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u p. Briand'a, Ksiądz

Na herbatce

Paryż,

W

18 stycznia,

Pokojowa polityka p. Arystydesa
Brianda ma we Francji swych eniuzjastycznych
zwolensików,
ale ma

dniu wczorajszym

wszechnie wiadomo

w

Moskwie

rozpoczął

się, jak to po”

proces ks. prałata Skalskiego, administrato»

ra djecezji

Żytomierskiej,

że w roku

1923 prowadzić

oskarżonego

przez

miał akcję

władze

sowieckie,

szpiegowską

i antyso-

również zdecydowanych przeciwników. *wiecką.

Ci
pierwsi albo pokładają
niezmierzoną Wiarę w „muzyce" słów poko-

“ jowych,

albo dopatrują się w

Lidze

Narodów r.eczy, których tam — niestęty — niema.
Ci
drudzy wególe

nie wierzą

aby ludzkość

uległa

po

W związku
z tem metropolitalna kurja warszawska
komunikuje, że urzędowy dziennik Stolicy Apostolskiej «Osser-

vatore Romana» ogłosił komunikat. stwierdzający, że działaność
ks. prałata Skalskiego były ściś'e utrzymana w granicach dusz.
pasterstwa, dotyczącego wiary
i moralności i nie posiadała w
najmniejszym nawet stopniu cech jakiejkolwiek akcji po itycznej.

Komunikat warszawskiej kurji metropoiitainej zaznacza, że Ojciec

wojnie jakiejś poważniejszej
zmianie;
są Oni nadal zwolennikami
tradycyjnej polityki sojuszów i zasady
równowagi; wybuchają przytem sarkastycznym śmiechem na samo wyrażenie

św. jest bardzo zasmucony sprawą niewinnego ks. prałata Skale
skiego. Wobec tego władze Archidjecezji warszawskiej „wzywają

pełnego
nonszalancji i sceptycyzmu;
dawniej nie wiele sobie robił z tego
co o nim mówione i myślano, Teraz,

zania łącząc się z boiesnem

wiernych

do

gorących

modłów

na

intencję

ks.

prałata

Skalskie.

go przez co jak stwierdza komunikat kurii metropo ita nej wier
„polityka zagraniczna Briand'a..*
P. Briand uchodził za polityka ni kościoła katolickiego niety ko spełnią obowiązek braterstwa

i miłości chrześcijańskiej

ale i pękny akt

|
ma starość
(ma |ut lat 65 zgórą), chrześcijaństwa.
III T
ironja jego przeciwników go irytuje. ak
Stara się więc korzysteć z każdej
Prof. Birżyszka
sposobności zby wykazywać. iż jego
polityka
pokcju ma
zwolenrików

wszędzie, że ma
ich nawet wśród
tych, którzy w ostatniej wojnie się
krwawili...

Tem

sią

tłumaczy,

że

wczoraj zaprosił p. Briand zarząd
CIAMACu na herbatkę do gimachu
Munisterstwa Szraw Zagranicznych.
Tu otwórzmy mały nawias, w cdróżnieniu do Federacji Międzysojuszniczej (FIDAC), Międzynarodowe porezumienie Związków lawsiidów i
Byłych Wojskowych — CIAMAC —

skupia

zarówno organizacje

„Ъ. so-

juszuików, jak i byłych wrogów.
te rodzaj małej Ligi Narodów,
munji, Niemiec,

Ausirji i Bulgarji../W

rząd CIAMAC'u;

sympatji

zasmuconego

'
TO

TS

Paryżu za-

Polskę reprezentoPostanowicno m.

ci z kolei) zwołać

"de

SS K S EISS

przyježdža do Polski.

Birżyszka już wyjechał przez Rygę do Warszawy.
zaznączą, że prof. Birżyszka w swcim
x Wilna.

|cząsie

Dalej litewska

był

Stosunki gospodarcze

agencja

wysiedlony

przez

telegraticana

polskie

władze

niemiecko-litewskie.

. ., BERLIN, 23 I. PAT. «Berliner Tsgeblatt> w depeszy z Kowna
potwierdza зароwiedž przyjeadu Woldemarasa oraz litewskiego ministra finansów do Berilas, mających
podjąć z rządem niemieckim rokowaria gospodarcze. Równocześnie dziennik zaznacze,
że rynek niemiecki zamknięty w obecnej chwili w znacznej mierze dia importu
litewskich produktów roln ch przedstawia jednak dla Litwy Żywotny interes, Mimo istniejąBO c niedawna «stanu wojny» pomiędzy Polską a Litwą 1 mimo, że do tej pory nie
istnieją jeszcze oficjalne siosunki handjowe
pomiędzy Polna
Litwą towatom polakim,

«W

Litwy ndało

się w

kołach kowieńskich oczekują, pisze dziennik, że rząd niemiecki

znacznej

okaże

się w

no żywotne
handijowy, który ma zagwarantować normalne stosunki pomiędzy obu krajami posiąds, jak to zaznacza wreszcie koretpondent «Berliner Tageblatt>
również duże znaczenie polityczne, a to z tego powodu,
że Litwa ma być pomostem w stosunkach handlowych pomiędzy Niemcami a Rosją.

Zmiany

w Dyrektorjacie Kłajpedy,

GDANSK 23 1 PAT. Pisma tutejsze donoszą z Genewy, że

i. następny kongres CIAMACu (trze-

z dniem

upływa termin urzędowania p, Kjeljstrapa,
delegowanego
przez R.
Bzrliina na 0 drręłorjaa portowego
w 12
Kiajp: Ma. Kioto
z
a

p.

całego

RYGA; 23 I. PAT. Litewska agencja telegraficzna donosi, że litewski związek
dziennikarzy na skutek odwiedzin Litwy przez dziennikarzy polskich postanowił wysłać
do Polski swego przedstawiciela profesora kowieńs:iego uniwersytetu
Birżyszkę. Profe

wali mżej podpisany i p. Ludwik Sta-

checki z Poznania.

sierpnia r. b.
Przedstawił zarząd

i przywią:

Ojca

z pizpdaia viriai „litewskimi ustępliwy, choćby ze względm
Ru- rokowaniach
interesy Prus
Wschodnich. Niemiecko-litewski traktat

ski, Czechosłowacji, Jugosławii,

tych dniach zebrał się w

sercem

Jest które przeszły za pośrednictwem Niemiec lub Łotwy „do
-do mierze wyprzeć towary
niemieckie.
‚

której należą organizacje Francji, Pol-

igi

15

marca

Narodów do
andydować na

Briand'owi

Niemcy wobec dekretu osiedleńczego
w iego rozległym gabinecie na Quat
BERLIN, 23—1. Pat. „Taegliche Rundschau“ podaje na naczelnem
d'Orsay w. Rene Cassin, prof. prawa
pa un. w
Lille, prezes honorowy miejscu w depeszy z Bydgoszczy wiadomość o dekrecie z 31 grudnia
Unton Fódćrale inwalidów
trancus- 1927 roku regulującym kwestją esiedieńczą i pobytu w 30 kilometrowej
kich i delegat
Francji na Zgroma- stref.e granieznej. Dziennik podkreśla, że na mocy tego dekretu rząd paldzenia Ligi Narodów.

P. Briand stał ski može wydaliė ze sirefy granicznej i zakazywač zamieszkania

tem nie-

tylko cudzoziemcom, ale także obywatelom Polski. „Taegliche Rundschau*
półkolem. W imieniu zarządu CIA- oblicza dalej, że postanowienia tego dekretu obejmują w Peznańskiem
MAC'u wrzemówił doń p. Maroke, około 20 tys. km. to znaczy około 20 proc. całego teryterjum b. dzielni»
prezes Reichsbanda inwalidów
nie- cy pruskiej ma być wyłącznych ed postanowień, któreby w ewentualnej.
mieckich. Oswiadczyl, že porozumie- umowie maz
wa ogromie z
zostały przewidziane. Na: Pomorzu
nie Związków law,
Ze
Ach, umowa osiedkńcza „bedą mogła
być stosowana,
zdanić
„Taegliche“
Wojskowych jest zwolennikiem Ligi Rundigha
tylku na 1/3 części obszaru.
WNE
"a"

przed biurkiema

otoczony

przez nas

Narodów | jej zasad, z których
rosły układy, locarneńskie.
— Metowis

Maroke,

stanu,

pracujący

wy-

nad

owołując sią na bydgoską „Deutsche Rundchau* wyraża dalej zbli-

żona do ministra

keńczył

Stręsemanna „Taegliche Rundchau*

p. tych warunkach

wątpliwcść,

czy

w

strona niemięcka może bvć jeszcze zainteresowana w za”

wzmocnie- wieraniu umowy osiedleńczej z Polską. „Taegliche

niem pokoju drogą wzajemnego

Rundschau“

kończy

po- podkreśleniem, że ponieważ postanewienia dekretu mają się odnosić też
rozumienia ! pejednania mogą liczy: do obywateli polskich, więc należy się obawiać, że mniejsześć narodowa
w naszych krsjach na poparcie in- w Polsce nie będzie pewna swego bytu na tych terenach, ponieważ pol-

walidów i byłych

wojękowych,

któ- skie władzy

administracyjue mogą zbyt szeroko stosewać powyższe poosób narodewości niemieckiej, posądzanych o tendencje
antypaństwowe.

rzy już niejednokrotnie się wypowie- stanowienia do

dzieli za

pokojowem

apys

sporów. międzynarodowych. |
Zajście w St Gothard,
P. Briand odpewiedział nam nie
BIAŁOGRÓ
D,
23.1 PAT. „Prawda” donosi, że stały przedstawiciel
bez wzruszenia. Mówił o polu bitwy
"Jugosławii
przy
Lidze
Narodów w Oenewie otrzymał już notę, którą ma
pod Verdun, które zwiądz ł.w r. 1017

mocnem
postanowieniu wręczyć wspólnie z przsdstawicielami rządugrumuńskiego i czėehoslowacużycia wszelkich swych sił aby „taka kiego Oenerolnemu Sekretarzowj, Ligi Naradėw z powedu zajścia w St.
okropność więcej się nie powtórzyła”; Goth rd. Nota zwraca uwagę Stkretarza G:neralnego na zajście w St
mówił o tem, ŻE „ci, którzy czynny Gvihard i prosi go ażeby sprawą tę przedstawił Radzie Ligi Narodów. Do
„om
jest materjai Śledczy zebrany przez państwa Małej
udział w wojnie brali mają szczególne ga
io swojem

prawo

wojny*.,.

uczestniczenia

— Jesteście naszymi

:

w

ntenty.

zwalczaniu

nieodzewny-

LONDYN,
oświadczył w

231 PAT.

Dyplomatyczny

sprawia propozycji

Węgier,

zro- skonfiskowane w St. Gothard, że według

mi współpracownikami, kończył;

:

korespondent

Daily

ażeby

zabrała

Austrja

tej informacji

Telegraph
wagony

propozycja Wę-

istotnego sensu gier wywołuje w państwach Małej Ententy podejrzenie, że Węgry eddając

„ 2umienie przez waš

Polityki pokoju — to rzecz dedałąca wageny Austrji pragną ewentualuą inwestygnację ze strony

Otuchy tym, na których cąży odpowiedzialność kierowania polityką zagraniczną waszych krajów.

Dokonano wspólnej fetogrsiji, po”

CzEm przeszliśmy do przyłegłego

va-

lonu, gdzie znajdował się sute 'zasta-

skierować

na

teryterjum

Ligi Narodów

znstrjackie,

Atak Panamerykanów
:
=

na

U.S.A.

NOWY YORK 23 I PAT. Wbrew wszelkim oczekiwaniom nastąpił pierwszy
jaw”
atak przeciwko Stanom Zjednoczonym na kongresie Piac iania! ze La,

eksyku, a mianowicie delegat meksykański zgłosił

rezolucję

organizacyjnej,

komisji

domagając się, ażeby stanowisko przewodniczącego komisji administracyjnej

i stanowi-

trzyma

zawsze

się ciągle
żywe.

rzeźko,

Niemal

bufetu,

a

unikał,

deń

Podchodzimy

ma

każdego z nas

ossbno prowadzał do
szampana
palił.

©czy

tyłko

z

Zjednocz,

w

Hughesa, wygłoszona na bankiecie amerykańskiej |zby Handlowej

Hawa-

nie, Hughes oświadczył, że Stany „Zjedn. nie uprawiają, w Ameryce Śrddkowej polityki
agresywnej, lecz, że pragną terytorjum obsadzone corychlej opróżnić. Ameryka opróżni
ciągle Nicaraguę i Haiti skoro tylko będzie tam zapewniony ład przez trwałe rządy.

choć

w męnie-

kol. Sta- przechodzi w stan pokoju

—

Chciałbym,

żeby

to

słyszeli
masz podziw niu oka. Nigdzie tego niema, Trzeba widzieli. mel francuscy krytycyii R.
łściska ukradkiem okaleczone, pudlą jego polityki zagranicznej już bo- więc cierpliweści, trzeba nie brać zbyt

chęckim, wyrażamy mu

gatej w rezultaty, zapewniamy go O tragicznie pewnych powiedzeń... Ja je- zbawione dłoni ręce Hirscha.
Serdeczności uczuć, jakłe w Polsce stem jak. najlepszej myśli.
Przec
y
p. Briand'a
nieraz
Zbliża się do p. Briand'a p. Pey- twierdzą, iwnic
budzi sposób, w jaki praktykuje On
że
jest
to człowiek „zbiazoz
ępny
celon,
jego
nieodst
towarzys
łąsojusz francusko-polski...
wany”. jest to nieprawda, jeśli chcą
czący w sobie funkcje sekretarza, sz8—

Moi

panowie

—

przerywa

p.

Briand, — miło mi jest to słyszeć Z fa gabinetu i ugenta wyborczego, a
waszych wst, ale wiedźcie, że zrozu- wszystko nieurzędowo. Wygląda na
zacnego m eszczucha, Wiadomo, że
mienie cenniejsze jest od podziwu.
zajmuj”
stanowisko dyrektora Journal
'a
Briand
e
p.
my
jeszcz
Zagadnąliš
.
Officiel
:
e:
ewski
o-lit
połsk
ktacje
0 pertra

przez

to powiedzieć,

że

p.

Briand

jest nieczuły na ludzki ból. Powiedzielibyśmy, że p. Briand jest senty.
mentalny, że na dźwięk słowa „wo|ma" widzi zaraz zroszone krwią pole
bitwy pod Verdun, że wzdraga się na
P. Hrseh, niewidemy delegat in- = c: mi oe we,
— Jak pan Minister
sobie wyraz
obraża ich przebieg?—pytam.
austrjackich,
walidów
wyraża p.
cze
w
taką
wejnę
wciąg
nięwi
,Mi— Główną rzeczą było pełożyć Briand'o uczucia swych kolegów
ta... Tu tkwi źródłe jego pacyfizmu.

kres

„stanowi

Briand,
— to
Ale ze stanu

wojay*, — mówi

zostało
wojny

p. mister słucha jege

zrealizowane,

nigdy

się

skim

nie NOSEM:

_ przekładzie

słów swe
i

irancu.

mruczy, pod

Kazimierz. Smogorzewski.

człowiek

który chciał sparlamentaryzc»

wać, zanmarchizoweć naszą armję,

zesteł

właśnie grzez Ch..N. narzucony 1а -

monar histom na prezesa. Kolo
z jednej śnie
kierugku Ch.N. zaczęli się skupiać lustteny Wyzwolenie, PPS.
z drugiej
dzie ręprezeniujący pewne. maksimum
swe lasy z endecją.
Większeść pój- eudecje. G'upy lewicowe prawie wy tromtadracji vpozycyjnej już nietylko
dzis z konserwatystami, Pożegnalne łącznie reprezentowały ideclogję 80 względem rządu letz względem райposiedzenie
odbyło
się w scbotę i cjaloą: Wielki człowiek, który umiał
stwa. Zaczęli się w otoc:eniu Ch. М.
zaprminać o strajkach i Jekautach, a

Chrześcijańsko Narodowe Stromnietwo rozbiło się. Maiejszość zwiąże

leźli się w Ssjmie. Spotkali

miało przebieg dostojny,
obyło się
skierowyws! ku zogaw każdym razie bez rewclacyji obelg, myśl polską
rozstano sią w zgodzie i wzajemnym dnieniem potęgi polskiej. a orłów
polskich lot na drogę Chrobrego,
Szacunu:

pojawiać ludzie skontaktowani
z organizacjami Bóg wie jaklemi —nie do
pomyślenia w państwie własnam, Wremyśl monarchistyczna, wypowieczło- szcie
dziana
po raz pierwszy przęzemnia
praprzy współudziale pewnych czynników

Chrześcijańsko-Narodowe Strenni- drogę j giellonów,—ten wielki
ciwo Rolnicze powstało w Poznań- wiek chciał przeczekać pewien
Polsce. Chrześcj.
skiem, w r. 1920 Z łożycielami jego ces polityczny w
byli z.emianie, ludzie w starszym Już Rolnicy połączyli się razem z obozem
wieku.
Powstania
tego strennictwa endeckim £ inaczej zrobić nie mogli.
było pierwszym krekiem ku rezurekcji Nie było w tem nic dziwaego. Dz we

Ch. N. nabrała charakteru najjaskraw-

szej tekerdowej opozycii, — zamiast
być tem, czem
ruch
monarchiczny

f:st

naprawdę,

to jest ideologiją

рай.
niejsze © wiele by było, gdyby zechstwową, podniesioną do najwyższego
ko zdiuzgotanego przez rewolucię ra- cieli współpracoweć z Wyzwoleniem zeniiu: W keńcu rebiło to wszysiko
syjską. przez upadek monarchii H bs- i PPS, przeciw endecji.
wrażemie,
że
endecja
chcąc się
Złem nie była współpraca z endeburgów, przez
rezygnację Rady Repozbyć
pewnych
elementów
krzy:
gencyjnej. W r. 1919 zjechali się na- cją, złem było połączenie sig w jed.
kliwszy.h
czy
gorętszych
ulirasėw,
wet w Warszawie politycy końszerwze nym klubie z endecką gruvą dywer
dość starannie odsyłała je na tereny
tyści ze wszystkich
irzech zaborów syjną. W Ssjmie 19019—1922 r. grukonserwatyzmu polskiego, tak nieludz-

wpływów Ch. N. — sama dbając ©
od hr. Gołuchowskiego, byłege mini- pa dywtrsyjaa p. Dabanewicza była charakter stronnictwa
stateczniejszego,
kawalerji, mającym
stra J-go Apostelskiej Mości, do p. jakby oddziałem
poważniejszego
i umiarkowańszego.
lewego
Woyn iłowitża z dalek ch kątów nie- za zadanie operację od
dwuch stronnictw endecji i
infaaterjj
endeckiej, — p. ZCh. tych
wyswobodzenej Białejrusi. Lecz dla flsnku
N..
właśnie Chrześcifańsk.-Nzr.
ruchu konserwatywnego taki zjazd i Dub:nowicz był połączony w grupia ckapozytura
konserwatyzmu
na
i często na gruncie sejmowym
założenie nawet w Warszawie
„Pra- włościańskiej z p. Skulskim
stało się stronzgłaszała antyziemieńskie nctwem
wicy Narodowej*
z Dziennikiem Po- ta grupa
grupa p. rakterze O bardziej rewolucyjaym chawszechnym miało znaczenie mniejsze, wnioski. W Sejmie 1922
i krzykliwszych zapędach.—
przez
niż to małe inie głośne Chrześcijań« Dubanowiczaa zwaloryzowana
O
ironfo
:osu wobec konserwatystów!
skie Stronnictwo Rolnicze w
Poznań- naprawdę utalentowanego człowieka
Musiało
te wywołać reakcję u ziep. Strońskiego, została odkomendeskiem.
miaństwa. Taki ultra endecki charakrowana
do
takich
kawałeryjskich
zaPrawicę Narodewą założoną w
ter nabrało Ch. N. przez satnym za1019, która się rozieciała w 1920 po- dań na prawym flanku endecji.
machem majowym i właśnie w kilka
Chrześcj.
rolnicy
nietylka
poddali
równ.ć możria do salonu, w którym
tygodni pe zamachu
ziemiaństwo
się
ideologii
endeckiej
z
pewnemi
zaalażło się wielu wspaniałych aktowchodzi na drogę realnej o:
zna”
zastrzeżeniami
na
korzyść
większej
rów, aktorskich tuzów, lecz naletących
rządów
ti
sejmówła
zgonu
czenia
dziya
EA
RZE
lecz
„Sch
a
do różnych Szkół
scenicznych, do
ie swą
polityczną samodzielność. silaej ręki Marszałka, Zwrot ten jest
różnych teatrów, do salonu, w któtak silnym, że abv mie wylecieć ha
rym zebrali by się pierwsi
aktorzy wię fine kleśwawł przez grupę
tym zakręcie p. Stręński także prze”
Dubanowicza
popełnili
szereg
błędów,
wszystkich scen w Europie. O takim
stał być nieprzejednanym opozycjosalonie możnaby
powiedzieć:
Są tu jeżeli się zważy, że chcieli bromć inmimikryczną fore
sformułewał
nistą,
akterzy, niema jednak trupy. Tak i teresów ziemiaństwa polskiego @0°
mułę:
«nie
walczę
z
rządem p. Bartla,
ralnych
i
materjalaych.
Podczas
@#Prawica Narodowa warszawskaz 1919
lecz
tylko
z
marsz.
Piłsudski
bat
nad
ustawą
o
parcelecji
i
osadm». jed»
r. posiadała pelityków—nie była stroasłowem p. Stroński gotów był
miotwem, Zbyt daleki jeszcze był ho- nmictwie wniesionej do Sejmu przez nem
Ch. N. współpracować z p: Bartlem, byle
ryzont myślowy b. ministrów. austr,- p. Grabskiego, taktyka Klubu
ko premjer
Bartel
„oddalił p. mini-_
ułatwiła
tylko
zadanie
zwolennikowi
jackich od p. Aleksandra Meysztowistra spraw wojskowych.” Taka orygitej
ustawy
p.
Witesowi.
Wygłaszałąc
cza. Kilka lat musiało przejść zanim

BER

to.się utarło, przystosowało

rm nowej Polski.

po

Twierdzę,

przez

kas.

że konserwatyzm

Czartoryskiego

polski

hotel

Liasberk i szkołę rs rs ina
tował kieranek ideowy w Polsce. Żyli

ktytykę tej ustawy

z

trybuny

przestając na fem p. Stroński

i

po-

szedł

nalra formuła polityczna królowała
Warszawiaace latem 1926 r,

w

Witosowi,
który nawet
Zwrot jednak opinii ziemiańskiej
opozycji
Zz prawa po- i emancypacja ziemiańska
od wpłyWskazywaliśmy wtedy na wów grupy p. Dubanowicza
trwała
skuteczniejszy nż
naj- nadal. Tutaj wielką zasługę ks, Sapichy
lepsze przemówienia, sposób niedo- stanewi jego taktyka, która polegała na

na rękę p.
bardze takiej
trzebował.
inny, o wiele

w Polsce ludzie, którzy czuli to sercem i umysłem. Lecz taktyku konser- puszczenia tej ustawy do uchwalenia,
realistyczna Oparta

lestwie, nawet na

czasami

była

Litwie.

była na

—należało mianowicie aby klub

tem: cha-enów nie zwalczać, nie sta-

Ch. rać się ich jednostkami przeciągać na
przeciwnie,
targach, czy na ugedach z władzą N. usamodzielnił swe stanowiskoi naszą stronę,
szukać
EZ z ao
p oauictwcki i nie
zaborczą. Tak było w Galicji, w Kró- obalił gabinet Grabskiego. Był nawet
watystów

Taktyka ta wniosek p. Poniatowskiego stworzony

pożyteczne,

niedopu-

stawiać

temu

stronnictwu

takich wa-

jakgdyby poio, aby ustawę projekto rumków, któreby obrażeły jego padły.

resztek, bro- waną i gabinet p. Qrabskiege obalić; jalyzm pastyjny. Zaczęła się współmiła gruntów
dawnej państwowości klub Ch. N. nie „skorzystał z tej spo- praca konserwatystów
z p. Strońpolskiej. Lecz oczywiście po oswobo- sobności, gdyż zanadto był związany skim i okazało się, że poza grupką
; miedużą Poe
: Ch. N. w cośdzeniu Polski stała się niepotrzebna. z taktyką endecji.
szczała do likwidowania

Diugim. błędem Ch. Niko u 2 sy nigdy nie. wątpili, składa
Teraz zaś w 1910 zbyt patrzono na
A Pota atystów ke
konserwatystów,
jakó na taktykow wykorzystanie nastrejów ziemie
e
politycznych, a łatwo zapomniano, jakie znalazły swój wyraz wwalnym nych, do państwa
polskiego,
że reprezentowali eni ideologję pań- zjeździe we. wrześniu 1025 r: Musimy potęgi szczerze przywiązanych,

się z

smi.
jego

przy-

wiązanych też do idei solidarność
wszystkich konserwatystów. To, na co
zawcześnie było w 1919-ym stało się
faktem, utworzono komitet zachowa”
Ch. N. zrob'lii potem wezy, zaczęto budować
1919 r. w Warszawie było wielu ta- członkowe
duży ruch
kich którzy byli konserwatystami i wszystke co mogli, aby oburzenie na konserwatywny, który odrazu znalazł
ugodowcaw, a byli i tacy, którzy byli endecję «rozeszło się po kościach», oddźwięk w narodzie, P. Streński byt
przyznać, że wtedy jedynie stronniebyła tylko skutkiem niewoli, skut- two Ch. N. wystąpiło z organizacją z
kiem klęsk 1830i 1863: r. Zresztą gotowością objęcia, spadku po porzuwśród konserwatystów zebranych w canej przez ziemian endecji. Ale
stwowców, i że ich taktyka ugoaowa

tylko ugodowcami.

Tacy

oczywiście aby uchwały dążące do.

celkowitego tej konsolidacji bezsilnym

przeciwtii-

politycznego usamodzielnienia się zie- kiem.
R
oc
na powstanie opólno-pelskiego strou- miaństwa o ile to możliwe zeskamoStoimy wobet rozłamu, Ten roznictwa jkonserwatywnego w 1910 r, tować, aby możliwe jaknajlepsze sto- łam jest zwycięstwem, jest faktem
było. jeszcze zawcześnie. Praw. Naro- sunki z endecją utrzymać.
niewątpliwie bardzo dodatniw. Dopiedowa na sformułowanie hasła monarSą ludzie w Polsce; a zwłaszcza ro teraz, po wytliminowaniu przedchicznego odważyć się nie mogła i w Krakewie, których udział w życiu stawicieli ideologji naejonalistycznej,
zupełnie sią nie nadawali

rozpadła

Dość,

że

się wiosną 1020 r.

Chrześcj-Narodowe

się do walki z kierunek konserwatywny może
przynależę.
Ale stąpić do budowania właanej ideoloteż właśnie z tego powodu
powiem, gli, do myśli pzństwoweł,
do myśli

politycznem streszcza

Stronanictwo endecją. Do takich nie

Rolnicze było pierwszą
próbą
konserwatystów-ziemian
przystosowania „ŻE ip.

się do nowych form

sko generalnego dyrektora unji panamerykańskiej nie było jak dotychczas zastrzeżone
a. a” obsadzane corocznie według alfabetycznego porządku przez rew
ne były pudełka hawańskich cygar i SEM
ubifki amerykańskie.
bułgarskich papierosów.
P. Briand Р
Drogą niespodzianką na'kongresie hawańskim była mowa delegata Stanów
wiony bufet, a na stolikach rozrzuco-

Historja chaenów.

Skalski przed Czerwonym Trybunałem

neg», do głosowania

politycz" Pol

Roman

wysunęły w bliższe i
do chłogów: „mówmy naj- ideologja

. Wysunęło haslo zgody,

Dmewski,

jego

M.

mocarstaowej. Ale

z

p.

Strońskim

Now. i p. St. Grabski i jego Re- odeszło wielu ziemian, którzy nie
były mi zawsze
daleko zgadzali się na współpracę wyborczą.
powszechnego. wolacja
życia

stosunku
pierw © tem co Das łączy, a nie o
tem co mas
dzieli”.
Miało to być
stroniictwo agrarne | miało pozyskiwać sobie chłopów przez rozwinięcje
agrarno-ekonomicznegs programu, W
praktyce
rzecz ta mogła ruszyć w
Wielkopolsce, gdzie istnieje znacznie

godnmiejsze szacunku, niż 7 czynnikami sanacji. Są między inp. Stroūskiego. I u p. nemi nazwiska mader
sz:mowńę
i

Dmowskiego

i u p. Grabskiego

wi. wartościowe,

Jak

przedewszystkiens

działem te państwowe
czasami
uj- hr. Antoni jundziłł, prezes
kres. żw.
mowanie zjawisk, z któremi
się mie ziemian, który tak tojalūie i bazstronzgatzsłem, ale które moim
zdaniem „nie termu zwią: kowi
rzewodniczy i

wywyžszaly i g. Dmowskiego
i p. który tak wysoko.
wod jest także
Grabskiego ponad osobę p. Stroń- przez tych, którzy nie zgadzają się
skiege, Gdy się wspomni na wstęgi z jego poglądami polityeznėmi, Ale

połyskują” dziś tek się warunki zmieniły, że ma
dzielnicach za- artykułów p. Strońskicge
ce
talentem
wypowiedzenis,
te od. weł I mad tem rozpaczać nie bedzieufanie włościanina do dworu, 2 wobec zamążności tamtych grose-baune: 1919 r. od powstanie gazety „Rzeczy- my. Przeciwnie, nawet szczęśliwą „porówi przedział smołeczny
mniejszy. pospolitej” pamiętamy ataki, ataki. i niskąd okolicznością jest,że o ile na
W r. 1923 i 1924-1(ym
pisaliśmy ataki bęz końca, a trudno by mi by- nowe powstałe | wyemancysowa
na lamsach Słowa artykuły u skazując, ło wskazać kiedy p: Stroński rozwijał strodnictwo chrześcijańskich rola
żę Chrześ i ańsko-Naradowe stronni- jakiś program pozytywno - twórczy. najściślej zjędnoczy się z obozem konpołączyli z serwatywnym, o tyle tamta część, ci pectwo rolmicze.nie jest jeszcze poall- Chrześcjańscy rolaicy
i tak zostali chrześcijansko-narodowi zwiątycznem | stronniciwem
reprezeniują- Chrześcjańsko - Narodowemi
grupy p.-Stron- żą sią wyraźnie z endecją. Tak się
cem własną
samedzielną polityczną wpadli pod wpływ
klub dzisiaj w Polsce zmienił stosunek sił
ideciogję. Ale—twierdziiśmy
także— skiego i Dubanowicza, że ich
i system przyciągźń, że o ile przed”
sejmowy,
ich
kierunek
_
nietylko
Chrześc.-Nar; Stron. Rolnicze stanie
taklzgo oddzialu tem chrześcijańsko-narodowi byli folsię takiem strennictwem, wyrośnie w Kogia" zadanie
eteszowanego od endecji do speł- warkiem endecji ca ziemiaństwa, o
takie stronnictwo, bo jest to zawiąniania
szczególnych zadań, lecz naze- tyle teraz chrześcij narodowi mają
zek samodzielnego politycznego ruchu konserwatyzmu polskiego, który wnątrz ujawniał się jako jakiś redzaj wszystkie dane, aby steć się awanw Polsce ma rację bytu i istnieć bę: kyparendecji, czy ultra-endecjh Pa- gardą myśli ziemiańsko-konserwatydzie, Proroctwo nasze dziś się urze- malątazą jeszcze te Uczucia boleśnego wnej w obozie endeckim. Ca.
czywistnia, lecz przedtem Ch. N. mu- usokorzenia kiedy dr. Stefan Dąbrowsieli odbyć niewolę Ideową w endecji. ski majzacniejszy człowiex, lecz umyW.r. 1022 Chrześcj. Rolnicy zna” słowość tak niesłychanie chawtycznai

większe niż w innych

ОЛИ

szachownicv wyborczej.
Chyba

jeszcza

żadna

niczka

Netujemy ten f-kt

Zgłoszenia do komitetu należy kierować pod adresem Stowarzyszenia
Kupców (Bakszta 7), ewentualnie teltfonicznie Nr. 286 i 10 30,

O'o czytaliśmy
Dzienniku. że cechy

Wasz

dowiaduje

ogólnego

komitetu

wyborczego

żywiołów

umiarkowanych,

upoważnia

rządy oddziałów ziemian Rady oraz reprezentacje wojewódzkie

za-

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego.
WARSZAWA, 23. |.(fel wł Słowa), Wczoraj w p.łacu kę. jinusza

Radziwiłła odbyło sie vod

przeweoniciwem

p. Zygmunta

prezesa Strounictwa Chrześcjań ko-Rolaiczego posiedzenie

Leszczyńskiego

Komitetu

Za-

chowawczego, na którem omawiaao sytuację wyborczą w poszczególnych
okręgach kraju zwłaszcza w Małopolsce Wschodniej. Następne posiedzenie
odbędzie się w niedzielę dn 29-go b. m.

Jakie mamy

listy?

Dotychczas
wpłynęły do Ołównej zacji Wszechstanowej.
Komisji
bar
następujące listy
Nr. 12 Stronnictwa
afństwowe kandydatów do Sejmu i ks. Okonia.

enatu:

Nr. 1 Bezpartyjny
pracy z R'ądem.
Nr. 2 P, P. S.
Nr. 3 Wyzwolenia.

Blok

Współ

Nr. 4 Bund.

Nr. 5 Poalej-Sjonu.

Nr 6 Ucralūskiego Narodnawo So-

Chiopskiego.

Monarchistycznej

J. E. Metropolita Ropp
WARSZAWA.
Korespcndeni

że,

Organi-

dewiacuje

j]. E. Metropolita Ropp

się

nie

bę-

Składanie list
; WARSZAWA

231 (fel. wł. Sł owa)

Dzień

i jutrzejszy

dzisiejszy

przynie-

sie całkowite wyjaśnienie
sytuacji
wyborczej. jutro bowiem upływa e"
stateczny termin zgłaszania

państwa-

wych list kawdydałów.
W ciągu dnia dzisiejszego

zgło-

szone nes'ępujące listy:
Nr. 17 otrzymała lista sjonistów

małopolskich. Na pierwszym jej mie(ścu do S:jmu stoi b. pos. Reich, do
Senatu b. pos. rabin Thon.

żą- Jan Slaski

dano trzeciego miejsca,w istocie chodziło e drugie miejsce.

senator Własow nie będzie kandydować.

Otrzymujemy

list następujący:

Sztanawny Panie Redaktorze.
Upraszam

konserwatywnego

o umieszczenie

w

czasopiśmie Pańskiem

po-

słów sprostowania.

tworzę jakąś listę wyborczą,

Niniejszem komunisuję, że ani ja;
ani grupująca się kolo maszych in-

Ziemianie

z

r. 25 bleku

(Ch. Piast).

Oszmiańskiego
Współpracy

żania.

›

W

Wybor-

b. marszałek

Ssnatu

zgłaszają
akces
z Rządem.

do

Bloku

«Nasz Przegląd» donosi:
|
й
Ogarnięci smutnerri wspomnieniami <parłamentarnej» przeszłości, niektórzy z pp. b.
posłów szukają na gwałt... pocieszenia.
Przed kiliu dniami pisma donosiły o
rozgoszczeniu się pewnego b. posła x NP.
Ch. w domn schadzek, gdzie wcale pokaźne
<stanowisko> zajmowała kochanka jednego
z bandytów, zbiełych z więzienia przy ul:
Długiej. Nie upłynął jeszcze tydzień i oto
amów uotujemy podobny wypadek— bardziej
S

ij i

KINO

teatralne.

Piasecki.

Roluiczego

mieści

sią przy. ulicy

Rozmowa

z Dr. Wygodzkim

— Daczego

zdaniem

Litwini wycofali się

z

p.

bloku

posła białoruskie: grusa Jaremicza

i Roguii
Lewicows ugrupowania białoruskie do bloku

manieje oraz hrupa ks. Stankiewicza,

nie przystąpiły i przypuszczać należy,
iż na własną rękę do wyborów
mie
pójdą, o ile nie przyłączą się do bioku NE
—
Jaki jest przypuszczaln
-

dział maadatów w bloku?
o
— Nie konkretnego w tym wzglę:
dzis nie można

jeszcze

powiedzieć.

Obecnie toczą się na ten temat rozmowy i w najbliższych dniach sprawa ta zostanie definitywnio rozstrzygnięta.

— Jaki

jest

wzajemny

stosunek

poszczególnych ugrupowań do bloku?

dobnie jak w 22 roku.
— Ugrupowania,
które obecnie
— Jaki jest obecny skład bloku? do bloku należą nie zmienią zajętego
— Do bloku należą ugrupowania raz stanowi:ka, to znaczy, że blok
W niedzielę odbył sę
w Moło- Zjazd wypowiedział się za czynnem żydowskie i białoruskie. Są to — ży- nie jest narażony
na; ustąpiecie któdecznie zjazd mauczycieli szkół
po- poparciem
Beroartyjnego
Komitetu dowskie: sjonišci, Mizrachi, „H'tach- rejkelwiek grupy bądź żydowskiej,
wszechoych
powiatu. U iziałw zjez- współpracy z Rządem.
Wysłano de- ducht“ oraz kupcy i rzemieslaicy; bądź też białoruskiej,
g
dzie wziąło sto czterdcieści osób. peszę do Marszałka Piłsudskiego,

Zjazd

nauczycieli

Radnego

szkół

esa
skiego.

pow.

Mołodeczań.

Zjazd

Dydziula znów spotkała przykrość.

misji Państwowej zostali zaproszeni i na dni kilkanaście ściągnięto do Willist рай- ma pom eważ kurs jest przyśpieszony
p:łaomocnicy zgłoszonych

stwowych,

otrzymują pełae

Okręgowy

rozpoczną

Kolejarzy wypowiedział się za poparciem
Wsp. z Rządem.

robić mote

utrzymanie i trochę zwróciły uwagę

Ziemiański komitet

W

myśl uchwały Zjazdu delegatów powiatowych zietmi ńskich odby-

Bloka

spraw

wyborczy

w

VV

AKPA

III

I

A

OIS

Wspominalšmv

już Oo niefortun: organizacji

nym występie w Mołodecznie

przed-

wyborczych

z

miaństwa w okręgu.
W skład Komitefu

ramienia

:

weszli

ziće

zgłosiło swojs

oficjaln

przystąsienie do bezpartvįnego

bloku

stawiciela bleku Polsko-Katolickiego współgracy z Rządem. Drugim tak'm
— Borkowskiego z Lidy i że xwoła- fsktem jest jedaomyślaa
uchwała
ne przez niego zebranie wypowiedzia* Zjązdu
Niuczycelstwa
Ludowego,
ło się za blokiem współpracy z R:ą- wysowiadająca się za rządem P, mardem Marszałka Piłsudskiego. Obec- szałka Piłsudskiego. Te i inne jesz-

Wiadomości te dają możaość

Lidzie,

rej wynika,
że miejsce kolejarzy w
obscnych wyborach jest tam, gdzie
przyświeca
wielka idea
Marszałka
Piłsudskiego.

Niepowodzenia endecji w pow. Mołodeczeńskim.

bezwiednie ro- nie nadchodzą z tego powiatu dalsze
na to wiadomości, które świadczą jaki паnasza władze.
strój panuje tam przed wyberami.

jeszcze wzruszający, żałośny,
W domu schadzek Marji Kiodsik, pray tego w Wilnie w da. 16.1 28, odbyml. Poznsńsniej 37 zastano m. in. b,
posła ze ło się dn 22.1 r.b. w Lidzie zebranie AleksandeJ Żyliwski,
stronnictwa chłopskiego Dąbskiego -p. Led- delegatów
powiatowych
Głównego nisław Wańkowicz I
wocka śpiącego na kozetce. Szukął — być
Wyborczego Ziemiaństwa wicz.
może—w śnie ulgi, pocieszenia w swej kid Komitetu
wdhięcanej, parlamentarnej tułaczce, Funkcjo- Kresowego z ekręgu Lidzkiego.
narju»ze policji nie bacząc jednak na to, zbuZebranie wyłoniło Okręgowy Ziednili p. posła i wskazali mu ma niestosowmiański
Komitet wyborczy na Okreg
ność obrane
rzezeń miejsca
—słusznie
Lidzki, dla kierowania całokształtem
parową
ych sni
ELTA

wygłosił przemówienie
p. minister
komunikacji
inż, Romecki,
który w
przemówieniu swem dał wyraz
ra:
dości, że pracownicy kolei tej wielkiej arterji życia państwowego
przez

botę bolszewicką. Warto aby

statowania

faktu, że blok

cze fakty świidczą najwymowniej, że

cała opiaja publiczna polska na tereadie pow. Mołodeczańskiego idzie
skon- zorganz wanie po linji
zs«mierztń

współpra-

rządu marsz. Piłsudskiego.

Z

pow.

S z rządem nie będzie miał na tere- Mołodeczańskiege . dowiadujamy
się
nie tego powiatu żadaej konkurencji. jeszcze, że urządzane tam przez „Wypp. o
akty tego dowiadujemy się, ża

wiece w liczbie
Jan Puciata, Sta- -wo Pracy Społecznej, której jedno- 'zwolenie”
zakończyły
się zupełnym
Jan hr. Tyszkie- czy 90 majprzeróżniejszych lokalnych ich organizatorów.
Ł.

Ykrem!!utrzunuje delikainą
i piekną cere |
-

zadać tylko oryginalny wyrob firmy
VA

“

1

|

IIA

wziąwszy do ręki tom nowel Ze- bajecznie sympa
..’ Nalaży się о- owego właśnie złodzieja nie nażartv,
szezenki, przeraził się] Zaalazł na 32 bawiać że wo
ir zdetermi* okaże się Bogu ducha winnym, jak
noweli aż 20 poruszających „proble nowany, pełen zimnej krwi, złośliwy, się patrzy burżujem.. albo detekty. © krotochwilach amerykańskich wo: mat”
złodziejstwa. Problemat?
Mole dowcipny i szarmancki, wyprowadza- wem! Tymczasem nikt tak pożądanej
gėle o złodziejach,
o naśmieszkack
się
widzi,
że
niesaa
żadnego
problejacy w pole prefekta policji i jego i oczekiwanej metamorfozy nie do
z policji, o guście kobiet —i o grotes
ce w 3 aktach Molnara p t „Zło. malu, Złodziejem jest ten, który krad- podwładnych, robiący kawały swa: czekał. Ozromnie csympatyczny» Tim
mecenasowi złodziej stanie się Knuouts zeszedł ze sceny tak moralnie
dziej i Jego mecenas*, wystawionej nie, a do jakitj klasy czynów ludz- mu
kich
należy
kradzen
ie—oouc
dla
naszych
pań ideałem mężczyzuy...* zaszargany, jakim był na niej się ukaza
jasne
w Teatrze Polskim,
i dobitnie katechizm, Na boczku stoi
Lecz ta „obawa* zaika widocznie zał. | ukrywać nie będę rozczarowaJesteśmy w t. zw. „okresie wybo” t zw. kleptomanja. Też doskonale jak mgiełka — i recenzja rozpływa nia, które wielu poniosło w duszy z
rów... Wy-bo-rówl.: Do Sejmu i Se- wiadomo, że to bardzo fatalaa — ale się w dalszym ciągu w „huraganach” teatru do domu.
matu! Uaikając
przeto podniecania na szczęście dość rzadka--choroba.
śmiechu i oklasków, czyli w najwyBo świadomość, że się <sympatyzmagających się ze sobą mamiętności,
Lecz mniejsza.
režaieįszem zachwalaniu sztuki
z Syna zowało» choć podczas jednego wiei tak już dostatecznie podnieconych—
„Jakież wskazania pedagogiczna patyczaym złodziejem ma bohaterskim czoru teatraluego z autentycznym, by»
powiem najdelikatniej w świecie i sub może dać—pyta autor recenzji —czy- pizrwszym planie.
majmaieį mie na żarty, złodziejem,
rosa, Że w pewnym niedzielnym do- telaikowi polskiemu
taki tom nowel
Któż tu stosuja wobec fars i ope- zawsze jednak w rezultacie jest przydaiku de pewnego dziennika politycze Zoszczenki? Czy może Zoszczenko retek «najwyższą życzliwość pobla- kral Tfu, do lichal Zababraliśmy się...
m'go wyczytałem temi dniami 4 pro- potępia złodziejstwo, lub przynajmniej żliwą»—jak mnie dopieka p. Witold W takiej „złodziejskiej* atmosferze
pos isinego zalewania nas przekłada” rozpatru.e problem (znów ten pro- Hulewic przeskoczywszy ze swem tr'eba ostro się trzymać aby wyjść z
mi z terzźaiej literatury rosyjskiej kil. blematl) złodziejstwa z punktu wi- cennem współpracownictwem 2 „My- niej zgoła niepokalanym, nietkniętym
ka bardzo mądrych zdań,
dzenia zpołecznego? Tak jednak nie śli Naredowej* do „Głosu Prawdy*? nawet przez tę paskudną „sympatję”,
Za mądrością tych zdań ośwad- jest. Autor cieszy się ze złodziejem Chybaż nie ja?
o której przed chwilą była mowa.
czam się tem śmielej tem bardziej sta- z udanego kawału, współczuje złoJa gotów jestem oto napisać, że
Widocznie na Węgrzech skrupuły
nowczo, że kubek w kubek sam pi- dziejowi, któremu nie udała się kra- mnie wyprowadzenie w gole policji tego rodzaju są miej drażliwe i
sałem akurat te samo kilka tygodni dzież, wyśmiewa
wraz ze złodziejem przez
prawdziwego (nie udającego) wrażliwe skoro
Molnar, saca wielki
temu — ubolewając mad widocznem ekradzionych I t. p. Prawdziwa idylla, złodzieja wprost szokowała — poka- Molnar, sięgoął po złote runo sukcerozsmakowywaniem się polskiego czy- prawdziwa akademja złodziejskal*
zywane ze sceny pełńiutkiej od dołu su od
„skarbnicy”
amerykańskich
tającego ogółu
w tłumaczeniach uW tymże zaś samym numerze do góry widowni. Wraz z całą pu- krotochwil, tak zawsze suto zaprawiotworów Erenburga, Zoszczenki, Pil- dziennika politycznego, którego do- blicznością czekałem cierpliwie, że nych groteską. Ha, trudno! Amerynika, Sejfulinej i jak się tam oni wszy* datek przynosi nam tak rozumne uwa- w grotesce Molnara stanie się coś kańskie farsy są dziś w modzie. 1—
scy nazywają po tej i po tamtej stro gi, czytamy w recenzji ze „Złodzieja zgoła nieoczekiwanego, jak np. w we” powiem, choćbym niewiedzieė miał
nie „czerwonego kordonu*,
1 jego mecenasa”, z groteski wysta- Sołej i dreszczowej pamięci «Pociągu komu marazić się, choćby samemu
Mądry człowiek, którego mądre wienej w Teatrze Polskim:
* Widmo», Ża okaże sig. iż p. Wyrwicz, p. Hulewiczowi — że ja jednak welę
zdania
będą
natychmiast
cytował,
„Jakkolwiek bądź, złodziej Ów jest doskonale
grający Tima
Kaoutsa, powojenną amerykańską farsę, choć-

Wrażenia

masiępuje:
Wejciech

LTE

Współpracy z Rządem,

Wojciech

rezygnacji poselskiej zasnął na.., kozetce
w domu publicznym,

*

A

Lokal Stromnietwa Chrześcijeńske
Wiejskiej 11 m. 14, tel. 166 01.

szości narodowych?
współpracy z Rządem, W
Donoszą nam,
że w powiecie bloku
— U:uvięcie sę Litwinów z bloku
Oszmiaūskim ziemianie na Zjeździe Zjeździe tym wzięło udział 60 zie- według mnie, ma podłoże nia w
uchwalli przystąpić do bezpertyjnego mien.
:
kwestji podziału mandatów | miejsc
na
liscie lecz gdzieindziej. Blek boPrzystąpienie Krajowego Stronnictwa Zjednoczenie do Bloku

katolicko-ludowego

EET

przystępie

Fo tunat Zdziechowski.

Dlaczego wycofali się Litwini z bloku mniejszości,

niż tego jest potrzeba w wrażenie było potężniejsze dobrze jest
liście senackiej zać agitatorów
czasie normalnym, uruchomiono spe- zaintonować czerwenv Sztaudać czy,
_ Nr.
18
trzymała
lista Bloku b. pos. Głąb ński.
iaternaacjonał. To też wieczoNr 25 ozaaczono [istę bloku lu- cjalne kursa, Lokalu życzliwie udzie- inny
Na pierwmniejszości narodowych:
lia pokrewna „Kuliura*
organizacja rem gdy trwają wykłady z demu na
Piast),
i
D.
(Ch
dowo-katolickiego
Ukrai»
sto!
įmu
S
de
szem miejscu
rzekomo kulturalno-oświatowa w grua- Wileńskiej 26 rozlegają się donośne
Konferencja województw w sprawie sytuacji w Małopolsce
cie zaś rzeczy zamaskowana ekspo- odgłosy śpiewu piosenek, które trzeba zaznaczyć wykenywane są nie
WARSZAWA, 23 |. (żel. wł. Słowa). borczej i bloku współpracy z rządetm zytura PPS.
Od paru dni przy ulicy Wileń- tylko po polsku ale i po rosyjsku.
W Warszawis odbyła się korferencja w którym zaszły pewne zmiany wobec
Penieważ repertuar P.PS. wyko:
trzech
województw
z Małopolski wyłamania się piastowców i stronnic- skiej Nr. 26 odbywają się owe kursa
rolae, R-lę wykładewców objęli po- nywaty pe rosyjsku przez mało inteWschodniej w sprawie sytuacji wy- twa chłopski*go.
dobno wileńscy leaderzy P.P.S b. pos. Igentaych odwórców łudząco przyPosiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej. '
Pławskim i p. wice-prezydent Czyżem pom ni B>lszewję, agitatorzy którzy
WARSZAWA, 23 L.PAT. Dziś o czej na które opr cz członków
ko „na czele. Słuchacze kursów,
których za dni p+rę rozjadą się po naszej wsi

dzenie Państwowej Kemisji

56 Szalc

O:imina, S$. Ossowski i sekretarz generalny Adam

b. senator A. Własow,

Trąmpczński,
na

dz. 8 wiecz. odbyło się w gmachu
posiesprawiedliwości
inisterstwa

Marjan Rudziński

W
ubiegłą niedzielą
ma wiecu zmów
zjawił się i uułował przemaWARSZAWA, 23. I. Pat. Dziene swe organizacje zawodowe
wyrazili
P.P.S. w Nowej Wilejce występujący wiać. | tyma razem «usuaięto» go z
dzie kandydował
do S:natu z listy w imieniu P.P.S.. lewica radny riej- sali. Zebrani da wiecu wypowiedzieli miki podają, że w dniu wczorajszym gotowość współpracy z R:ądem, na
odbył się którego barkach spoczywają
wielkie
Monarchistycznej Organizacji Wszech- ski Dydziul
został <usunięty» z sa- się za rządem, poczem zostały wysła- w sali konserwatorjum
stanowej,
li — W niedzielę w fabryce Possela ne depesze do Pana Prezydenta Rze" wielki zjazd delegatów zjedaoczonych zadania wobec przyszłego sejmu, Naw Nowej Wilejce odb ł sia wiec czypospolitej i do Marszałka Piłsud= kolejarzy i pracowników państwowych stępnie zabrał głos b. minister sprapaństwowych
pod hasłem przystąpienia do wybo- wiedliwości prof. Makowski, mów'ąc
Partji Pracy. N.espokojny Dydziul skiego
niec Dymitr Lęwicki, do Senatu zaś
rów
w ramach Bloku Bezsartyjnzgo o organizącji państwa i roli, jaką
Fiasko „„Wyzwoleniać
Niemiec b. sen. H isbach.
Współsracy z R ądem. Na zjazd parlamentaryzm w niej edegrywa, Z
Na terenie pow. Mołodeczeńskie- życzl wym stosunkiem mas do tego przybyło około 400 delegatów
Nr. 19 otrzymała lista Rosviskiekole- kelci zabrali. głos reprezentauci pogo Zjednoczenia Ludowego (RN.O.), go wszelkie poczynania
działaczy stronnictwa.
jarzy z całej Polski eraz przedstawi- szczególnych
organizacyj
zawedo„ „Numery od10.g0 do 23.g0 włącz: «Wyzwolenia» gsotvkają się 2 nietiele pokrewnych organizacyi
praco- wych, których imieniem witali zjazd i
nie otrzymały drobne . gru ay ukralńwników państwowych. Zebranie zagaił z akcją kolejarzy całkowicie sią SollWyborcze karsy „roinicze* P. P. S.
skie, które idą samodzielne do
wyJak wiadomo P. P, S$. prowadzi złotówek na „papierosy* W zakres prezes tymczasowego komitętu wy- daryzowali. Pa wysłuchaniu ref:ratów.
borów.
kończąc
swe fachowych
zebrani przystąpili -. de
Związku mauki wchodzi nie tylko nauka wy* borczego p. Lempke,
Nr 24 oznaczono listę bloku ka- agitację za pośrednictwem
koo
okrzykiem
„Niech
żyje
omówieaia akcji wyborczej i udziału
Zawodowego
Robotaików.
Rolnych,
głaszania
demagogicznych
przęmó*
tolicko narodowego
(eadecjs). Na
olskai Jej twórca M:rszałek Pł- w miej kolejarzy, Przy tej okazji rozpierwszemm
miejscu
listy
sejmowej Ponieważ jednak okres wyborczy wy- wień ale trochę śpiewu. P. P' S. wia sndski“.
Po wyborze władz zjazdu winęła się ożywiona dyskusja, z któ:
maga wypuszczenia większej sfory bowiem z praktyki, że po wiecu aby

Lista ta stoi

jest secesią z bioku mn efszości.

Wojciech Ozimina

Na delegatów do Komitetu Zachowawczego wybrano p p. Zygmunta
atytucyj kulturalao-oświatowych inte- L*szczyńskiego, Wacława S ujskiego i Marjana Rudrińskiego na zastępLeona Janta
Połczyńskiego i Kazmierza
lgencja bi.łoruska nie zamierza wy- ców: Kaźmierza Grodzickiege,
stępować
ze swą listą do S:jmui Paparę.

na- Senatu. a ja osobiście nie będę kandydował na żadacj I ście.
W gazetach od czasu do czasu
R:cz przyjąć, szanowny Panie Reprześlizguje się wiadomość o tem, że daktorze, wyrazy szacunku i powa-

stępujących paru

Alfred Morstin, Stanistaw Ossowski

Prezydjum Zarządu tvmczasowego ukonstytuowało się jak
prezes Zygmunt
Leszczyński
vice-prezesi
Majan Rudziński,

nie będzie kandydował do senatu

23. (tel. wł. Słowa).
Wasz

Były

ziemian w Jerzy Michalski

wiem
zaspokoił
prawie wszystkie
wysunięte przez Litwiaów
żądania.
Komitet wykonawczy Krajowego żadnych szans przejścia ma listach Nie SE
więc wycofali się Litwiai
Nr. 13 jedności Robotnicze-Wło: Stronnictwa Luiowego „Zjednocze- bloku oświadczyli, że ze Stronnictwa z bloku. Przypuszczać należy, [£ dzlaścisńskiei (komun ści).
nie'' zgłosił swoje przystąpienie do Ludowego „,Zjedaoczenie" występują. łały tu wpływy polityki miedzynarodoNr. 14 Związku Chłopskiego współ- bezpartyjaego bloku współpracy z Podobnie posłowie ei zamierzają agi: wej. Domysły ts zdają się . najlepiej
pracy Zz rządem,
na
własną
rękę lub
też tłumaczyć wycofanie si; Litwinów
Rządem. Na posiedzeniu, na którem tować
w
Nr. 15 Polskiego Sironnietwa Ka- zapadła powyższa uchwała byli po- wspólnie ze
stronnictwem
chlop- ostatniej chwili z bloku mniejszości.
tolickiego.
słowie Wędziagolski, Dubrownik i skiem.
Prawdopodobnem jest,
iż Litwini
Nr. 16 P. P.S lewicy,
Adamowicz; Wydząc, że nie mają
wogóls do wvborów nie staną poNr. 17 sjonistów małopolskich.

Nr. 18 bleku mniejszości narodowych.
'
х
Nr. 7 N. P. R.
Nr. 19 Rosyjskiego Zjednotzenia
Nr. 8 Urraūsklego SlelanskoLudowego.
Robotai :zego Sojuzu (Sielrob).
Nr. 24 bloku katolicke-narodoNr. 9 niemaa wobec možllwošci
wego.
‹
pomyłek z Nr.
Nr, 11

Dążymy do udziału w pozytywnej pracy peństwowej
i do dalszej
konsolidacji polskich afer zachowawczych, przedewszystkiem przez zrzeszenie jak najszerszych kół rolni-

prezes wojewódzkiego
oddziału
Stronnictwa Chrz Rol
w Poznaniu,
poniedziałek 16 stycznia Dziennik mylKržysztof
ks
Radziwiłł,
Artur
Rutkowski,
Jan
Stecki
Tądeusz
Sułowski,
nie eodaje, że w Okręgu wileńskim

kilkakrotnie w
nie przystąpiły dla kandydata

Radykalnego

juza (U.N.$).

Nr. 10 Stronoictwa

WARSZAWA, 23—1 (Żel. wł Słowa). Ro>rbieżność poglądów 'jaka
zarysowała się w Sironuictwie Chrześcijańńsko Narodowem doprowadziła
w dniu dzisiejszym do rozejścia się na dwie gruoy.
Stoimy na gruncie zasad zawartych w deklaracji programowej ugru-

22 powań zachowawczych z dnia 24 X. 1927 r.

niedzielę

mieświado- ogólnej przebieg zebrania

do komitetu współpracy z rządem, —
tymczasem już w dniu
12 stycznia

do zapew- . czytnem

polikomisji
nienia sobie miejsc na tk. z”. liście rządowej za aprobatą
tyeznej, do której należy ustalenie listy i warunków.
Żadne lane porozumienie wyborcze ziemian nie może być dokonywane drcgą organizacyjną.

czy

mych.

prowinejonalnym

związkom ziemian dyrektywy w tym duchu, że wobee wyczerpania wszelkich prób, mających na celu zorganizowanie dla współpracy z rządem

w

wydał

a

Koresponden

chrześcijan zapadła

Rolniczego

by stojącą ee się

zowie

niż

bulwarową

2

ni

ада

=)

2 czy

3

fiaskiem

;

1

3 e

Poznan.
mi

głowie wąteliwie ma amerykrńskich- s8080farsą bačh zabawiania pleno titulo publiezparyską z nieun kuloną teściową, z mości. Z czego chcąc niech się smiemężem zdradzającym żonę i żoną je — byle się śmiała! Kapitalna mazdradzającą
męża, z walzniem „po ksyma. Otwierająca szerokie perspekpapie” mniej więcej pod koniec dru- owy na — niezawodne sukcesy kagiego aktu, z łótkiem zajętem od gó" Owe.
ry i ed dołu, ete. etc. Tego już przeA no, trzeba żyć. Lepiej zaś, stocie mieliśmv wvżej uszu! Na te etrojkroć
lepiej żyć ze śmiechu blźniego
kątne» imóroglja
mikt już dziś paswego
trzeć nie może. Tedy — niech żyje Czy ni: niż z jegs bólu lub krzywdy.
farsa <«amerykańska»i Tylko... mo- salnego? tak? Co w tem jest paradokżeby unikać mp. hw, jak to powieZ groteski Molnara możemy w
dzieć? — problematów
złodziejstwal
Właśnie aby mie naprowadzać zwła- dodatku wyciągnąć tea morał, że gdy
szcza mniej krytycznej publiczności się człowiek akuratnie, szczerze a
przedwojenną

na

ma myśl że w «złodziejstwie», osobli-

często, możliwie najczęściej do czego

kiemoże ctkwić» jaki- przyłoży, to może w pewnym
runku tak się znakomicie wydoskokolwiek — problemat.
Piszę to w zupełnej świadomości, maliė... jak' oto np. p. Wyrwicz w
„problematyczże stąd lub zowąd krzyknie mi ktoś odtwarzaniu takich
w prasie: „Panie, panie! Pan nie ro- nych* natur i typów jak bohater grozumiesz ducha czasu. Pan just za teski Molnara. P. Wyrwiez tak już o-

wię zawodowem,

bardzo prostolinijny, całkiem nie „zło- patował „bzz reszty” taki typ,
żony”. Pan niema poczucia „pryncypialnych problematówi*
Odpowiem:

tą swoją

najówieższą

kreacją

Kaeutsa mógłby wszystkie w

że z
Tima

Polsce

Mocna żałuję, ale... jjappelle un chat, sceny objechać pewny wyjątkowego
et Rolet un fripon — jak powiedział sukcesu. Nawet mógłby o Budapeszt —
jeszcze stary Boileau, widocznie łączy zawadzić, Sam Molnar oklaskiwalby
|
i
mnie z nim jakieś pokrewieństwo go z loży.
duchowe.

| nie

wstydzę się

bynaj-

mniej takiej parenteli.
Dość, że smieszna bo smieszna
jest sztuka Molnara wzorowana nie-

a

23 | (Żel wł. Słowó),

spokojnej

Chrz,

odezwę

iiiiii

WARSZAWA

się, że Zarząd,Główny Związku Ziemian udzielił wszystkim

jednogłośnie pestano-

Stronnictwa
następującą

stycznia.
Dziennik stale pisze, że ks. SaZwracamy się do społeczeństwa z apelem o współpracą pod napirha kaadydować będzie w jednym czych.
szym
sztandarem.
okręgu z Polakiewiczem.
— jest to
Tvmczasawy Zarzad Chrześcijańsiego Stronnictwa Rolnie”rgn: Stejąn
złośliwa plotka nic z prawdą
wspólCiszewski Aleksander Dworski, Kazmierz Grodzicki) śt Humnicki St.
Temniemniej Dziennik popełaił w nego nie mająca.
czasach ostatnich kika błędów, nie
Wreszcie podając do wiadomości Komorowski, Zygmunt Leszczyński, Leon Łubieński, Jerzy Madeyski,

wiemy świademych,

Zw. Ziemian.

zarząd cechów

polemiki ze strony Dziennika nietylke jako osobliwość,
lecz dla pod.
kreślenia, że gotowi jesteśmy uznać i
podkreślić każdy zwrot na lepsze tak
samo w obozie naszych orzeciwników.

Jutkiewicza.

Dyrektywa Zarządu Głównego

kamsanja

wyborcza w Wilnie n'e bvła porusza- wił pcłączyć się z Bi x em
Bezparna przez Dziennik Wileński
w tak tyjovm wsrółpracy z Rządem,
oględneji przyzwoitej
formie.
Nie
Dodajmy tu, że taka uchwała
w
poznajemy poprostu naszego Dzien: stowarzyszenu
wileńikiem
kupców

Zarząd

ii

G>spodarczy Kom tet Wyborczy współpracy z Rządem został defini
tywnie zorganizowany w dniu 22 stycznia r. b. Narazie akces do Komiletu zgłosili: Związek Przemysłowców Polskich, Stowarzyszenie Kupcówi
Przemysłowców Chrześcijan, Związek Cechów Polskich, Związek Ziemian
i Związek Restauratorów.
Do Komitetu wykonawczego wybraso: p. Dyrektora Feliksa Wodzi«
nowskiego, jako przewodniczącego, p. Redaktora S. Mackiewicza, p. Prezesa R. Rucińskiego,
inżyniera Wojewódzkiego,
pp. F. Kowalskiego,
Czyża Į, Uziałło, J. Rochowicza, M. Kiełmucia.
Stow. Kupców p. E:
Na sekretarza Prezydjum obrano
Dyrektora

Tymczasowy

wiadomości.

A

współpracy

komitet

Gospodarczy

Rol-

niczego

Sprostowania nieścisłych

z Rządem.

Stronnictwa

Nida

Na

Odęzwa Chrześcijańskiego

- KURIER GOSPODARCZY
аЛЕМ WSCHODRICH.
stwowćj tytułem dochodów
zawodowe.
wych zł. 112,242862 gr. 24

Związki
„Robotniczy

temu

Miesiąc

dzenia

Prze.

243,8 2

powyższych

sł

24

gr.

na

Z działalności Stow, Le-

Dnia 25 stycznią 1928 r. jako w czwartą rocznicę śmierci

karzy Polaków.

s'fp. Marji z Ks. Druekieh-hubeekieh

Ukonstytnowany został nowy zarząd
Stowarzvszania Letarzy Polaków w Wilnie
ua rok 1928 w skł:dzie następującym: Prezes — dr. L. Czarkowski, vice-prezcs — dr.
L. Klott, sekretarz — dr. Z. Tyszkównz,
skarbnik — dr. W. Będzyński, gospodarz —
dr. H. Wrześniowski.
Radę stanowią doktn.
rzy: K. Kisie(, Į B huszewicz, S. Pessvėski, B. Szniciis i H Radziński. Komieję Rewizvjną doktorzy: Wł. Bujalski, W. Odyniec

LESKIEĮ

z lasów pofstwo-

z których 108 mil.
poczet dochodów

przypuszczrė buożetowych i 4 mil. zł. na rachunek sum

Ponadto z dochodów
Iss6w
jednak
pomimo obrotowych
państwowych zapłaconow tym okresie 8 mil.
o godz 1015 odbędzie się nsbożeństwo w Bazvlice.
umiejętnie
i
wytrwale
prowadzonej
łączcie
ał.
na
krajów
poczet
h
należno
wszysikic
ści za nabyte
rjusze
przez
skarb
państwa
tereny
leśne,
agitacji,
wygrywenia
na
niedostateczłomie
tem, że w
się!) biadał nad
W okresie od 1.go stycznia. do 31-go
ł Zawądzki.
Związku stowaryyszeń zawodowych nych płacach i jątrzenia przeciwko grudnia 1926 roku dochody z lasów pafi- wie Uniwersytetu Stefana Batorego, Gzkół
Stowarzyszenie istniejące w Wilnie i na
weda
stwowyc
wpłacon
do
centrain
kasy
Raczkie
ej
ej
h,
wicz,
podkreś
lając
w prowincji od roku 19 8 liczy 125 członków,
fachowych i specjałsl organizącyj rolaiczych
zorganizowanych Rządowi—ciężar gatunkowy atmosfe- państwowej wynosiły zł. 72,651,181 gr.
Jest
Polsce
w
57; Ziemi Wileńskiej
dłuższem
przemówieniu
znaczenie W krótkich słowach postaramy się streścić
tylko 12 tysięty pracowników umysło- ry spółdziałania pozostał bez zmiany: w porównaniu więc z tą sumą w,łacone w
Wylł.dy odbywać się będą w Iokaln zjazdu dla pracy nad
podnie
sieniem działalność jego.
roku
b'eżący
m
do
Kas wyborcy
z pośród
pracowników z wię:ej o 44,581,centranej kasy pafistwo- pracowni przyrodniczej—róg Zawalnej i Ma- stanu zdrowotności województwa
pracowników
W roku uuiegłym fak i w poprzednich
wych, z pośród
680 zł. 67 gr., czyli o łej Pohnianki, od godz 5ej do Bej wiecz.
о- zorganitow
aao szereg zebrań, na których
raz
dając
wytycz
ne
tej
pracy
na
najChorych (rzecz prosta!), urzędników umysłowych bynajmniej nie zdradzają 6! proc.
Opłata za krrs wynosi
10 sł., płataych
wygłoszone zostały odczyty fachowe:
bliższą
przyszł
ość. Obrady zjazdu edStowarzyszenie wzięło udział w wybo:
z góry przy zapisie. IicS6 miejsc ograna Q5rnym powolności względem haseł Związku.
przemysła
ciężkiego
niezona.
я
bywały się w Urzędzie Wojewódzkim rach do Rady Miejskiej przez rozesłanie
Pracownicy
umysłowi,
urzędnicy
ych
umysłow
ików
pracown
Śląsku,
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela
zostały įw poniedzialek Komitetom wyborczym spisu najbardziej
— Kursy gospodarstwa wiejskiego. Związek Kółek i Organizacyj Rolniczych : gorę
stanowią Wzorem
wykwalifikowanvch kandydatów do Rudy.
Krakowa, drzewnych Lwowa. Nato- państwowii samorządowi
. m.
iat ubiegłych, w _ drugiej Bołowić Ziemi Wileńskiej, Wilno—Wielca Pohulanka
Dei energicznej akcji Stowarzyszenia Zailościowo
bardzo znaczny; stycznia, a mianowicie 30 bm., Związek 7, telefom 7 84.
miast poza Związkiem Stowarzyszeń zespół
rząd
Kasy Cnorych cofoął projekt zamknię—
Związe
k
oficerów rezerwy cia przychodnt
kółek I Organizac:j Ro niczych Ziemi
i.
na Antokolu, przez со 2000
stoi dotyrh. który przy wyborach będzie miał pe” lefńistiej
zawodowych w Polsce
wzywą
wszystk
urzącza 8 tygodniowy kurs. gospoich
członk
ów
na
ге- ubezpieczonych byłoby pozbawionych poG.EŁDA WARSZAWSKA
pracowników ważne znaczenie—stąd właśnie zabie- darstwa wiejskiego dla ogółu rolniczego
część
czas poważna
branię informacyjae w dniu 29 stycz- mocy.
23 stycznia 1928 +
pracującej:
Funkcje biura pracy St.nia przekazane
przedewszystkiem gi lewicy do wprzągnięcia
tego ze- i inteligencji
nia b. r. e gedzinie 11 -ej,
umysłowych,
a
Kurs
tem ma
7& zadanie

(godło: „proleta- optymistycznych,

„gląd Gospodarczy"

KRONIKA MIEJSCOWA,

urzędnicy
państwowi, samorządowi spelu do swego rydwanu.
Według «Roczalka Pracowniczych
pracowników
część
oraz znaczna
Zavodowych w Polsce»
Związków
jednak
się
Pocieszano
.
handlowych
„znaków,
któurojonem istnieniem
wytwarzającej
sią
re świadczą
O
atmosferze spółdziałania".
Miesiąc dzieli mas
od wypowie:

(Warszawa
wodowych

1927), stan zw'ązków zaw zestawieniu ogólnem,

przedstawiał

się

na 1,1 1027 r.

ż25

155
2396
5824 0|

dochody

złotych

w tysiącach

Rizem

warzywnictwo,

6435

11637

Wynika stąd, ## 1 pośród pra- wielkiego ciążenia do Związku. Liczba
<aowników umysłowych, i urzędników rebotników zrzeszonych w poszczerobotniczych
centralach
państwowych i samorządowych) sta” gólnych

nowiących liczbowo przeszło 37 ргос. związkowych wynosi procentowo:
Zwiąrek
Stowarzyszeń
Zawodozrzeszeń pracowniczych, zaledwie 3
wych
39.2
proc.
u
Związk
1 pół proc, skupia się dokoła
Zawodowe
Polskie
Zjednoczenie
stowarzyszeń zawodowych, związku 461 proc.
:
Centrale chrześcijańskich związków
© jaskrawym obliczu klasowem.
Nie od rzeczy tu zaznaczyć,

" wpośród robolników niema znów

że i zawodowych
SA
tak

147

proc.
H—ski

przezroczami

Reforma podatku obrotowego.

umowie
pożyczkowej. Wobec
sprawa może się stać aktualną

tego
tylko

w związku z rtformą podatku
towego

Jk donosi „Tygodnik H indlowy“ datku
sprawa zniżenia stopy podattu obro-

i razszerzenia

t. į. jest przedmiotem

grun-

podstaw

dochedowego.

(chów

zwierząt

domowych,

przetwórstwo

owocowe,

wal:

Wszystko

studjów

w

po-

te

minie

i tp

Po ukończeniu kursu odbędą się dla
życrących egzamina, z wydaniem odnośnych
świadectw.
Na prelegentów zaproszeni są profesoro-

“To samo detyczy pobierania po*
od dokonanych
datku obrotowego

Premjowa

pożyczka

DĄ oś

Wscbód sł. g. 7 m.34

Timotensza

Zach. si. a g. 16 m. 05

jarro

Spostrzeżenia meteorologiczne

©

| 2

takich wypadkach nie
na człym
ruchomym i nierochomym
pełnie podatku uchwycić,
majątkiem
państwowym
splacona bęNiezależnie do tego negatywnego
dzie
przez
wylosowywanie
obligacyj
spra:
skarbu,
m
ministerju
stanowiska
obrotowego

podatku

wa reformy

bę"

w c'ągu lat 10 elu.

4

36050.

4345,

Nowy-York

26,415

Wiedeń

12,65

43,34

8,92
3512

171,70

Praga

35870,

43,55

8,90
35,03.

Szwajcarja

-Kupo

888
34,94

172,13

171.27

26.48

26,35

12596

125,34

Papiery Procentowe
Dołarówka 62,50 6260 62.25.

kolejowa

102—

5 proc. konwers.

8 proc, m.Łodzi 77.50 —,—

La

) —100.

1927—28

sorawa

się często

tego Oxręgowy

oszczędzić

ь

kredytów

r, 5)

sprawy

przebudowy

Ozoby

prywatne

wanie nad wykonaniem niejecnokroinie
zalecanego, zwłaszc a w czasie wizy-

tacyj pasterskich przez J E. ks. ArLosowanie premji odbywać się bęGdzie musiała wypłynąć w zwłązku z
cybiskupa
zakładania tedwa razy w roku w dniach
В go Braatwa Metropolitę,
poleca się w szeztgólay
ogólaą reformą podatkową, przewi- dzie
kwietnia i 1 peź lziernika.
>
dzianą przez umowę © pożyczkę zaW
pierwszem
losowaniu
które
od- sposób P. P. W, W. Księżom Dzisże
згапве,
graniczną, a są poważne

Z

Urząd

iego rodzaju

pobieWobec

interesantom

ga być włączane do sieci.
, 2) mie nąlety kupować

są one

liczników

gdyż

najczęściej

nierzetelne i przy zgłoszeniu

do legalizacji odrzucone,

3) Liczniki

|.

legalizować

powinien

belle

racki 9.

RÓŻNE.

te

z

ai

pran

| MUŁYNA,

— (0)

Uroczystość

na

<Fircyk

raz pierwszy

graną

w załotach».

bę1zie ostatnia

nowość

teatró 4 europejskich i amerykańskich <Szko:
ła wdzięku».
—
Przedstawienie popołudniowe: W
niedzielę o godz 4,30 pp. grany będzie cie:
cy się wyjątkowem powodzemiem poemat
chiński <«Kredowe koło»:

RADJO—WILNO.

Zwle-

Wtorek, 24 stycznia 1928 r.

rzyńcu. W nmiedzieę, dnia 22 stycz16 25—17 00: Gazetka radjowa,
nia, o godz. 12:zj odbyło się uroczy17 20—1745: «Kryzys współczesnego аste. poświęcenie.
przez ks. biskupa iarstwa»—odczyt z działu <Sziukas wygłosi

Bandurskiego

nowozałożonej echrone

docent

Wolnej

Wszechnicy

w

(Fabryczna 32), sta- Stefanja Zahorska.

Warszawie

dr:

a
17 45—19 00: Koucert orkiestry
=»
1
i dzieckiem, Ę p. Leg: pod dyr. kapelmistrza Feliksa
matką
nad
cji opieki
świetlicy, bibljoteki i czytelai, insty- „Koseckiezo. W programie:
Bizet: 4 ty antragt z op. <Carmen>.
tucyj założonych przez związek praJones:
Z z operetki «Gejsza».
cy społecznej kobiet. Z ramienia tego
Fucik: «Wspomnienia» —waic,
związku, którego prezeską jest p. maMeyerbeer: <Taniec z pochodniami».
jorowa Kirtiklisowa, opiekunką wszySuppć: Uwertura «Chłop i poeta».
stkich wymienionych
G unod: Fantazja z op. <Faust»:
instytucyj na
1900—1905: Sygnał czasu i rozmaitości.
Zwierzyńcu jest p. dyrektorowa Stu-

ki na Zwierzyńcu

M asterstwo W. R. Wileński R czkiewicz,

i O. P. peleciio ins;ektorom szkolnym
i kierownictwom szkół jaknajstaran.
niejsze czuwane nad tem, by oddane

błockiego —

Fsla 435 mtr.

19 05—19 25:
«Nasz Prezydent»
— odczyt
i6ra A og
Bohdziewicza, wygłosi
w

dnicka,
Ureczystość poświęcenia zaszczy— (c) Odpowiedzialność
dyscyplinarna za opiekę nad loka- cili swoją ebecnością p. Wojewoda

:zkolnym.

Obydwie

Lek
Zw.

— «U:iekła mi Za
w
sobotę komedja St.
Żeromskiego <Uclekła
mi przepiórecska».,.
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś
w dalszym ciągu niezmiernie dowcipna gtoteska Molaara <Złodriej i jego mecenas»
—
na której publiczność bawi się znakomicie,
a oklaski wśród akcji są doskonałym tego
dowodem.
— Piątkowa premjera. W
tek po

SZKOLNA.

lem

z

egzystuje

TBATK

— Zebranie Zw. Zawodowego
Mu'
szyków. Zwiąrek Zawodowy Muzyków
RPoddz. Wii urządza dnia 26-go stycznia rb,
Walne Zebranie. Początek o
godz.
11 5

Miar pragnąc

zat” kosztów i kłopotów _informuj-:
;
1) N'czniki aie sprawdzone i nie.
zalegalizowane (t. znaczy nie posiadające plomb legalizacyjnych) nie mo-

niezalegalizowanych,

ia Rz
wnocześate

Żydów.

podnosząc dobrobyt ludnoś:i, jędnocześnie da możność przeprowadzić
reformę rolną bezboleśnie i bez nad-

Za zba- termin drugi 11,30. W lokalu Zw

ten kto je Sprzedaje, nie zaś ten kto
Trze. nieświadomie je kupuje.

kładania i prowadzenia Bractw
źwości we wszystkich parafjach Czu-

posiedzenie

— <Reduta» na Pohulance. Niewierkracza pół miljona hektarów. Przei- my Tomek». W środę o godz. 20ej komestoczenie tych nieużytków w łąki i djs stylowa Igu. Grabowsziego pt. <Niewierorne pola ma ogromne gospodarcze ny Tomek».
— «Fircyk w zalotach»: W czwartek
znaczenie dla naszego kraju, gdyż © godz.
20ej wznowienie komedji Fr. Za-

danie liczników Urzędy miar
rają omłatę jak za legalizację,

€

leński Zw. Lekarzy Pafistwa Polskiezo, uzyskano zalegalisowanie statutu i dokomano
wyborów zarządu. W sprawach materjalsnym, (Zamkowa 24),
nych St-nie okazywało stałą pomoc
Porządek
dzienny: 1) Dr. Obie- tom USB i wdowom po lekarzach. studenzierski — O znaczenu ruchu migawWobec utwarcia Izby Lekarskiej Wijeńkowego strzępków jajowodu w prze” sko-Nowogródzkiej wyłonila się kwes ja celowošci dalszego istnienia Stowarzyszenia.
suwadiu jajka do macicy, 2) Dr. Głosowan
ie zarządzone w tej sprawie
Mzhrburg — Bidania anatomo-pato- cydowało
kwestję ча pozostawieniem dotych.

zwyczajne

wygłosi odczyt o meljoracji bagien
Wileńszczyzny, obszar których prze-

okazują się nieodpowiednie.

i; Poohm
.
3 dobę
aoc

się

Wil. T-wa Lekarskiego w lokalu wła-

łedowni
ma rzeźni miejskiej i stacji wątlenia produkcji.
weterynaryjnej z kredytów renowacyj*
Ssedziewać się należy, że ciekawy
nych budżetu 1927—28 r., 7) sprawy ten temat skusi na odczyt licznych
bieżące,
słuchaczy,
którym gospodarcze inte— jakie liczniki mogą być włą: resy kraju mie są obojętne.
Wejście na odczyt bezpłatne.
czone do sieci Do Urzędu Miar
zgłaszają

PETE:

odbędzie

równolegle decydując w sprawach sawodowych i ogólno-społecznych.
W rokn ub, Stowarzyszenie utraciło
dwóch członków, 6p. Dra Ptaszyńikiego i
27 bm. w lokalu Stowarzyszenia Tech- $р D-ra Zaborskiego, jednego
z założycieli
ników Wilńska 33 o godz. 8 wie- stowarzyszenia:
czerem inżyri:r Ignacy Olszewski BRAŃE PA
RTN RRT YES RAOIS

10 proc
proc, m:
m. Labiina ina 8730 ©:
—0

6)

zostały Izbie Lekarskiej Wil.-Nowogródzułej.
— Posiedzenie ,Twa
LekarW listopad>le r: ub. łącznie 1e Związskiego. Daa 25 bm. o godz. 20 tej kiem Lekaizy Żydów
założono Obwód
Wi-

logiczne mad zaburzeniami odżywiania u niemowląt. 3) sprawy administracyjne.
— Odczyt o me'joracji
bagien w vileńszczyź ie. W piątek

66,75

konwers. kolejowa 61,— ——
Listy i obi B-ku Gosp. Kraj, 93
OQblig. komun. obieg. 92. |;
8 proc. zastawne ziemskie 83.— — —4,5 proc.
ziemskie 56,50
8 proc. warsz. — 80.10 80,30

w celu zalegalizowania liczników energli elektrycznej, które po zbadaniu

Tendencja
baromeirycma:
Spadek @śnienia,
"
Rada
ministrów,
jak
już
donosio
stanowisk
swę
Odimowne
tranzakcji,
KOŚCIELNAliśmy, uchwaliła na posiedzeniu promotywuje mioisterjum skarbu-w tym
jekt
dekretu
Prezydenta
Reglitej
upotym,
strony
jednej
z
— (e) Bractwa trzeźwości
w
estataim punkcie
waźżniający M
n stra skarbu do wyKurja M:iropolitalna
z
argumentem, że większość płatn ków puszczenia 4 proc, peństwowej prem- parafiach
ksiąg
polecenia ] Е księdza Arcybiskupa
nie prowadzi prawiołowych
jowej peżyczki inwestycyjaej
do wyM tropolity
przypomina
wszystkim
andlowych, z drugiej strony tem, że sokośći 50 milienów złetych
w
oblii Admi«
wiele tranzakcji przychodzi do skutku gacjach pe 100 złotych, opiewających W. W. Księżom Proboszczom
nistratorom par.fj o obowiązku
zadrogą kompensacji (clearing) i że w

zabezsieczo*

Sprz.

35960.

Londyn

emerytalae;

Zakład

Meteorologji U. S, B.
+ dai: 23 —I, 1928 r.

średnie

ишщппп
2

dałoby się zu» ma okazicieja. Pożyczka

Hojandja

w budżecie

Nwr.ó.Pawł:

inwesty»

cyjna,

t waluty:

1928—29. 4) prreniesienie

WTOREK

ań za dotowego w pierwszem stadjum,
od produkcji do handlu lub do kon- sterjum skarbu i będzie musiało p.ęczy później być wzięte pod,anasumenia dla artykułów pierwszej po- dzej
Wiatr
'п:'щ"ч
Г\ Połud.-W й schodai.
lityczaą
i syntetyczną rozwagę.
obuwia
odzieży,
mąki,

trzeby, np. dla
it. przedstawia się niepomyślnie.

Dewizy

"KRONIKA
ar

INFORMACJE

pszczelnictwo, rybactwo,
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