl po straj:
Wacław Konderski:
ku a nasze potrzeby.
Władysław Kępiński: Komasacja, jako podstawa na-

-

21

przemystu

10000

lennii
- do 7 marca,
T
a Obuwie i Skóry od 4 do 7 marca.
=
nformacji
udziela
zgłoszenia” przyjmuje

spodarcza.

gospodarcza”

2

Sz

Dr. Ferdynand Zweig: Bilans handlowy w dobie stąbilizacji*
Dr. Stefan Schmidt: Rolnictwo a obecną sytuacja go-

ustroju

gałęzi

Targ ogólny od 4 do 10 marca 1928. Wielki Targ

Polskiego.

prawy

wszystkich

reprezentowanych

ostatnie

kresach

na

narodowościowa

Sprawa

K Srokowski:

XI

z

będzie

Dzis.

!
Polskie

Tas

T

90 24-go stycznia r. D

wyświetlane filmy:

Warszawa.

<Gaumont»,

10.25. Własność

o й.

seans

3.30, ostątni

o godz

Sua
Mac Lean Green p. t, «Cap Cod Folks». W rolach głównych: Renie
Adorće i Barbara Be or d, Nad program: <JA SIĘ BOJĘ» komedja w 8 aktach. Przygody młodzieńca, który musiał odbyć lot na aeroplanie nie mając pojęcia o lotnictwie. W
poczekalni koncert;
3 m. 32.
radjo. Ostatni seans o godz. 10. 'oczątek seansów o godz: : 4. Kasa czynna od godz.
Ceny biletów: parter 80 gr., bałkon 40 gr,

są największą w Europie rewją wzorów

Prof. F. Zoll: Projekt ustawy o waloryzacji należytości pare. opartych na tytułach prywatno-prawnych,

X!

ajerwawsza bitwa narodów z lat 1918-18$
jedyne autentyczne zdjęcia z największego dramatu ludzkości w 10 aktach.
Wilhelm Il-gi, Poincare, Hindenburg, Lundendorft, Petain,
Kronprinz i w.

1elka epopea wojenna na ekranie,

Początek

teczne nieważne.

O

Sala Miejska

|

e

O in. Specjalną fiustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja,
‘, Salnickiego, Ofa młodzieży duzwolone, Bilety honorowe i jednorazowe na premjerę
w dni świą-

(ni, Ostrobramska 5)

i naikorzystniejszym na Świecie rynkiem
więcej niż 1600 grup towazakupów

Gorczyń- <B

Marja

Solski, Marja Modzelewska,

ut. A, Mioklewicza

®

X

Prof. F. Zoll: O konwencji berneńskiej.
Memorjał w sorawie położenia finansowego.
Dr. Ferdynand Zweig: Złoty Polski.
Prof. A. Krzyżanowski i L. Oberlūnder: Naprawa
skarbu : waluty w Austrji.
Dr. Ą. Gałaszka: Uwagi o oszczędności w wydatkach

Miótayni ekranu polskiego JADWIGA SMOSARSKA! Mistrzo-

9

Kalturaino-Oiwlatowy

u +40500000059509060903630G$RR0R05000000

IX.

iš!

„VERDUN“

о

HNUNBNUBNENKONUNNKSEKRNSKE

Vili.

Czypospolitej.

B

lud.kiego

życia

Reymonta. W rol. gł. najpopularn.

Kino-

Miejski Kinematograi | navigoznie
ą
tle powiešci

—

W
VI.

obiecana

słynnej powieści Wł. St.

ska, Gruszczyński i inni. Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i majątku w KŁowickiem. Tereny
fabryczne; «Widzewska Manufaktura» i zakłody <Scheibler i Grohmau» w Łodzi. Dla młodzieży
dozwolone. Początek seansów: 0 godz. 2, 4, 6, 8 i 10 wiecz,

Teatr „Polonja“

potrak-

tatowe.

=,

„Ziemia

6« w|z

wie scen Polskich: Kaz. Junosza Stępowski i Ludwig

Wileńska 38.

Dz

ualne

:

„Helios

š

5E51
aAnoėsae504550956559595050045:063

w

tatr

В

imponująca wizja

arcydzieło ze <Złotej Serji» Polski.

Dziś najnowsze monument.

ios*

Капо-

ch. Krasaosielski

Wilno, ui. Wiejka 21.
Przyjmuje: od g. 10—2

i od g. 4—7.

AKUSZERKA

ŚWIDERSKA
ul. Mickiewicza 4 m.12
przyjm: od SW
EG

wieś: Tatr

Wykonywa — wszelkie
pojecei

37. Wydz.

arzy:

Zdr. 62

81—V—

4;

Mięso wołowe

a) buchalterję,

Badawczy.

Przed kilku dniami prasa doniosła © uroczystościach
poświęcenia
gmachów Chemicznego Instytutu Ba-

cielęce

200—220,

baranie 220 — 250

с) lkwidaturę,
d) patenty, kontrakty i umowy,
e) administrację czasopisma

350—380, szynka świeża 350—380, wędzona
400—420.

przowe

300—350,

schab

w artykule

p. Z.

1922 Zarząd

Spół.

sprawie znajdujemy

Martvnowicza w Nr.
Chemicznego".
Kiedy w roku

tej

w

wyjaśnienie

Szczegółowe

1

Przewidziany

przekształcał

ególno

polski

Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmię
tana 230--250, twaróg 120
— 140 za 1 kg.,
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso«
tone 650 —

roku

650, desero:

1 kg. kwąszona 25—30,
pomidorv 140 —
180 grzyby suszone 8.00—1200 za i <g.

Instytut chodzić będą z realizacji nowości
Badawczy, instytucję poświęconą roz: patentowych, pozatem z analiz i eks-

budowie
polskiego
przemysłu chemicznego
i przystosowaniu
go du
polskich specjalaych warunków.
Giy
w całym
świecie jeszcze
przed
wojną powstawsły liczna instytnty, utrzymywane już to kosztem

—

siątek, groch
60 — 70
gr. ża
kg,,
fasola 70 —80 gr. za 1 kg. kalafiory 100—
150 gr, za główkę, kapusta świeża 25—30 za

Wydatki osobowe
związane z utrzymaniem Instytutu wynoszą
około
300 000 zł. rocznie.
Dochody Instytutu przeważnie po-

Chemiczny

700, solone 600

63,50

63.75
66,75

5725

8 proc. warsz. — 8025 80,50
10 proc. m. Siedlce 83——,

s

Na giełdach

zagranicznych

Notatki

1125

w

Drób:

kurczęta

kury

3,00 —

zł.

za sztukę,

200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00,

Re ECK i

pertyz techalcznych.

6,00

ZO im

dan |

Arcysensacja

Zurychu —

za

1928

roku!

Świat w Płomieniach
F:lm, o którym będzie mówić Wilno

ROBI

rocznicę

śmierci

muzyczne.

Teatrze Polskim, ściągnął gubliczność,
wręcz wytęsknioną za tym
rodzajem
widowiska,
która
wypełniła
salę
i naTrzeci recital L. Oborina,
der
życzliwie
przyjmowała
wykonawNie potrzeba więcej przekonywułączgo dowodu
słuszności, niejedno- ców, pomimo braku zupełnego: obiekrowie przez
nas wypowiędzianego, cywanego balstu, chórów i orkiestry,
zdania o zupełnym braku aintereso- zastąpionej kompletem kilku instruwania muzyką wileńskiej publiczności mentów z fortepianem.
Rolę tytułową wykonał znany
tu:
i gonieniu
jej tylko za «sensacją»,
taj
pochlebnie
Marjan
[
Wawrzkowicz,
jak: frekwencja
niedostateczna
koncertów poważnych
i wysokiego po- jeden z lepszych tenorzystów Spółziomu
artystycznego, lecz wolnych czesnych polskich scen operetkowych.
od wszekliej przymieszki sensacyjno= Partnerką jego była, też dobrze tutaj
ści, a wypełniona sala ma koncercie pamiętna, Kazimiera Horbowska, obLeona Oborina, piękna gra którego darzona piękuym głosem i wdzięczz pewnością nie pociągnęłaby tych nym talentem scenicznym.

dziś

notawano złotego: w Londynie — za
1 funt st, 4350, w Nowym Jorku —

za 100 zł

boiesną

dn. 24 stycznia o godzinie 8-:] rano odbędzie się nabeżeństwo
żałobne w kościele św. Jikuba.
O czem wszystkich życzliwych
pamięci zmarłego zawiadamiają pogrążeni w smutku
320
ŻONA I DZIECI

konwers. kolejowa 61,— —.—
Listy i obl: B=ku Gosp. Kraf. 98
Oblig. komun. obiez. 81.75;
4 i pėl proc. ziemskie

pierwszą

(1P. KazimierzaW imbora

——.

we 700—800
100 >: 5820 w Bsriinie — za 100
Jaja: 250—=22) za 1 dziesiątek,
zł 4675 — 4715 w Gdańsku — za
Owoce. Jabłxa 60—100, gruszki 120 — 100 -ł 5751 — 5765.
Warzywa: kartofle 15—17 gr, га 1 К
W Warsząwie w obrotach pozacebula 60 — 80, marchew 15 — 20, E еtruszka 5 — 10 (pęczek), buraki 15 — 20, giełdowych dziś notowznn markę niebrukiew 15-20, ogórki 80—i20 gr. za 1 dzie- miscką: za 100 marek 21250.

j czterdziestu asystentów.

Spółkę
na
instytucję o charakterze
czyste społecznym, czynił te w tem
głębokiem przeświadczeniu, że aktem
tym kładzie pierwsze pedwaliny pod

boczek

W

Procentowe

kolejowa 102,—
5 proc. konwers.

240—260.

personel fachowy składa się z:
jednege dyrektora,
sześciu kierowników działów,
czternastu adjunktów,

„Przemysłu

ki z ogr. odp. «Metan»

w pierwszym

350—380,

wie»

Tłuszcze słonina krajowa I gat: 400 —
420, 1I gat. 350— 380, amerykańska 430—460,
szmajec amerykański I gat. 450 — 480, II
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny

„Przemysł Chemiczny”,

f bibljotekę i czasopisma,,
g) magazyn zasobów.
właściwego inicjatora i twórcy lastyW miarę rozwoju instytutu można
tutu p. Prezydenta Rzeczypospelilej. referatz poszczególnych
wydziałów
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z władzami ceatralnemi oraz być w
miejscu strategicznie pewnem.
Z tych to wowodów nie skorzy-

rok 1927 należy składać
lutego

r.
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nia gospodarki oszczędnościowej, Magistrat
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1 kg. krajowa 110—120, grycząna cała 95—
105, przecierana 95—105, geoma 80—95,
PZ"
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sy dla niezamożnej młodzieży. Szczegółowy
program zostanie podany w dziennikach.

pod okrągia-

przydziału

pod ładunek drzewa,
— (u) Ceny w

pod

loną

do

tnie i wypoczynkowe,

wagonów,

780

rekcji przeznaczone zostało

leb

który

zniewała do

należne geW wykonaniu pieśniarki widać
muzycznej Szczere umiłowanie muzyki, która się

o wiels lepiej

|

dziennie do rozporządzenia Dy-

TRZY NAJWIĘKSZE

|

"TOW. AKC. FR.KARPIŃSKI
W WARSZAWIE

319

Wydz. Zdr. dn 17 1. Nr6,2

niżeli

Tu i owdzie,

styczna

bardzo

niedojrzałość
jeszcze

па }. Szabsaj wybornie się dostraajł

arty-

młodego

niepospolicie uzdolnionego

potrzeb wykonawczych aolisfki.

do

Michat Józefowicz.

i <>

Е

fortepia- Karnawał.

„ai

karuawałowe
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takterze

Specjalnie

mianowicie

©g.

akademickiem—

12-sj

w

południe

odbyła się tu uroczysta imatrykulacja
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przemysł: farmaceutyczny;
80—90, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proc, 50—
i5. Wydział handlewy, który obej: 52, razowa
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Ogółem

nie od gatunku), jęczmień
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ność.

— Centrala Opiek Szkolnych śred. taki wielki muzyk, jakim
był F. Bunich zskładów naukowych w Wilute podaje soni, nie pozostawił
losowi zapomdo wiadomości rodziców, wychowawców
i
niewykończonych
szkiców
osób, którym na sercu leży zdrowie uczącej nienia
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niona będzie oczywiście od otrzymania odnośnych kredytów niezbędnych na powyż-

prześliczne

Na powyższy program w najbližszym
Czasie złoży się: w pierwszych dai ae
go w domu braci Jabłkowskich Mickiewicza
8 <Wielki Bazar Karnawałowy», w dniu

Repartycja wagonów towarowych
Dyr. Wileńskiej. Ministerstwo Komunikacji
iło ilość wzgonów pustych przeznączoi ' ustal
nych do załadowania na stacjach w obrębie

p

tymże

Rzplitej,

taborem samochodowym. Zmiana ta uzależ.

zwłaszcza

harfowe», z niewysłowionym

domości naszych czytelników, iż 2 zł. ezasopisma „Dumka Pracy* Nr. 6 z
banknoty z datą 1 maja 1925 r. tracą dunia 211 b. m. za umieszczenie artymoc obowiązującą z dniem 31 marca kułów p.t, „Dwa obczy*, „Do S'eń:a*
1928 r. Po tym terminie przyjmowa- i „lista ofiare, W treści wymienione będą jedynie w Kasach
Banku mych
ostatnich 3-ch artykułów
doPolskiego i P. K. 0.
patrzono się cech przestępstwa prze—

c) metalurgję;

a) przeróbkę węgla

z

że

rodowości N. Medtaera—dwie bajki, z akompanjamentem
wiam
op.
20, bardzo ładne szczególnie dzo dyskretnie stylizowanym, m"bar:
elsktrowni pierwsza;
następnie

dawczym na ziemiach polskich, prze- osobowego komisji szacunkowej. ka Pracy“.
Urząd Komisarza R<:ąto musi
on zjednoczyć w
sobie Wobec zatnierdzenia przez Minister- du na m. Wilno zarządził w dniu
wszystkie dziedziny przemysłu
che- stwo Skarbu składu csobowego
ko- wczorajszym konfiskatę białoruskiego
jakby misji szacunkowej przy lzbie Skarbo- pistma
amicznego czyli stać się musi
„Siełanskaja Niwa* Nr.r 7 zą
wej w Wilnie,
ostatnia rezpocznie umieszczenie artykułu w treści któ<gniralnym instytutem badawczym,
To też Wydział Czynny Chemicz w dniach najbliższych swoje urzędo- rego depatrzone się cech przestępstwa
mego Instytulu Badawczego już cei- wanie.
przewidzianych w art. t rozporządze-

Wycofanie

pomię-

wzajemne rozumienie sig, |

— Nowy członek komisji od- mau, dyrektor miejskiej
wolawczej. Ministerstwo Skarbu za- został powołany ma członka Rady Zw.
dwa znakomite w naszych czasach wydawać
Niezbędne informacje udziela, oraz twierdziłe p. Trockiego na członka
gtjudy Skriabina za zbioru op. 42 by powstałe w najbliższej
Do powstania gmachów Instytutu
Seg
Palskic
h.
a
przyczynił się mie tylko Rząd lecz i formularze wydaje biuro Stewarzy- komisji odwoławczej od podatku o— Zamierzoną likwidacja mi
oraz S. Prokofjewa dwa
utwory, łości.

— (x)

prele-

łączność

przed Swiętami Bo. POzytora „Presto non tanto"
i zdradzał dzy audytorjum i estradą, ułatwiającą

skich. Jak się dowiadujemy Int. Olat-

siaj przewiduje dla niego szerokie ra:

ode-

yć

podatkowa „rewja* niepotrzebnie

salasta: kapitalniejszego dzieła całego pregra- waniu

WOJSKOWA.

‚ — Żołnierze

ziemiankom.

31

te

w dalszym ciągu,
wobec
spóźnionego
nadejścia
do
Wilna odnośnych rozporządzeń.

liborzu,

chlu-

uznania należą

czów: ks. Ambroży Jakowanis z Qier- wWitkowski:go madesłane zostały pię. NiE była dostatecznie głęboko ujęta, a czeniem wykonywanych utwarów. Ko-

<zynnemu zyskać na cele budowy
€machu tereny o obszarze 20 mor- będą przyjmowane

ÓW, położone w Warszawie na Żo-

z czego sią

łączności tylko przedłużyła przedstawienie, któ-

Pozatem mianowani zostali probosz- żego N rodzenia zorganizowały zbiór- dążenie artysty do uwydatnienia stroczami: ks. kanonik Piotr M ńkowski kę darów gwiazdkowych dla żgłnie = popisowej częściowo kosztem „tredo ubezpieczenia.
ci ideowej.
w Swiecianach, ks. Nikodem wojszu: rzy.
Według rozporządzenia zgłoszenie tis w Koltynianach i ks. Aleksander
BMMJSKA , Mało nam jeszcze znanego (urowinne było być
dokonane do dnia Michajło w Słobódee Zawlesz.
— Inż.
Glatman
członkiem dzonego i wyksziełconego w Mo20 stycznia b. m., jednak zgłoszenia
URZĘDOWA.
Rady Związku Elektrowni Pol- skwie) kompozytora niemieckiej na-

Dzięki dużemu zrozumieniu celów

ortępjanowej,

poważ. bnie wywiązał, Słowa

aka

SZNO:

i

ziar

odstępstwo

rozpoczynania

My
utworem klasycznym
wr.
„Nastrojowa
mizyka

po

Me. spółdzielcze,
Nie

Metropolitalna

m. 30 jak to było dotychczas.
— (c) Mianowania i zmianyjna
stanowiskach.
Ks. Józef «Sawicki
mianowany
został
dziekanem bra-

Zdecydowawszy się na wybudowanie lostytutu w Warszawie, rozpo" niem Mn. Pracv i Opieki Społeczn.
czął natychmiast Wydział Czynny star z dnia 22XII 1927 e ubezpieczeniu
umysłowych
należy
ranią © uzyskanie odpowiedniego dla pracowników
zgłaszać pracowników
umysłowych
<elów Instytutu terenu.
się

w

o

a

do budowy pierw- czyni edpówiednie

'szczen.

punktu

iej

Bazylice

stwo

Prócz tego J. E.

mieszczenie
Instytutu
duży
gmach
oraz poważne subwencje
pieniężne.

udało

w
Kuria

nie sę

subwen.

uzasie _ Po raz pierwszy, z inicjatywy Wil.
tylko poTemupewnym
kredyt ten namiprzezznggyj WYtWOrzyć
jęczmień).
KOŚCIELNA. owies,
trwania koncertu.
zł. b! yłby
też należy Tow. Filharmoniczwystąo
udzielany gotówką
nego,ta
kasy
wyprzypisać, że taki
piękny mokturnn borua

tropolitalnej.

miedziełae

elić

do Šreaionių w Mikusiach gru podbcie- mady pa

Stały wzrost cie

З
przypomina

Kuan)

żyć przedsiębiorstwa
handlowe I i II
kategerji i przemysłowe od I—V ka- sławskim oraz ks. kanonik Piotr Mzńe
kowski — dziekanem
święciańskim.
tegocji.

stał Wydział Czynny z propozycji dawnej dzielnicy pruskiej pomimo tego,
że ofiarowano w Poznaniu ma ро-

Ojskowych,

2

— (c) Suma

mo przystąpić

3

—

inimum

in.

eizwotółzośliow ay

Michaliszkach gm. gierwiackiej
pogielskiej
drsiąo izłotych
każdej.
ч

jakim przeciągu czasu da się ta rzecz tod, iecz także dostarczał i aparatury bę w mam,
wykonać. Nie zrażając się trudaemi ra opracowanych
przez siebie me« ko
dal j Połud.- Wschodni.
warunkami, spewodowanemi ogólnym
od.
stanem gospodarczym kraju, Wydział
śnieg.
Na dalszym pianie leży wytwórnia k_ wagi Poshimurmo

Czynny Chemicznego

.

a Drei

ŠrednioSymbo-

przy-

dym występem coraz sią wyraźniej uwydatniały i—z trzech tutejszych kon-

certów — najlepiej się udał ost:tni. gg
Paganini.
Operetka w 3-ch aktąch F. Lehara,
Zespół
ZZ

operetkowy,
O

goszczący

przez

woźnegu

rektor:

demikami

—

о'

preparat,
nagrodzony w
w Pa
A PA
i «i

Sól do nógAE)Jana*
oryginalna tylko z marką

w

pragnie im udzielić parę

<SŁOŃ»,

206—0

OSOCZA)

jętego słuchacza w grono „Społeczno- mują półkolem miejsca na podjum
ści Akademickiej" Aimae Matris Wi- Auii Kolumnowej.
]. М. Кюг prof. dr. Stanisław
leńskiej.
Ote członkawie Senatu Akade- Pigoń rozpoczyna uroczystość przemickiego z Jego Magnificencją Rekto- mówieniem inauguracyjaem.
Zaznaczając na wstępie, # zanim
rem na czele, wszyscy w
barwnych
tegachi beretach średniowiecznych, zebrani staną się pełnoprawaymi akapoprzedzani

r. „ozować
1927 „A znany
az

O

przez sam fakt wstąpienie na uczele
nią wyższą stają się wybranymi z szerokich warstw, pozbawionych możności

studjewania —

to też

ciąży

na

nich obowiązek wobze społeczeństwa

i państwa odpowiedniego zużytkowa*
nia swych zdolności — i staaąć
ma
wysskości zadania,
zwłaszcza
dziś,

skiego ze złotem berłem w dłoni zaj uwag, J. M. Rektor stwierdza, iż już gdy w odrodzonej Polsce jest jeszcze

ЗОЛ
ne iożynierów-hydrotechników,
żeglugówców, reprezenianiów

— zaznacza Szanowny mówca— różni
się zasadniczo od „wczorajszego". Ci

zainteresowanych w rozwiązaniu
gadnień gospodarki wodnej.

mego. Dzisiejsze pokolenie młodzieży

rządów i stowarzyszeń

i

Prolongowanie pozwoleń na broń,

jak I
samo-

in.

Kemisarjat

osób,

Rządu

na

za- podaje do wiadomości,

m. Wilao

dania o prolergatę

że w nastęg-

siadanie

broni

ZE SWIATA.

pozwcień na po-

w porządku

liznę męską, damską, i dziecinną wy:
konywa elegancko i dokładnie.
Artystyczny haft szali, sukien, biedemickiego i zyskuje w niem pełnię
lizny i innych rzeczy pad
fachowem
praw.
kierownictwem,
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA

ściwej— na mocy której dopiero student staje się członkiem grona
aka-

również

większa

oczyszczaniu
ilość

ulic

pracuje

bezrobotnych,

wraz z innymi funkcjonarjuszami policji wileńskiej, został przez
władze
policyjne rehab litowany i reaktywo-

korzy«

stających z bezpłatnych obiadów
w kuch.
miach miejskicb, którzy w ten sposób odpracowują otrzymywane bezpłatne obiady.4

wany

ZEBRANIA I ODCZYTY
— Zebranie
rzyszenia

służbowym.

podinsp.

Tolpyho

czyni

za tem czas poborów. Suma ta przewyższy piętneście tysięcy złotych.

odbędzie

Polaków

stopniu

starania © wypłacenie mu „zaległych*

zwyczajne Stowa-

Lekarzy

w

Obecnie

— Odpowiedzi
Redakcji
ra
się w dniu 23-stycznia o gedz. 7 30
wieczerem w lokalu T-wa Lekarskie- korespondencję będą umieszczane raz
go
(Zamkewa
24)
Na
porzadku w tydzień w Przeglądzie Tygodniodziennym m. i. cdcžyt Dr. E. Czar- Wym.
Z podrožy

neckiego p. t „Wraženia

TEATR

do Francji“.

i MUZYKA,

Pomoc

żywnościowa

1871

mienieni

prawdę

o godz.

zebranie

ne walne zebranie związku.
W razie Grabowstiego—«Niewierny Tomek».
— Środa— <Niewierny Tomek». |
braku quorum, zebranie odbędzie się
— Popołudnie operowe. W niedzielę
w drugim terminie © gedz. 20-ej i bę-

dnia 22 bm. urządza sekcja operowa przy
Wil. Tow. Filharmonicznem o godz. 4:tej w
sali Reduty popołudnie operowe, na któ-

dzie prawomocne bez względu па
ilość obecnych. | Ze względu na szereg ważnych spraw, które mają być
omawiane Zarząd Główny uprzejmie
prosi o jaknajliczni:jsze przybycie.
— Powszechne wykłady uni
dnia
niedzielę,
W
wersyteckie.
22 go stycznia 1928 roku o godz.
T-eį wieczerem w Sali Sniadęckich
Uniwersytetu Jego Magniticencja Pan

Rektor

Prof,

Dr,

wygłosi odczyt p, t.
golskich*.

Stanisław
„O

zespoły

i

re złożą się arje, duety

oper w

najwybitniejszych sił miejscowykonaniu
wych. Między inaemi w programie kwartet
Cimarosy

z op.

«Il

pasie: z op. <«Fidelio>, kwartet 2 0p. „Faust“
Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł,

— Teatr Polski (sala <Lutnia»).

Ko-

medja Molnara „Złodziej i jego mecenas”,
kiórej premjera wobec rozbawionych widzów
odbyła sia w piątek, dziś grana będzie po

Pigoń

raz „trzeci,

— Popołudniówka. Dziś o god. 4 m.30

grana będzie najnowsza komedja

Wstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr.

Jak się dowiadujemy,
ny

zosiał

w

dniu

Wilna aresztoweny

wie, szautażysta

warem b. student

żywym

i handlarz
przewiezio-

wczorajszym do

i nsgie

ostatnio

się sygnał,

Wilna

handlarz żywym

cenia.

ski vel Osoliński,

Został oń iu prze-

Кагапу

sądowym,

W. Perzyń-

skiego <Lekarz miłości».

Poniedziałek, 23 stycznia 1928 r.
16 35—17.00: Gazetka radjowa.
17.00—17.15: <Chwilka białoruska»
głosi p. Adolf Zenink.

się miesięczne

rola w powstaniu 1863 r. na Litwie”.

Goście mile widziani,

— Oddział wileński Polskiego
Towarzystwa Tatrzańssiego urządza we wtorek dn. 24 bm, o godz. 8 min, 15 wieczorem w Gimnazjum im. J. Słowackiego (Dominikańiska 3) zebranie miesięczne, na którem
prof. Jerzy Lande wygłosi pogadankę, ilu.
strowaną llcznemi przezroczami z Tatr pt.
- «Wyprawa Legji Inwalidów», Goście mile
widziani.
— Walne zebranie <Samopomocy
Matek». Dn. 24 I o godz. 5.30 pp. w «Кгоpli Mleka», Mala Pohuianka 1 odbędzie się
walne zebranie <Samopomocy
Matek» na
które zaprasza członków i sympatyków towarzystwa Zarząd.

1

RÓŻNE.

=— Pierwszy polski zjazd hy- i in: 15.15—17.20: Transmisja koncertu z Fil.
drotechniczny. W dniu 16 b. m. w harmonji Warszawskiej,
17 20—17,40: Przerwa.
Stowarzyszeniu Techników odbyło się
Poznania:
17,40-1830: Transmisja: z
pod przewodnictwem prof. Rybczyń- «Obrona
Częstochowy»:
"skiego zebranie zwołane przez
Wy18.35
— 18 45. Rozmaitości.
dział Dróg Lądowych
i Wodnych
1845—19.10: <Łegendy wileńskie i nos
Komitetu Organizacyjnego pierwszego wogródzkie» cz. I, opowie p. Wanda Nie
Dobaczewska.
polskiego zjazdu hydrotechnicznego. dzisłzowska
19.10—19 35: «Przetwórstwo owocowe,
Program zjazdu obejmuje sprawy kc- a rentowność sądownictwa na ziemi wileń"
munik

cji wodnych

śródlądowych

i skiej», odczyt z dział «Ogrodnictwo», wygł.

morskich, wyzyskanie sił wodnych, instr. ogrodn. Zw. Kół. i Organ. Rolnicz.
Wil. p. Jan Krywko,
tmeljoracje państwowe oraz zagadnie- Ziemi1935—2000:
«Wesoły feljeton radjowy>
mia z dziedziny hydrologii. Zjazd za- wygłosi p. A. Bohdziewicz,
stał zaprojektowany do Warszawy w
20.00.
: Gazetka radjowa. Wygłosi
październiku r. b. z udziałem zarów- p. Zula Minkiewiczówna.

2 krany Chrńskiego
“moka,

„gamzy*,

z

wy:

bił popiół z fajki i odpowiedział sta:
nowcze:
zacho”
ku
się
już słońce pochyliło
— Półdziemy na północ do kraju
przechocy
podróżni
nasi
dowi, gdy
eniów» *). Jest u nich miasto
<igo-ż
dząc inną wień, odpoczęli przy kak; słyszałem,
wosto
Władi
że tam dobre
był
napis,
mieniu, który jak głosił
wystawiony

ku uczczeniu jakiejś wdo-

wy, która „opłakiwała swego męża aż

do śmierci*.

u podnóża

|

pomnika

tej chińskiej Penelopy zmęczeny Lon-

siadł w cieniu izapalił chińską

ze

įkę mosigžną

„gamzę“.

:

zarobkil

Ch ńczycy,

`

niegdyś wybu-

którzy

dowali olbrzymią ścianą ©d północ:
nych barbarzyńców,—i żyli za nią set-

ki lat bez komunikacji

ta, mają

bardzo

z resztą świa”

słabe pojęcie

o geo-

— Dokąd? Może па wyjazd za
— Rosja! kraj rozległy na północ od
Wan-chugłubi
Korei za rzeką Tameń-Uła:
morzel O głupiś ty,

— A któż tam panuje? Nasz Bogdosin, głupszy od żółwiał Co ci z kontraktu, który musisz tam zawrzeć z chan — Syn Nieba, czy kto inny?

zamorskiemi

djabłami, prze-

Lon-Czou pyknął z fajeczki i splu-

te bę-

— No, wiadomo kto? Jest u nich mo-

pytałą.
klętemi Jan-guj.tza. Póki jesteśw Chi- па! na ziemię, mierad że go
nach będą się & tobą liczyli, bo to Ą pomilczawszy chwilkę, rzekł z nienasz kraj; ala gdy cię wpakują na chęcią:
okręt

i wywiozą

za

morze,

"dziesz u nich niewolnikiem;

cały
jak psa i każą pracować
póki
—
m,
na skwarze słoneczny

A

e
nie

marcha, ale podlega naszemu, jak słu-

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz

») igożeń—Rosjanin.
Redakicr

każdego

wieku,

poczy«

Oraz Zaza*

wysyłam

mnemoniki

hist.

miejscowym na żądanie

niem 50 gr. znacze. poczt.

dołącze

za

5

$ Uwadze P.P. Wojskowych!

djentka

ciężka),

(przyjmme

córka

z matią

wojskowych p. f.

›

„ODZIEŻ

{

©,

i

) Niemiecka 1 (hotel Sokołowski). |

osób

) Po niskich cenach, pod kierownictwem
) pierwszorzędnego specjalisty krojczego
wykonywuje
wszelkie roboty

wojskowe.

Za MARKI

ekspe-

posługi).

POCZTOWE
gdańs

estońskie,

tewskie, łotewskie,

Ii-

sowieckie,

we wszelkich ilościach

Chętni na wyjazd ułatwiony, Wilao,
Zwierzyniec, Sołtaniszska 23 m. 13.

i

ubiorów |

pracownia

chrześcijańska

Dla ojca i
choćby za cenę wyżycia.
syna rodzaj pracy obojętny (zarówno

umysiowa jak

w Wilnie

pierwsza

| Nowootworzona

(ju 26 1018

skie i polskie (z wyjątkiem najpospolitszych) daję wzamian marki Europy

Ogłoszenie.

poza:

Kotonjalne i państw

Zachodnej,

europejskich, Dowiedzieć się: M ckie-

wicza 42 m. il w

niedziete

i Święta

między 11 a 1-ą, oraz telefonicznie 194

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie
PIANINO
RSE do wiadomości, iż w dniu 26 stycznia KRAWCOWA
2
b fortepi
h
928 r. o godz. 12ej w lokalu Dyrekcji La- z wieloletnią
upić, Piac p
praktyką
się
odbędzie
66)
Wielka
ul.
sów (Wilno,

skiem, Dziśnleńskiem 1 Święciańskiem.

ważne

po trzy lata do-

będzie najleppropagatorów

Surowy ten wyrok
szym postrachem dla
raju sowieckiego.

Znaczny

procent

uniewinnionych

eskarżenych, spotykany
ostatnio w
dużych procesach politycznych, świadczy chyba o zbyt powierzchownem
traktowaniu tych spraw przez Czynmiki bezpieczeństwa
prowadzące do-

chodzenia i

zbierające

Musisz ukończyć kursa fachowe koreSekulowicza,
pro
woenczh
arszawa, aczwia 42, Kursa wyu*
buchalterji, rachunko=
m
kupieckiej, _ korespondencji
w.
handlowej, stenografji, nauki handlu,
prawa, kaligrafji, pisania na maszynach, towaroznawstwa, niemieckiego,
francuskiego, angielskiego. Po ukończeniu świadectwo.

PROSPEKTÓWI

ŽĄDAJCIE

Ofert,

d

«Pracowity»

IS,uprasza

O zwrot

0—S9Z£ Gimnazjalna

4

!

m. 2,

za wynagrodzeniem.

otrzebnalodownia
ewent.

piwnica

Pokój

lo:

na

zdatus

Z wy-

downię, z oddzieinem dla samotnego

i

:
god:mi,
iazienk
wejściem; * Pożądanie el:ktrycznością, balkoze
sklepe .
Oferty nem Montwiłłowsza 14
nadsyłać pod adresem: gd g. 10—12 i 3—6
S. R. do biura ogło- 1—928

PIANINA

*

1

6 miesięczny b. ładny

samiec do sprzedania.
Nowo - Wilejka,
dowiedzieć się na dwor-

1

|

«w kioska <Ruch».

podręczne

JZ/£

nadeszły,

paz
rze

`

.

Udzielam
kiego

i

rancus

lekcyj,
nie-

i FISHARMONJE

Służąca
poszukuje pracy
wszystkiego, zna

3, m. 6.

brze

kuchnię,

do
do-

posiada

świadectwa i rekomen:
dacje, Jakoba
Jasiūi
17
m. 5.

Zagranicz*

|

o

miny

SPRZEDAŻ i WYNAJEM.

1

"
dę w źródłach rzeki, te
umrze z pragnienia,
bo

cała
innej

rozchodził po drodze. Obok

Rosja
rzeki

begli tragarze

u nich niemasz. No, i za tę wodę
życiodajną ige-żenia płacą daninę Korei, a Koreja nam *) Teraz rozumiesz?
— Rozumiem wu]aszku! Jakiś ty mądry: jak słoń.
2а nadejściem nocy
chińczycy
wyspali się w gospodzie przydrożnej,
i zapłacili za necleg śmiesznie małą
sutmę, bo po 5 saseków od osoby,
co wynosi około 2 greszy da nasze
pieniądze. A po wypicu gorącej her-

z ciężkim

ma plecach i szli

wozów

ładunkiem

przechodnie,

tonąc

— Bedziemy pracawalil pojdziamy
na plantację ryżu.

; = Trudna to robota—zaeponował

po kostki w błocie. Lecz pomimo
pluchoty i błota, które mogłoby doprowadzić każdego eurogejczyka do
ostatniego stopnia zdenerwowania, —
lud zachowywał się mad wyraz spekojnie. Nie słychać było ani prze-

młedy

kleństw, ani wymyślań,

rysu do bogatego

chociaż

droga była zajęta mnóstwem

cała

wozów,

powracal! nazad z

tuzinem

uczepionych

do

nóg;

felczerowi za
mi tytoniu!

20

ezochów

piławek,

Wan-chu-sim

płakał, a Lon-Cheu, wyciągając z ud
pijawki, flegmatycznie mówił:
— Oto sześć sztuk! Sprzedasz je
i

kupisz

Wan-chusin.
Pewuego razu Wan-chu-sin mie
— Darmo jeść nia dająr=surowo wytrzymał tej pracy; godnej galerni-odpowiedział © Łon-chou,
zapalając ków j, oblewając się potem, runął na
fajkę.

ziemię, wołając z rozpaczą:

l dwaj ch'ńczycy zboćzyli z drogi
—
Niech
szareńcza požrė
i najęli się do reboty na plantację «przeklęty» ryż, bo dłużej nie
kupca

Ciężka to była robota, ©

z

Pekinu.

jakiej

nie

trzymatm!

— | cóż

ten|
wy*

z tego? _ odpowiedział

sebie, mają pojęcia nasi europejscy rolnicy; mu flegmatycznie Lon-Chou, pykając z
mieszając się w tłoku i nie dając bo my mamy narzędzia rolnicze, któ- fajeczki: — szarańcza zje ryż, a lu.
re nam znakomicie ułatwiają pracę, a dzie zjedzą szarańczę. | tylu! Gsrzej В
z miejsca innym. — Hej, obywatele, —
]
nie posiada prawie nic, оktórs

co

chwila

wołał laufer, biegnąc

zawadzały

przed

і

palanki- ch'ńczyk

nem: — dajcie drogę szańewnemu prócz szpadla, motyki i żelaznej wymandarynywi 4-ej klasy, który jedzie trwałości, Ziemia, przeznaczona na
do Pekinu w ważnej sprawie... i pu: posiew ryłu, powinna być najprzód
bliczność cisnęła sią i przepuszczała zaorana faknajstaranniej, a następnie
palankin unoszony
przez
czterech użyźniena guojem... i nie tylko zwie'
tragarzy, którzy biegli chlapiąc po rzęcyms, bo w Chinach bydła niewiebłocie i wymijając wozy i przechod- Ie; Ža gdy to nastąpi, — wówczas za.
niówi.. a z okien palankinu wygląda- czyna się najcięższy okres pracy rolmatnich, kręcące się razem z osią. A ła tłusta,
opasła twarz dostojnika mika, a mianowicie sztuczna irrygacja
arb tych ma drodze było mnóstwol dziwnia pedobna do dawnych sena- ryżowego pola czasem za pomocą
Zaprzężone м 618
koni cuglem, torów rzymskich.
pompy, a najczęściej wprost ze stud:
wiozly one na targ do pobliskiego
ni
po źżłobkach bambusowych, rozŁon—Hej gołąbeczku,—krzyknął
miasteczka mnóstwo towarów
i pro- chou
przecho= noszących życiodajną wodę we wszyjednege z
do
duktów wszelkiege rodzaju: był tu i dniów: — a daleko jeszcze do grani« stkich kierunkach. Gdy zaś całe pole
ryż w workach i kukurydza jeszcze cy rosyjskiej?
przedstawia z siebie . jedne bagno
`
nie wymłócona i całe góry harbuzów,
— Czterdzieści „słońc” drogi, a cuchuące, wówczas chińczyk, obnakawonów i ogórków. Na innych, może i więcej!
żony ledwe nie do pasa, chlapie w
tem błocie rozrzucając Złarna ryżu
rozsię
— A moje postoły już
w 1895 rt,
*) Rzecz się mą przed
naprawo
i nalewo. Nierez Len-Chou
—
mam!
nie
już
pieniędzy
i
a
gdy Koreja
legała jeszcze
m.
? padły,

1

szeń St. Grabowskiego Buuljog-bOKSET

Wilno, ul. Niemiecka

Biura

znalazcę

się

wejście ze Śniadeckich / pod adresem:

Przedstawioielstwo pierwszorzędnych
nych i Krajowych fabryk.

lub wieczor.

do

Ś-to Jerski ‚ 4 m.

K. DĄBROWSKA

prowadzi księgi różnym systemem,
zestawia bilanse, załatwia korespondencję i rachunki. Przyjmm. pracę w

no

Mickiewicza
24, tel, 161 mieckiego jęz. Ą dziei
ciom i dorosłym po
dostępnej cenie, Łukiszki, ul.Flisowa 1m.2
—1

41
MIECZYSŁAW ŻEJMO
© Wilno, Mickiewicza 24, tel. 161.

Buchalter—Bilansista
godz. rannych, popołudn,

cia od 1 lutego. Zauł Uczciwego

Mieczysław ŻEJMO,

FORTERIANY,

z,

z łazienką do wynaję- firmy Zauer Nr 23188

stalowe
Zapasowe części, farby i szczotki

pok sx

Imnasjalną

2 nieduże porcje DUBELTÓ WK

już

(Kėva—Paris),
Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657:
Masaż twarzy,
usuwanie ztmarszczek: Leczenie wad cery. Elektryzacja.
Przyjmuje od 9—2 popoł:
W. Z. P. 56.

pomocy.

ż : dworca

KASETKI

materjaly dc

r. b.

W
między godai.
ną 19 a 20 po drodze

B

kuty

"Or yginalny GOHLER

wodowe.

Institut de Beautė

nia

referencje.

Szczegółowy wykaz objektów wydzier- Portowa 19—5 front.
żewisnych, warunki licytacyjne, wzór oterty
i wzór umowv dzie:žawnej są do przejrzenia w Oddz... Gcspoderczo Technicznym
°
D, L. P. (pokój Nz 7).

Ogłoszeń S, Jułana, Niemiecka 4.

edpowitdzialny Czesiaw Karwowski
l

wzmacnia

Prospeżt kursu, warunki

rys

i 10) w ostatecznej nędzy, bez kawałka chleba, niemająca nic do sprze+
dania, uprasza о jakąkolwiek pracę

mmu poprawy. Pozostali
oskarżeni w
liczbie
trzynastu
zostali uniewinnieni.

I KRADZIEŻE

ndzielii im

Legjl
Нопоczłowieka, któ:

(intelig,)

Rodzina

Mrozowski oskarżony

i Chaja Rajchelowie

— Odzież odjaliemy, wuju? zawytał grafji i © innych ludach. Podstawą
nmareszbie Wan-chu-sin: może do Szan* ich pojęcia o tem, co się dzieje za baty bez cukru, zagryzli plackiem
: granicą, —jest utarte wyobrażenie, że kukurydzy, i puścili sią w dalszą
chaju?
!
Ale wujaszek diugo pyka
z fajecz+ Chiny-te centrum świata a Syn-Nie= drogę.
ki, puszczał dym, i nareszcie odez- blos—to król królów, któremu podDroga była cała w wybojach,
legają wszystkie inne państwa.
To
wał się lakonicznie;
prawdziwie
chińska. A niemasz na
też mic dziwnego, że Wan-chu-sin za— Nie meżna do Szanchaju!
świecie
dróg
gorszych
od chiń— To może pójdziemy na zarobek pytał wuja:
skich, bo nic tak nie psuju drogi,
— A dalekoż stąd do kraju „i
do Fu-Czeu i najmiemy się za kujak jazda w arbach chińskich, mają:
_ sów?
niów?* 1 jak się ich kraj nazywa
cych ogromne koła, w rodzaju
ar-

białemi

został mianowany sawąlerem
rowej. Prezydent udekorował

ciężkiego każdy,
esiem lat więzienia
Dyrekcja Lasów Państwowych
Kazimierz Litwinionek
i Aleksander
w Wilnie.
Lipnicki
po
sześć
lat
więzienia Wilno, dnia 28 grudnia 1927 r.
131—1
ciężkiego. Grzegorz Andron i AlekNr 2401-VI.
lata
cztery
po
ytkowicz
sander
—
HCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ?
ciężkiego więzienia i wreszcie Mejer

— Nagły zgon: Dn. 2l b: m. nagle
zmarł urzędnik [zby gkarbowej 42 letni
Kazimierz Sienkiewicz (Podgórna 1). Zwłoki
zabezpieczono. Przyczyna śmierci prawdo*
podobnie wada sezca,
— Otruła się cyganka. Do
szpitala
św. Jakóa dostawiono cygankę J. Malinowską, która w Celu pozbawienia się Žycia otruła się nieustaloną trucizną,
— Nieostrożność. W nocy na 21 bm.
od wcześnie zamkniętego pieca zaczadzieli
Apolonja Mongielewicz (Lipowa 23) oraz
Helena Andejewioz (Choc:mska 4420). Le.
karz pogotowia

stra:

sicga swemu panu. W szkole mnie mtiejszych wozach włościanie chińscy odezwał sią stary Łon-chou do
wyciągniesz nóg...
strzeńca.
wieźli
skóry
de
garbarni,
wełnę
i
beuczono,
że
przez
całą
Rosję
płynie
ktyll
kontra
te
Zaamy my
— Cóż będziemy
rabili?—zapytał
rzeka, która bierze w Korei początek. czułki z olejem, wytłoczonym z bobu,
— A dokąd że pójdziemy?
Wan-chu
sin.
którego
przykry
zapach
daleko
się
poOtóż, jeżeli Korejczycy zatamują woLon-chou myślał parę chwil, a
tem pociągnął dym

li,

WYPADKI

wy) u osób

Oj.iec musi skoczyć i przestawić zwrot-

°

wsprawie komunistów
postawskich.

lenistwo,

nając od 8 lat do sędziwej starości.
informacje od 5—6 po poł,

zwrotnicę,

do

i

W dniu wczerejszym
zapadł муй ооplaszC2i szyję — Zawalna
32,
ustna i za pomocą składania ofert suknie,
iz
rek w sprawie członków rejonowego licytacja
pisemnych na dzierżawę większych terenów przerabia ze starych
ot
kemitetu
parijį
komunistycznej w łowieckich w Nadleśnictwach: Smorgoń- ma nowe. Szyje tanio
wy- Postawach,
rezpeznawanej w prze- skiem, Podbrodzkiem, Uszańskiem, Orafi- i prędko. Posiada роdniu 17 stycz|

pogadanka redskcyjna z dz. <Luter tura».
18.10—1900, koncert popr łudniowy orkiestry pod dyr. prof. Aleksandra Kontorowicza. Wieczór muzyki operetkowej. W programie:
C. Milócker—uwertura z operetki «Bied— Doroczna
Reduta
Artystyczna
Teatru Polskiego odbędzie się ny student»,
artystów
R. Kalmann—potpourri z operetki <Hodnia 28 stycznia rb: w salonach Kasyna Ofilenderkas,
у
cerskiego.
L. Pali — potpourri z operetki «Róża
Protektorat objął dorocznym zwyczajem
Stambułu»,
pan wojewoda Władysław Raczkiewicz.
J. Strauss — «Kobieta, wino i śpiew»,
Kornitet organizacyjny przystąpił już do
walc.
rozsyłania zaproszeń.
19.00—1910: Rozmaitości,
RADJO—WILNO.
19.10—1935: «Wyznanie
mojżeszowe>:
5ty odczyt z cykln «Wyznania na ziemiach
Fala 435 mtr.
wschodnich», wygłosi p. W. Piotrowicz:
Niedziela, 22 stycznia 1928 r.
1935—2000: 3ci odczyt z cyklu «Stan
i rozwój spółdzielni
rolniczych w wilefń10.15—
: Transmisja nabożeństwa.
12 15—
: Transmisja koncertu z Fil. skiem i nowogródzkiem»—wygłosi p. A. IKokociński.
:
harmonji Warszawskiej.
14.00—15.00: Transmisja trzech odczy20 00—20:30: Przerwa.
tów rolniczych z Warszawy.
20.30—
: Transmisja koncertu
z War1500—15.15: Trausmisja z Warszawy. SŁAWY:
Komunikaty: meteorologiczny, gospodarczy

cki wygłosi odczyt p. t. „Organ zacja
golska w Petersburgu i czynna jej

przerzucó

wpada pociąg, miażdżąc dziecko kołami. Роciąg natychmiast zatrzymano, Ojciec Audreux

Z SĄDOW.

w Teatrze Polszim odbędzie się interesujący
koncert znakom tych artystów, a mianowicie:
tenora lirycznego opery warszawskiej M. Sai
ieckiego, oraz znanego melodezlamatora H.
Szatkowskiego.

naukowe zebranie Towarzystwa, па
którem piof. dr: Kazimierz Chodyni-

że

ry poświęcił własnego syna, aby uratowsč
Życie wielu ludzi. Matka jednak nazywa w
okropnym swym bólu nieszczęśliwego ojca
mordercą własnego dziecka. Prezydent dekoruje tego, którego serce nieszczęśliwej
matki nie może nie polępić

— Z Towarzystwa
Przyjaciół
— „Kredowe koło*. Jutro raz jeszcze
17.30—17 45. Referat i komunikat Wil. ciągu dwóch dni przez Sąd OkręgoNauk. We wtorek, dnia 24 b. m. o grany będzie poemat chińs:i <Kredowe Zw. Stow. Młodz. Polsk. wygłosi p, B. Ru- wy w Wilnie.
godzinie 7-ej wieczorem w auli Nr. 2 koło».
siecki.
Mocą tego wyroku Sara Rajcheł
— Koncert-poranek M. Saleckiego i
Uniwersytetu Stefana Batorego (ul H. Szatkowsk
17,45—18.10: «Co to są żródła mocy?» i Fajwel Wajner. skazani
zostali na
iego. Dziś o godz, 12 m 30

$0 ] ńskz) odbędzie

trzeba

15,

chwili namysłu rzuca się ojciec wiył, pirzestawia zwrotnicę i nim
zdążył przeskoczyć

Należy

0 szereg przestę: stw
ta- jest pozatem
nadużyć popełnionych w Wilaie.

Wyrok

że

Zamkowa

Wilno,

roztargniecie

nicę, bo inaczej pociąg naładowany pasażerami wpzdnie na drugi, jadący w kierunku
przeciwnym. Rozumiejąc grozę pcłożenia bez

U. S. В. Мгогом»

2030— — : Transmisja
x
Warszawy.
So: wspólny st. Warszawskiej i Poznańskiej.
22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecznej z restauracji St. Georges'a.

tak nieszczę$iwie,

bo nadjeżdża expres. Niema czasu

na usługach wywiadu

że

się

i

się WOLA i polepszzją się wszystkie
zdolności umysłowe (wpływając korzystnie na charakter i system nerwo-

ni mógł wstać. Ojciec widząc to, chciał go
iść podnieść, gdy w tym momencie rozległ

towarem.

w Tceze- zaznaczyć,

przewrócił

suwaki

Żelazna 69 a,

tel. 12 73.
Dzięki metodzie mnemoniki prof.
Fajnsztejna, opartej na prawach psy:
chologji, fizjologii, logiki i pedagogiki,
PAMIĘC przywróconą zostaje tym,
którzy ją utracili, polepsza się u mających złą i udoskonala się u obdąrzonych dobrą, przyczem usuwa Się

W południe krzyżują się kcło jego budki
dwa pociągi. *V dniu tym, jak zwykle biepał
chłopak po torze, skacząc z jednego pokła*
du na diugi Doszedł już prawie do budki

materjalow obciążają:
stwierdzono, iż wy-

władzom

Fajnsztejn,

jącego zdarzenia: Na torze pom'ędzy Flors a
Doufort odbywał służbę zwrotniczy Andreux.

działa-

EO

matrimonio

1 4. @.

kolendach

Student

zdolności i niepowszedniej

— Obowiązek a miłość ojca do dzieci. Paryski „Matin“
przynosi opis następu-

A. Z. S.

19. 30 odbędzie się deracz- łek o godz. 20-:j komedja stylowa Ignacego

wielkich

Warszawa,

według metody prof.
Pamięć
mnemoniki,
Członka
Akademji
Paryskiej S. Fajnsztejna
wzmacnia USTNE i LISTOWNIE D.

do czego

formie to,

aparaty detektorowe,

t. p, <Zerm»

go sobie sty isę.

Kowieńskitej, której członkami było 5 litewskiego, dostarczając mu materja— «Reduta» na Pohulance: Dziś o g: uczni seminarjum nauczycielskiego li- ły o dystokacji wojsk polskich i t.d.
ko: 20.ej «Uciekła mi przepióreczka»:. ko- tewskiego w Wilnie.
Akademicki Związek Sportowy
Wszystkich aresztowanych przewlezis28 medja St. Żeromskiego.
1,
27,
dnia
piątek
w
że
munikuje,
Przeprowadzona
ścisła
rewizja
une do więzienia w Białymstoku.
— «Niewierny fomek». W poniedzia-

— Walne

nąrtz»

inteligencji. Ojciec i córka mzupełniali się
nawzajem, genjalny myśiicieł znalazł godne-

Wilno

Kowna.

byli

į

pa-

doszedł Darwin przez badania rozumowe i
eksperymentalne, Trzeba było do tego па-

Społecznej

jawniła szereg
cych przyczem

poleca po cenach fabrycznych tylko
odsprzedawcom: cewki
różnego rodzaju, komplety «Neutrovox» i «Rei:

strzyni pióra, opracowywała i podawała do:

sówny.

Władze bezpieczeństwa woj. Białosteckiego wykryły w okolicy Suwałk
afirę spiegowską
na korzyść Litwy

nazwiskiem

to stylizowała jego

piero światu w pięknej

cza litewskiego
S:łapelisa,
członka
Wiieńskiej Rady Miejskiej,
który na
ostatnich wyborach do
Rady
przeszedł z frakcji litewskiej w W lnie, a
mianowicie Mar]ja i Hełeaa
Szłapeli-

Afera szpiegowska na rzecz

stale

dzieła, ponieważ styl Darwina samego był
bardzo SZ i niezrozumiały: Henrietta, mi:

dawane bezrobotnym, niekorzystającym ze
(jak np. obiady)ė
przekazuje w najbliższych
dniach
50 tys: świadczeń magistrackich
bezro:
złotych na pomoc żywnoś.iową dla bezro- Pomoc będzie udzielaną tylko tym
botnych m. Wilna. Z sumy tej odliczona botnym, którzy byli zarejestrowani w PUPP
będzie wartość jnż wydanych przez Magi- przed dniem 15 stycznia rb. Odpowiednie
strat produktów spożywczych w okresie od iastrukcje co do rozdawnictwa produktów
й
30 grudnia r. vb. Świadczenia te będą wy- opracowuje Urząd Wojewódzki.
Ministerstwo Pracy i Opieki

ją

wspólnie z nim. Ora

krewnemi znanego w Wilaie

dla bezrobotnych

nazywano

nieńskiem. Do śmierci swego ojca pracowała

«EEA +4.ė5ėšunNNNNE

przy

r

Krewni radnego Szłapelisa uciekają z Litwy.

Z pogranicza litewskiego donoszą,
że onegdaj władze KOP
zatrzymały
dwie
kobiety
uciekające
z
Litwy
do
— Podinspektor Tołpyho re—
(x) Zatrudnianie
bezrobotnych
Polski.
Zatrzymane
przez
naszą
straż
się, że
przy czyszczeniu jezdni.
W
związku
z habil towany. Dswiadujerny
przed tereoczyszczaniem obecnie jezdni na ulicach m. b. Komendant
miasta P. P. podinsp. oświadczyły, iż uchodzą
rem
władz
kowieńskich,
Wilna, Magistrat zatiudnił ostątnio szereg Z. Tołpyho,
zawieszony w
czynnobezrobotnych, płacąc im po 3 zł. dziennie.
Obydwie emigrantki
okazały się
ściach w związku z oskarżeniem go
Pozatem

ma dniami zmarła córka Darwina, Henrietta
Darwin, w wieku 81 lat. Pomimo ślubu w

nym tygodniu będą przyjmowane po- jącym:
Adres sekretarjatu Komitetu OrgaOsoby posiadające pozwolenia na
broń (zeszłoroczne)
nizacyjnego: Czackiego 3/5 Stowaw
—— 750
rzyszenie Techników, Wydział Dróg
za L. 701
751
800
Ląd. i Wodn.
801
AD
— Pracownia Szkoły Zawodoa.
— 850
000
—
wej im. św. Józefa, mieszcząca się
» « 851
050
—
»„ » 901
przy ul. Wielkiej Nr. 66 została prze”

bowiem,
pozbawieni
byli jeszcze
winne złożyć podania
Ojczyzny, lub walczyli orężnie o jej
dn. 23 stycznia r. b.
odrodzenie — młodzież zaś obecna
24
korzysta już ze wszelkich
dobro«
"
»
dziejstw spokojnego studjowania w
123
»
»
‚,
1326
kraju. Zakończył j. M. Rekter swe
»i
%
5
WRÓT
przemówienie życzeniem owocnej pra28
—-1000
05k
5.5,
niesiena na ulicę Ostrobramską Nr. 22
ey dla Narodu i Państwa,
U
w
Następnie w poszczególnych
Sa- (parter). Obstelunki na płaszce damPodania należy składać w godzi: Komisarjatu
Rządu ma
lach odbył się akt imatrykulacji wła- skie, suknie, mundurki szkolne, bie- nach od 10 do 13 w okienku Nr. 1 (ul. Želigowskiego 4).

* Radjoou oytoórniu

— Śmierć córki Darwina Przed kilko-

następu-

NENNASNZAKNEKAASE

tyle do zrobienia we wszelkich przejawach życia publicznego i prywat-

będzie, gdy się zacznie sosucha
będzie ani ryżu,ani szarańczył

mie

Ale zbliżał się już koniec utrapieńc”Y

młodego
Wan-chu sina, — bo LonChou już zarobił 3 lany srebra, które były mu potrzebne dla dalekiej
PO dróży i kupił sobie nowe postoły.

To też pewnego poranku chińczy*
cy zarzucili na plecy tobołki i ruszyli w dalszą dregę. Długa to byla

i uciążliwa

podróż, — i Lon-Chou

znowu z obawą

spoglądał na swe ©-

buwie, ale krzepił
„jakoś to będzie';

Drukarnia «Wydawnietws
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nadzieją
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