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SŁ OWC
Wilno.
Belażcja

Wtorek

ODDEIALY:
BARANOWIGZE

BRASŁAW—

r

W

posstową 4 zł.

sprzedaży

STOŁPCB.— ul Piłsu tskiego

BAMBIEŃ KOSZYRSKI — Związeż Ziemian
BIDA — ml, Majora Macklaw'e za 63

ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynek ©
SWIR — ul 3-go Maja B
WILEJKA POWIATUWA-—u! Miekiewiczs

GRODNO

detniieznej

cena

pojedyńszego

N—ra

-- ml, Ratuszowa

NOWOGRÓDEK
— ul. Mickiewicza 70,
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 29
POSTAWY — Rynek
;

GLĘBOKIE — «! Zamkowa 60

! Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od D do 3 Yalefony! radzkcji 243, admiutstracji 338, drukarni 108
miesigomna z odniesieniem do demu [ub x preenełkę
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Nr 50250.

NIBŚWIEŻ

172

DUKSZTY — ul Qax, Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I

и

3 stycznia 1928 r.

>57M968ERATA

— zi, Szosowa

ul. B-go Maja 04

— Pla: Batorego š

24

CENY OGŁOSZEŃ:

1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 grosy
Wiersz
z jednoszpaltowy na stronie
mech świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne
Kronika reklamowa lub nadesłsne 40 gr.
roc drożej
Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe ©

20 groszy.

płata pocztowa wietez603 rydzanitem.
Redskeja rękopictw Riezamtewionysh Bije zoracę.

CEEWNUNEUZEZZSSYZKCKZA

Nowy Rok,w Warszawie,
W

Litwini w Prusach Wschodnich.

Rozmowy (Joldemarasa z Berlinem,

niedziełę p. Prezydent Rzplitej

2—i. Pat. B:rliner Tageblait donosi, 2a rokowania
dyploа Litwą posuaęly się tak dalece, iż spotka”
zydentowi życzenia członkowie Domu nie pomiędzy min. Srescmannem
a premjerem
Woldemarasem
będzie
Cyw Inego i Wojskowego, w imieniu mogła dojść wkrótee do skutku, Razmowa między min. Stresemannem a
których przemawiali:
szef kancelarji
w drugłej
połowie
stycznia w
cywilazj p. Bohdan Dłięciołowski
i premjerem Woldemasasem ma się odbyć

przy'mował

życzenia

BERLIN,

noworoczne.

Nedawno

O godz. 9 m. 30 składali p. Pre- malyczne pomiędzy Nemcami

pułk. Szrg usz

Berlinie. Przedmietem rozmowy ma być—jak twierdzi Berl. Tegtbl.
handłowego,

Zahorski.

Rządu z Prezesem
Piłsudskim

na czele,

Rady

Po skończonej mszy p. Prezydent
przeszedł do S:li M-rmurowej
gdzie
o godz. 10::|j mm. 45 przyjął na au-

djeacji JE

ks. kardynała Kakowskie-

go, który złożył p.
czenia,

Prezydentowi

ży-

na

lityka

kclportował

odezwy

—а

R

°°

dent R.plitej wygłosił
mówienie, w którem

krótkie przepowiedział co

następuje.

Prognę

przybył

serdecznie litewskim Arosisw:

podziąkować

Waszej Ekscelencji za zwrócone
do
mnie w imieniu swojem
Oraz obec-

my.h tu Jego kolegów

Moskwy

słowa.

z Kowna

socjal-demokratyczW
uwiązku

sprawach interesujących jego placówkę. W szczególności
przygotowania do rokowań polsko-iitewskich.

Żywo SARAS

TN TS

I

Wynurzenia

wziuszyło mnie w nich to, co dotyczy»
ło mne osobiście. Sprawiło mi rów-

S

INK

SOS VDI T

noworoczne

omawiane
!

BERLIN,

pom. ślnych rezultatów.
Istotnie wysiłek narodu we wszyst-

2, I. Pat. Półurzędowa

Deutsche

były

rzeczy wistnione

wa

właściwych

Politische

mu

cnej. Agencja zaznacza przytemn, że jest rzeczą zasadniczo zrozumi-łą,
iż
technika dyplomatyczna nazywa pewne
kwestje nieaktualaemi.
Moment
€zymi się do rozwoju handlu,
przenoworcczny jednak, w którym zwykle dokonywa się przegląd całokształtu
mysłu
i rolnictwa.
We
wszystkich
spraw pulitycznych, nie jest zbyt odpowiedni do „„prześlizgiwania się przy
tych
dziedzinach
możemy pomocy gestu obok najważniejszych preblematów w stosunkach
między»
_ ©€zekiwać udoskonaliń, które wróżą narodowych“'.
«. wzrastającą pomyślność naszemu krai łowi, świadomemu konieczności poka1 ju i brzpiecz: ństwa, by mógł
korzyPARYŻ, 2I PAT. Herald donosi z Waszyngtonu, że do projektu
paktų
{
| stać z tych dobrodziejstw. Polska ob- franensko-ameryksńskieeo wykluc ającego w'jnę między temi psństwami, który

ekcnomicznych,

przy-

Pakt

"a

francusko-amerykański

o

mie,

rodu

że debreb,t

poszczególnego

na-

jest ściśle związany z pomyślno-

ścią innych narodów

i że dla dobra

Wszysikich należy współpracować nad
powszechną pacyf kacją i rozbrojeniem

zarówno

faktycznem, jak i normalnem,

Ostatnio podczas

obrad

Rady

Ligi

Narodów dzła Polska nowe tego doWOdy przez stanowisko,

jakie

zajęła

względem sąsiada, z którym,
gdyby
to tylko od miej zależało, stosunki
nermalne

b,lyby

01

dawna

twórzy nowy rząd

narodami,

które,

Gdy

4

|.

cedońskich

obu

Co

Ž crenia, jakie mi Pan składa Pa-

lie Aobasadorze, w imieniu tylu re
Jrezentowanych tu narodów, przyjmu-

w greckiej i serbskiej części Macedonjis

wspólnego postępowania
nicy przez bandy,

rządów

ocalało w
pokażną

Uratowano

mającego

się przed jej

łotewski.

w

nad nim; w lewem skrzydle cały zamg« spłonął doszczętnie aż do do podłóg na

w

celu

zapewn enia

€EgO ochronić skteczną i owocną pra: kaplicy, dnu.h

tem

przeświadczeniu,

i dwuch również
sklepionych pokoi na parterze

„afny w opatrzność, sprzyjającą każde- dnie. Ocalono: 1)z biblłoteki zwyż

sklepionych

miało

śpiewackim

80 proc. starych druków z inkunabulłami

w jesieni r.

1923

litewskie

się da

nich

zwracano,

ni. Gdy kilku miejscowych
usiłowało wkroczyć

się z ambasa-

Litwinów

na salę, obito ich

powiedzialności.
W zwalczaniu
litewskości przedewszystkiem bierze udział prasa nie-

dol.

maiecka, która stopniowe wykazuje
coraz większą nienawiść de żywiołu
litewskiego.

peprze- 228 508 725038 077554 666206 855 612.
+ „dzany przez dyrektora Protokułu Dy:(SESI
SATIDE SOS DIENAS S TNT NTT OPWWORECA)

Nienawiść Niemców zwraca się wogóle przeciwko użyciu języka litew=

WARSZAWA, 2 |. Pat. W dzisiejszem ciągnieniu premjowej pożyczki
dolarowej główne wygrzne mzdły na następujące numery:
00 dolarów

—

852764

3000

Gol, —

096551.

Prezydent

Omatycznego w towarzystwie prem, Uniwersytetu %arszawskiego ks. prof.

Piłsudskiego i członków Rządu prze- dr. A. Sziagowski, po

zedł wraz ze świtą do dalszych sal instytucji i zrzeszeń, celem
°
'
amkewych, w których zgromadzeni
Ra eter

byli przegstawiciełe duchowieństwa,
ądownictwa, generalicji 1 wojska, mie
„isterstw i urzędów centralaych,

zje cad

Wielki

1.000

> Po

alert

ży czeń

w

prywatnych

się w ścisłem gronie Śniadanie,

a m

edbyło 5
Žž

o

iż oskarżyciel
rościć sobie prawo do ochrony

i 193 Kod. Karn.

Atoli

późaiej

została ze wzg!łędów

nych umorzena.
wykroczenia

może
z art.

poszukują
Wilno,

siostry

Aniela

politycz-

zastosować

u-

i

Marja

Sosnowa 14, Wiszniewska,

, S 9+0000440+4444+3
83—2

MEWEWEFESTYH
cała kim

Uznano, iż względem

daje sę

Erdmana - Leonora
uczonym

materjał

Gla

Siudjów

etnogrzf.cznych nad wytmier: jącym na-

rodem. Żywotność
pobudza do

ostrego

kuliury litew kiej

tewskim w sposób wielce pogardliwy.
Wi wielu miejscoweściach, zamiesz-

wiedzieć © kulturze

litewskiej,

i że w

en Sposób mie może być żadnej
kałych przez Litwinów, bardzo rzad”
mowy o litewski*| mniejszości naroko odbywają
się kazania w języku
dowej w Prusach.
litewskim, niektóre z tych miejscowo:
Komentując
te
prześladowania
ści wcałe ich nie mają. Cała kraina «Dzi
eń Kowieński» pisze:
stosowane |do konsystorza,

uzyskała

kapłana, który wygłasza kazania wielće niepoprawną litewszczyzną. W in-

„Z tego wszystkiego, ce się wyżej
powiedziało,
wypada,
iż narodowi

niemieckiemu
zaszczepia się przekonanie, iż nawet najmniejsza mniejnych miejscowościach kapłani rówszość narodowa
jest niebezpieczna
nież posiadają język litewski tylko od dla peńs
twai wobec tego wypada ją
biedyzniweczyć, że. należy ją (raktowaė
Wszystkie šrodki zostają uznane jako awangardę, która ma doko
nać
za słuszne, gdy chodzi @ to, - aby w przyszłości podbój i že
mnie|wszystko, co tyczy Litwiaów lub co szości stają się tem bardziej niepochodzi z Litwy,: przedstawić, jako bezpieczne im więcej praw im się
,
rzecz godną pogardy, Krzewienie ję- udziela. Jake cbywatel
e niemieccy,
zyka litewskiego i kultury litewskiej powinni eni myśleć i postępow
ać tak
piętnuje się, jako ideę wszechlitew= jak ogół narodu niemieckiego.
skości i zdradą

stanu.

Te przekonania

odsłaniają

stano-

To, co Niemcowi ze względu na wisko Niemców względem Litwinów
,
jego niemieckość poczytuje sę za
sytuacją litewRóżnica pomiędzy
a skiego. Niejednokrotnie greżono оzasługę,
Litwinowi ze skiej mniejszości narodowej w
wybór
8 sobom, rozmawiającym po litewsku. największą
Pruwzględu na jego litewskość poczytuje sach Ws:hodnich
s
w
niemi
i
eckie
j
jedwabi,
robów
Zebranie wyznaczene w Tylży na

złożenia wg
й
fuszu, aksamitu,
p. „Prezydenio
E AS
iar, bławatnych.- 2

se- apartamentach p. Prezydenta

|atów wyższych uczelni, w imieniu
„tórych wygłowł przemówienie rektor

B

B

Po

*

skarżyło go © zdradą stanu. Sid, fa /
ki zwołano w Tylży, zawiadomił ©- |

Stahl- litewska dokoła Gilgi na żądanie, wy-

tak dotkliwie, iż broczyli krwią: Policja sprawców nie zaaresztowała i prokuratera nie pociągnęła ich do ed-

Celem zbadania stanu murów zamkowych i zabezpieczenia ich przed
zniszczeniem na otwartem powietrzu wśród mrozów i deszczów zaprosił
dorem p. Laroche, poczem kolejno hr. Taraowski arch tekta prof. Wacława Krzyżanowskiego z Krakowa,
witając się ze wszystkimi szefami mi- który wydał odpowiednie wskazówki.
sji obszedł cały cercie. Szefowie miWygrane dolarówki.

'Następnie p.

kułach pisało pogardliwie e przewod:
niczącym zjednoczenia Litwinów 1 с

pruskich w ruchu na- ciwko odpowiedzialnemu kierowniko-

h:imu i innych
erganizacji. Jak pokazało sią późdiej, byli oni
uzbroje-

przemówieniach

£ZypOspolitej tych członków Poselstw,
— Кн zy dotąd nie mieli Sposobności
być Mu przedstawieni.
:

poprosił on o zezwolenie rozdawania

sprawa

teatralnym...

wyacłnili szczelnie członkowie

szczersze dla was eraz ala Najdost.|- miątki po hetmanie T. Tarnowskim, 4) wszystk e oryginalne obrazy i więtej, miż połowę oprawionych sztrychów, 5) niektóre rzeźby w alabastrze i
wreszcie 7)
oraz wszystkich narodów, tak godnie marmurze, 6) większa część areber i wszystkie kesztowności,
przez Panów regre.entowanych.
blizko 75 proc, urządzenia parteru i pierwszego piętra.

Sjl przedstawili p. Prezydentowi Rze-

co

9 sierpnia r. 1925 miała się od:
być oddawna oczękiwana litewska uroczystość śpiewacka w
Niemoniue
nach nad zatoką Kurlendzką. Salę,w
której miała się odbyć ureczystość

- niejszych Monarchów, Szefów Państw

Po skończ. nych

wszystkiemu,

uroczystościom

kilkakrotnie

mu dzieju pokoju i dsbrej woli, skła- i wszystkie ni:mal rękopisy; z nowszych książek, mniej starannie przechodam Wam Panowie, życzenia naj- wanych zapewne 75 proc., 2) archiwum najprawdopodobniej całe, 3) par

p. Prezydent przywitał

dyplemacja

na. Obok twierdzenia, iż Litwini
się
jednej szkoły, w której wykład dla pruscy są
niebezpieczni, čoraz częt
ci
dzieci litewskich odbywałby się w jęz. ściej podkr
eśla się, iż Prusy Wschodprzecięli grzewody elektryczne. | Właojczystym. Wręcz przeciwnie, w szko- nie wogó
le mają bardzo niewiele Lit4
dze policyjne powściągały się od jałach częstekroć mówi slę o języku li- winó
w,
którzy nadto nic już nie chcą
kiejkclwiek interwencji, pomimo, iż

kulturalnych,

5 ludów. W

WSpółyracować

niemiec-

przed domem, w |którym miała
odbyć ursczystość: Młodzieńcy

gra«

światu bezpieczeństwa, jedynie mogą-

_„tórych Pelska z dumą będzie zawsze

języka

eczny dla kultury
niemieckiej. Dowodu jednak nieprzyjaze
wi tego pisma, najprzód
poszło
w
rodowym.
nego i niebezpieczn
edwłekę, późaiej zaś z wyżej pomie- postęp owania Litw ego dla państwa
inów pruskich jak
Gdy 16 listopada r. 1924w Kaunionych względów zostało
również dotąd
jeszcze nie przytoczone. Trwa
kemen pow.
Nideruog
urządzono
umorzone. Koszta sądowe znów po- jaca
stulecia sława
litewską uroczystość Śpiewacką, zebra»
wierności
litewniósł powódca.
skiej dla państwa nie została zachwiało się wi.iu młodzieńców nismieckich
Prusy
Wschadnie
nie jmają ani

Dzikowie?

ilość skarbów

przyjmuje

udział Litwinów

sprawie

Jak się dowiadujemy, część bibljoteki
zamku
dzikowskiego, którą
zdolano uratować przedstawia się ilościowo wcale pokaź ile. Spłonęły doksiążek uratowaszczętnie wszystkie książki w szafach. Wiele nowszych
pzłnym ogniem,
objętych
nie
Tarnowskiego
Z,
apartamentów
z
no, głównie
a także cokolwiek z t, zw. „bibljoteczki".
Stan zamku i jego zbiorów przedstawia się ogółem następująco: Prócz

ł lako szczęśliwą wróżbę dla wszysttith przedsięwzięć pokojowych,
w

|

Zawarto porozumienie

na ceju zapobieżenią przekraczania

przyjaźni nakazywał używania
którym

wA w wielich «6 odkach przemysłowych
ilcść
bezrobotnych inteligentów stale się
zwiększa, dochodząc częstokroć do zastrasza:
jących wprost rozmiarów, na prowincji ode
czuwsć się daje dotiliwy brak intel gencji.
Z tego to względu Rykow uważa, że za
bezrobotnych n'e naieży uważać tych wszystkich, kórzy dają pierwszeńsiwo bezrobociu
w mieście
a pracą na wsi. Dalej należy
właśnie jak najusilniej popierać dążenia kule
turaine ludności wiejskiej i instytucje, dzia«
łalności kulturejnej poświęcone, zasil.ć wy*
datnie pracownikami inteligentami, rekrutującymi się z poš:6d bezrobotnych miejskich.
Do w. możenia się bezrcbocia przyczynia
się,—zdaniem Rykowa,—i ta okoliczność, że
w zwią.ku z t zw. «polityką oszczędności»
w licznych przedsiębiorstwach trzeba bylo
przeprowadzić NZ redukcję personelu. W
ten sposób,—podkreśla Rykow,—w R sii w
Sposób sztuczny stworzono bezrobocie wśród

jej zwalczania,
rowej wizy wjazdowej do kraju Kłaj. stawa o amnestji. Koszta sprawy po- Dążność Litwinów do samoistnego
miósł powód litewski.
pedzkiego, władze
niemieckie
bytu napotyka wzrastającą
na
nieprzyW
ten
sam
sposób
dyskredytoprośbę tę nie przystały, pomimo,
iż
jeźń.
Litwini wydawali takie wizy towarzyst- wałę tego samegu Litwina wobec оZwalczając litewskość, Niemcy po+
wom niemieckim w kraju Kłajpedz. pinii publicznej „Kóaigsberger A geme wołują się ma to, iż żywicł litewski
kim, W ten sposób hamowano wSpół- ine Zeitung”. Zażalenie, złożone prze: jest niebezpi

mmo

uczuć braterskich, j,kie charaktery"
owały ich stesunki tak bliskie i za-

na

towarzystwo śpiewackie zażądało zbio:

| sztucznie stwarzanych nieporczuwień Wspólny frontprzeciwko bandom macedofiskim.
* wbrew ich własnym interesom, nigdy
B/ALDGROJ, 2 1. PAT. <Prawda> donosi, ;że między rządami jugosłowiańskim
jnie wyzbyły się tej szczerej przyj źai 8 greckim osiąynięte zostało nowe porozomienie w sprawie zwalczania akcji band ma_

gmach

się kiego, grożąc, iż przerwie połączenie,
różni politycy kowieńscy Do wypadków takich przychodzile
się zdają przyszłość Litwy, w różnych urzędach pocztowych.

przeciwko

wicie

RYGA, 21 PAT. Iaicjatywą rokowań mających na celu utworzenie no"Zasad pokojowych, wysuniętych w wego rządu spoczywa obecnie w rękach gru»y socjalistów minimalistow,
śnewie, doprowadzą rychło do za- których przywódca Holcmanis prowaazi już rozmowy zmierzające do stwo”
panowania harmonji między dwoma rzenia nowej koaiicji lewicowej.
Ё

bratniemi

olbrzymi

przedstawigniem

;

Lewica

praej-

monstracjom kultury litewskiej, mianoe

NO*Y YORK, 11 (A W). Parija regublikańska natrafia na coraz to
nowe trudaości przy próbach ust»lenia kandydata pertyjnego na
majbliższe wybory prezydjalne w reku 1928. S-kretarz Skarbu
Mellon,
będący
jak wiadomo jednym z tmiljarderów Si. Zjedn., o rzucił kategerycznie pia”
ponowaną mu kandydaturę na prezydenta. Obecnie największe szanse ma

estem więc szczęśliwy, mogąc wyra*
216 dziś nadzicję, że niewątpliwie delSZe rokowania, Operte na podstawie

bardze

cechy „litewskie i przedewszystkiem
przeciwko wszelkim publicznym
de- brońcę powodu,

Kto będzie prezydentem Stanów Zjedn.

kandydatura Herberta Focvera, ten jednak rownież wzbrania

datkami,

chwilą, gdy poczynano mówić
przez
telefon po litewsku, urząd pocztowy

ka

francuskiemu Ciaucel.wi, dołączono
którem sekretarz stanu Kellog aświadczył, iż całkowicie podziela po:
tę sprawę min. Brianda oraz zaznacza, że inge kraje mogłyby być zado przystąpienia do "wspomnianego daktu uiezwłocznie po podpisaniu
Francję i Stany Zjednoczone,

(ustalone, przyjęciem,

do

skiego i trwają do dnia dzisiejszego.
Od r. 1924 rezpoczęła się negan-

nieagresji.

uczuciu wszelkiego egoizmu, rezu- to projekt został doręczcny ambas:dorowi
pisma w
Ziądy na
proszcne
go przez

stosunku

niemiecka litewskie zapewnienia przy- gazety na rynku w Ssaisgirach, wyrjaźni, w rzeczywistości
nie
liczy wał mu z rąk okazywany egzemplarz
się z Kownem wcale i nigdy.
i cisnął go, wołając: „Litwini jedynie
powi
w chwili obecnej
im właściwie tu p
Na
marginesie
tej „wspólnoty” podżegają. C:ego
otrze
ak to
wśi
{
interesów Prus Wschodnich i Litwy, potrzebz? (tu t, zn, w Prusach Wschod- rów,„tschników Hip. =
nę
te przyczyny
razem wzi
tej-„przyjeźai* nie Od rzeczy przy- nich). W tych samych okolicznościach zmuszająSzystkie
Rykowa do sake, w sprawie me
urzędoik
w
H:inrichswalde
odezwał
robucią stanowiska dość pesymistycznego.
teczyc bądzie
takty prześladowania
Celem zwalczania bezrobocia należy w ZSSR
ludności litewskiej w Prusach W schod- się do przedstawiciela dziennika l tew- prowadzić
wedłog Rykowa robotę systema:
nich, © jakich ci.ho jakoś w rządo- skiego: „Odzie gazeta jest drukowa- tyczną | planową któraby w pierwszym rzę*
na? Przecież lu niema żadnych Litwi: dzie zmierzała do podniesienia poziomu go*
wych pismach kowieńskich.
spodarstwa wiejskiego, przemysłu i kultury,
Prześladowania te rozpoczęły się now. Idžcie sobie do Litwy“!
„Tilsiter Zeitung“ w dwoch arty- |
nieomal od chwili
traktatu Wersal-

Korrespondenz zestawia przemowienie nomworeczne prezydenta H.ndenburga z wywiadem noworocznym francuskiego ministra spraw zagraaicznych
kich dziedzinach życia nie był darem- Brianda i przemówianiem prezydenta D umergua podkreślając, że prezy:
my, a pomyślne przedsięwz ęcie finan- dent Hindenburg i kanclerz Marx poruszyli w swych
sowe, © którem Pan Pane Ambasa- otwarcie i wyraźaie sprawę okupacji Nadrenji. Natomiast przemówieniach
mn.
Briand
dorze, wspownłał i które zost.ło u- w swoim wywiadzie nazwał kwestję nadreńską nieaktualną w chwili obe-

ramach, ściśle

w

zawsze

poltowania

i

Diplomatisch

rządza
wprawdzie
policja nie naprzykrzała się.
oibrzymiemi obszarami,
mad:jącemi się do kolonizacji, ale skierowa*
Urzędy pocztowe wielekrotnie za: nie
ludności wie.skiej z prowincyj centratРо- trzymywały listy wielu znanych Litwi- nych połączone
by było z tak wielkiemi wy-

tylko Prusy

pryśnie w chwili — goy stanowisko
Przedstawictel dziennika litewsk ePolski w kwestji koryterza stanie się go stale napotykał na przeszkody,
mniej niezachwiane. Tak jednak nie gdy wypadało mu odbywać podróż
"Jest I nie będzie. Z uśmiechem więc w interesach pisma, U:zędnik, którego

w

Hindenburga.

mież wielkie zadowolenie stwierdzenia
Osiągnięcia przez Polskę w fej pracy

zgodne
z przepisami? Niemcom, którzy doguścili się gwałtu na zaaresztowanym,

wszyscy jak na dłoni za wyjątkiem...
pol tyków kowieńskich.

była

Opierając

TNT OWOC R OWECOORDCE

Brianda

wiejscy.
Na ostatnim zjeździe rosyjskiej partji
komuni:tycznej врга»© bezrobocia cmówił
szczegółow= «prezydent sowiecki» Rykow.
Uważa on, iż główną przyczyną bezrobocia
jest w Rosji prz: ludnienie na wsi. Sytuacja
jest tem gorsza, że Rosja nie może nic w
tym kierunku zrobić, gdyż odpływ ludności
wiejskiej drogą emigracji jest w warunkach
dzisiejszych nie do pomyślenia. Rosja rozpo-

przytrzymała

polityka nie podobne postępowanie była

on już będzie

litewsko-niemieckiej,

przy rządzie

Cziczerinem

krwią. * Policja

rzystą, gotowa jest ona
„„wyhandlewać" ją ma korytarz gdański w każe

budować

dwukrotnie korferował z komisarzem

Bolszewji.

że nie posiadaloby
dia państwa
nów i częstokroć je otwierały. Posył- realnego znaczenia.
Diatego też w walce z
kę, zawierającą wideki Litwy, całko- bezrobociem1 z t. zw. <p zeludnieniem agrarnem» na pierwszem miejscu stać powinna
wicie uszkodzono. Zarządzone dochc- intens; fikacja
rolnictwa i rozwój przemysłu:

Cały

polsko»

przedstawiciel sowieeki

w

Jedną z głównych bolączek rządu gowieckiego jest w dalszym ciągu sprawa bezrobocia, kióre nietylko że się nie zmniejsza,

Nieco odmienny charakter powinna mieć
dzenie nis
dało
żadnych wynie
walka z bezrobociem wśród inteligencji. W
dej chwili, Litwa była jej potrzebna ków.
Rosji sowieckiej stosunki
tym wzglęjako objekt wymiany.
Widzi:li to
Niejednokrotnie sę zdarzało, iż z dem są dość niejednolite, pod
podczas bowiem

litewskiemi.
Do

rodzaju

miemiecka

Litwy,

Gdy wszyscy ustawili się w
półJednocześnie donoszą, w okolicy missteczbs Birże. władze litewskie wykrykole, otworzyły się podwoje sali skąd
ły tajną organizzcję socjalldemokratyczną.
Do wykrycia orgonizacji posłużyło
wyszedł p. Prezydent,w towarzystwie
osobnika, który

Tego

Wschodnie nie były... „wyspą”*.

polską.

pewnego

wynaj-

redutę

tylko «korytarzem», aby

Litwie.

prem. Pił<udskiego, członków „R.ądu me i wychodzący w Wilnie organ socjal-.demokratów <Pirmyn<.
i Domu Cywilnego i Wojskowego. z tem aresztowano kilka osób.
Po przemówieniu powitalnem Ambasadora Francji p. Ląroche, p. Prezy Zainteresowanie Moskwy rokowaniami

nie

Kowieńskiej pew- ge i więziła w ciągu dłuższego cza«
przeciwko su w
zamiarze przesłuchania. Czy

rodzaju

tarz Gdański—niechże

i Macznlis, meszkańcy

arcsztowłnie

broczył

które ro-

miecka, pe za celami szerszej natury,
miała za zasadę: jeżeli mamy kory-

W sali Rycerskiej zaś zgromadzlli się dą złożoną z miejscowych włościan. Na czele tej bandy stał niejski Rogosińskas
członkowie korpusu dyplomatycznego
wsi Stankuny. Po wymianie strzałów bandyci zbiegli
na stroną

polityce bałlyckiej Niemiec,

Polsce.

O godz. 11:ej p. Prezydent przyjZ Kowna donoszą, że dnia 11 grudnia we wsi Poszymińce, pow. Wyłko'
mowal życzenia Od członków R/”ądu. wyszskiego wywiązała się strzelanina pomiędzy litewskę strażą graniczug a ban:

w galowych mundurach.

się zebrać, aby sali swej

meował.
Giy

nego

Według doniesień
z Kowna, w sądzie polowym
rozpatrywana
byla
ponownie sprawa 5 Polaków raz już skazsnych, którzy prosili © zmniejszenie
im kary. Wszyecy oskarżeni są o szpiegostwo na rzecz Polski. —Sąd polowy
po ponownem rozpatrzeniu sprawy wydał jesicze ostrzejszy wyrok, a miano:
wicie: skazał niejakiego Swobodzińskiego i kobietę Kamińską, na karę śmierci
przez rozstrzelanie, resztę zaś na karę ciężkiego więzienia od 1 do 8 lat.

Zamieszki

Bezrobocie

Runde

schau'* ukazał się sensacyjny artykuł,
niewątpliwie
inspirowany
z Berlina,

biły sobie z Litwy

Skazanie Polaków.

Ministrów,

,„Litausche

i przeciw.

w r. 1924 mieszkzńcy Nie- lecz nawet w pewnych okresach przybierą
zastrasza
wprost
rozmiary.
o... wspólności losów Prus Wschod- monua
Najgorzej
przybyli
na święto pieśni, przedstawjące
ia się sytuacja na rynku pracy za*
nich i Litwy. Ta «wspólaota» znaj- znajdował sig między nimi pewien zwyczaj w okresie
zimowym, kiedy to arm)
dywała dotychczas swój wyraz w mężczyzna, obity do tego stopnia, iż bezrobotnych w' miastach bardzo wydainie
zasilają bezrobotni robotnicy

sprapoza-

O godz. ,10 została odprawiona wy gospodarcze a przedewszystkiem szrawa traktatu
w kaplcy zamkowej przez ks. kape- tem umowa eo do rybołówstwa i umowa graniczna.
lana Bojanka Msza św., na której był
obecny p. Prezydent
w otoczeniu

w

Za

zalet

ania "a

„Manufaktura Łódzka”
WIELKA

dzień 7 sierpnia
r. ub, nie mogło
przyjść do skutku, ponieważ porucznik Boekelmann i inne osoby wymoge

21,

VY

:

li na właścicielu sali, w której miano

E

*

OS

się za przestępstwo.

Litwie jest niszmiernie wielka, w każ.

Dawaiejsza niemiecka tolerancja dym razie postępowanie Niemców
wobec Litwinów coraz bardziej ob- względem Litwinów nie godne jest
awia się, jako przekonanie, iż chodzi wielkiego narodu”,
m
jedynis o to, aby

zapewnić

niemiec-

от

Koalicja

a szachownicy wyborczej.
W

Radziwiłła @й-

pałacu ks. Janusza

bywały się przez cały dzień dzisiejszy

Zarządu

Głównego

21.

Pat. Prowadzone

ed

Prawicy

Naro-

dowel.
Obrady konserwatystów poświęcowyborme zostały omówieniu spraw

Uroczystości Noworoczne w Wilnie

w Gdańsku.

kilku

utworzenia nowego senatu w w. m. Qłańska

konserwatystów,

21. (żel wł Słowa)

WARSZAWA,

demokratyczna

e

dni

rokewania

doprowadziły

do

zasadni-

czego porozumienia pomiędzy stronni:t wami, które mają wejść w skład no=
wej koalicji senackiej, a mianowicie
socjal demokratami, centrum i liberałami niemieckimi, Uzgodaiony został csłkowicie
tekst umowy, która ma
obowiązywać stronnictwa koalicyjne w ich przyszłej
dzłałałaości zarówno

na terenie sejmu jak i w senacie wolnego

miasta.

Dotychczasowe

roko-

wania nie wykazywały żadaych poważniejszych
różnic,
wszystkie
trzy
Przybyli
konserwatystów.
ebrady
komisarzy wybor- stronnictwa bowiem wchodzące do nowej koalicji zrezygnowały ze swych
wyznaczeniu
czych,
przedstawiciele wszystkich erganiza- czych w poszczególnych okręgach
Osiągnięto
również porozumienie w
i żądań o charakterze radykalnym.
cji zachowawczych ze wszystkich stron ustaleniu kandydatów do c.al ustawo- sprawie żądań wysuniętych przez secjal.-demokratów, mianowicie zmiany
konstytucji wolnego miasta, w sprawi: reorga zacji senatu i t. d. DotychKraju. Jatro odbędzie się posiedzenie dawczych.
czasowy przebeg rokowań dewodzi, iż nowy senat wolnego miasta utwo-

Słowa)

wł

21.(żel

WARSZAWA

z ChDuecją'

Piasta

Rokowania

55

Piast,

a

r<eny będzie w najbliższych dniach,

w

końcu

Nieudany

tygodnia

napad

bandycki

na G. Sląsku.

KATO VICE, 2 I. PAT. W związku z uieudanym napadem bandycJak się dowiadujemy rokowania w
Dowiadujemy się jednocześnie, že
kim
na
kasę kolejową w Dąbkowicach w nocy z 30 na 31 grudnia ub.
czego
wybor
bloku
ego
wspola
sprawie
przybywa do Warszawy wyb'iny czło- roku, policja aresztowała w Katowicach osobnika pedejrzanego 0 współ.
Piasta i ChD. dobiegają kofica. Naj: nek ChD, b. v.-orezydent
m, Ł'dzi udział w tym napadzie i odstawła go do Sosnowca. Dochodzenia policy|ważniejsze sprawy już omówiono te- p. Proszkowski, aby z ramienia ChD.
me ustaliły przytena, że dalsi wspólnicy napadu przebywają
w
Małej Dąraz tylko pozostało omówienie strony omówić
z przedstawicielami ; Piasta
brówee
paw.
katowickiego.
Wobec
tego
funkcionarjusze
policji
sosnotechnicznej. W związku z tem jutro sprawę
wspólnego
frontu wybore
wieckiej
osaczyli
dziś
rano
kryjówkę
baadytów,
U
:ryci
w
miej
członkowie
ego
Główn
odbędzie posiedzenie Zarz.
czego.
się
wywiązała
przyczem
baudy na widok policji zaczęli się ostrzeliweć,
zab'tych,
zostało
bandytów
dwóch
której
toku
w
policją,
z
zacięta walka
Wyborcy żydowscy iw Łucka,
trzeci zaś widząc beznadzieja ść dalszego oporu oddał się w ręce policji.

da. 29
W
ŁUCK, 2. I. PAT.
grudnia odbyła się w Łucku konferencja zaproszonych przez p. wojewodę żydowskich działaczy zwiącku

pójdą i przyjmują uastęsujące zasady

programu

wyborczego:

lojalność wobec

1) wierność

Państwa

Właściciel domu, w którym skryli się bandyei

i postrzałową

Polskiego,

odniósł podczas walki ranę

w lewe ramię.

Zaburzenia

atmosferyczne

w Angliji.

2) braterskie współżycia i współpraca
wszystkich narodowości zamieszkująrzemiekupców drzewnych, związku
LONDYN, 2 I. PAT. OA soboty wieczorera trwa ódwilż. Masy śniecych
Wałyń, ich równouprawniecie w
ejszych
poważni
i
rabinatu
ślników,
gu szczególnie ebfte
w południowych
częśziach
kraju tapnicją s'ybko
obywateli m. Łucka, Równego, Krze: ustawodawstwie i świadczeniach rząe budząc obawy. Webęc spodziewanego wylewu w dolnym biegu Tamizy,
Kowla i Włodzi- dewych, 3) program wyborczy o cha- estrzeżono tel:f nicznie władze narażonych na niebszpieczeństwo osad i
mitńca, Dubna,
regjanalao - gospodarczym
mi:rza w sprawia wyborów do Ciał rakterze
M eszkańcy
miasteczek
zawiadomiani są © każdej zmianie
rozwoju
goszedarczego
i kuliuralne- missteczek,
.
awczych
ustawod
sytuacji. Wskutek zas» Śnieżnych wiele samochedów
podróżnych i wy-

że wy- go ziemi wełyńskiej,

Pan wojewoda podkreślił,

uznejąc we- wyborczej o charakterze pefistwowym,

słał zaproszenia imenne
tarcia w

wnętrzne

4) zasada listy

ży-

Społeczeństwie

opinię
poznać
i chcąc
dowskiem
umiarkowanego i relig jiego odłamu
przedewszystkiem
społeczeństwa, a
żydowskiego.
kupiectwai rzemiosła

Zaznaczył przytem, że w majbliższyń
czasie zwoła taką gamą konferencję
działaczy ebozu sjonistycznego. Po
wyjaśnieniu przez p. wojewodę obecz punktu
wyborczej
nej sytuacji
widzenia peństwa i interesów Woły-

5) popieranie
sudskiege,

Il)

zaakceptowano

treść

dwu h odezw do ludności żydowskiej

i ogłoszenie we właściwym
Il) wreszcie zebrani wybrali z pośród

i grupami

16'stki

Lr

wyborczy

Powstał komitet wybereczy Bundu
Wilna

usiłowań

Pomimo

okolic.

i

skaptowania Buadu do

różnych blo-

Bundu.

ków. najprawdopodobniej

с Ктери

święciańskim demokraci—folkciści mają
obiecane dwa

do

przyczem

mandaty

Sejmu wszedłby adwokat Czernychow,
a 00 S:natu dr. S:abad.
W

okręgu

lidzkim na

pierwszem

2-1 PAT.

W

dniu

tegoż
życzeń

tów i Mhaczelnicy wydziałów
złożenia
ministerstwa celem

noworocznych ministrowi Skarbu. W
imieniu zebrań ch w serdecznych

osiągnięcie

pływaczka,

W 6 godzin pn wystartowaaju

mniejszości.

Przy podziale
datów pom gdzy

w skład

Oleite

miss

Hudson

płynie

pomyślnie

Jak to było z korespondentem PAT'a
W

związku

bloku odrzuceniu

z wiadomościami

przez, litewska

o

władze

dowiadujemy

Kowna

POZÓZOAJ ARA
+

że litewski

się.

Komendant posterunku
w Kiermaaciszkach pomimo
b. uprzejmego
zachowania się w stosuuku do p. O-

nego duchowi ństwa | w
P.

Wojewody

Wł.

obecności

Rac kiewicza oraz

reprezentantów władz wojskowych
cywilnych,

O godz. 12 m. 30 zebrali

lepsze życzenia dla Rządu
Piłsudskiego, następnie

cowników

sę

Stamtąd

Pałacu przedstawiciele duchowieństwa
wszystkich wyznań, władz cywilnych

jewody wileńskiege,
P.
Raczkiewicz w dłutszem

go.

telefonicznie z Kownem

i wojskowych, sądownictwa, samorzą:

wem przemówieniu mówił

pach Państwa, © pracach jakie czeka:
ją wypełnienia w myśl programu rzą-

wody życzenia Noworoczne dla Pana

szałka P.łsudskiego a

Prezydenta Rzeczyposnolitej i Rządu.
Zapewniwszy zebranych,
że Życzenia
te zostaną niezwłocznie przesłane do
Warszawy, zaznaczył P. Wejewoda w
przemówieniu
swem,
że postępy

sonalowi urzędniczemu
za życzenia,
życzył ze swej strony pracown kom
państwowym powodzedia zarówno w
pracy zawodowej,
jak w życiu, oso:
bistem.

mickiej i złożyli na ręce Pana Woje-

osiągnięte

w ubiegłym roku w dziela

konsolidacji i wzmocnienia
pozwalają się spodziewać,

i

w

ciągu

którege

snołe-

ma

С

zna-

wybsry

do ciał

władz

Prezydenta

okrzyk

na

-ześć

Rzeczymospolitej

cześć Rządu

R:eczysosBolitej

Marszałkiem

podchwycone

J5zef

z

na

Pa.

gorąco

przez zebranych.

O godz, 2-ej popoł

na zaprosze-

„na borysz*, żem ja sam

Wileńskiego na

i społe-

Zebrani

ja się o wiele rzadsze rzeczy

szych powojennych czasach...
Gdybyt jrdnak wszczął
p. Łopa-

lewski dyskusję
czną,

foktycznąl

er rógle,
O,

np.

merytory-

niedaleko

miian za

Korzystając ze sprzyjającej

ta

trzydzieści

osobę

jedną

żena

o szpiegostwo.

a w tem sześć kobiet i czterech księ- również
Wśród

przecie był mów ło

wowitanie

przybywających

do Wilna?

znany

Na

ciom

przez usrzejmych

rzyszeń

gospodarzy

serdecznego przyjęcia zostały

ponadto

wcale

jest znać mp. profesor Srebrny?

К: ёщдпа›;] aż do Paralipomenów bi:

blijaych aby mi sub rosa powiedzieć,
žem

go

„jako

wąż

swój rozguściwszy”:

ukąsił —

jad

Dołożył jeszcze

wszystkich wyznań,

wygłe-

па to, że zarówno ubiegły jak i roz-

w swem

oraz młodzieży

akade-

go ręce gorące życzenia Rządowi Rieczypospoutej jaknapom)y ślniejszego rozwoju Państwa.

Donosząc

poczynsjący się rok Stanowią okres
wytężonej
pracy
organizacyjnej,
wzniósł toast na cześć
Pama Prezydenta Rzeczypospolitej. Pan Wojewo-

da podnósł

społecznych

mickiej składają Panu Marszałkowi za mojem pośrednictwem wyrazy Czci-Oraz na je-

szone przemówienia.
Dowódca G:rnizonu Generał Popowicz, wskazując

© powyższem

niu składam

w

molm

imie-

wyrazy Czci i oddania.
W ładysław

Raczkiewicz

Wojewoda

W ieńse'

xUPUJE

s PRzEDaJE Ksążki UŻYWANE

przemówienu

wybitne zrozumienie i oddź więk, jaki
znalazł wśród wojska na terenie WIzefa Piłsudskiego

Księgamia W MIKULSKIEGO
Wileńska 25.

do

utrzymywania

bi skiego kontaktu między af<rami
wojskowemi a społeczeństwem oraz
pił zdrowie Pana Marszałka. Konsul
łotewski p. Donas wspomniał o braterstwię broni na polach bitwy armji
polskiej i łotewskiej poczem

PŁYTE
gramofonowe
to płyty słynnej marki

wzniósł

toast za wojsko pslskie.

Acfuelle

O g Jziaie 4-tej
w dniu 1 stycznia

z kogutkiem, z etykietą 8-io kątną.

Żądać w każdym lepszym
składzie

gramofonowym.

Kolendy i wszystkie nowości aktualue

Byłoby

to

zbyt hiperbólicznie—chwycił

jem* za cugle i u

0d Administracji.

EKa

Prosimy

nąszych

jego

Sz.

oraz © wnoszenie

Konto

Czekowe

„B'tlejem”, o tem
Jak wiele z tego
„B:tlejem*
zostanie „w sercach na

jak w każdym

misterium
wznosimy
się o jeden
szczebel wytej* (Co za szczęście, że

mię, która.

zawsze”, o tem jak

tylko o jeden

„z każdą sprawą

szczebel!

Wziąwszy

«Widownia

jednak

świeci

pustka-

m| Co to znaczy? C'yż możliwe aby
tak

głęboko

piękne

widowisko—ł

bardzo przytem wileńskie —nie

tak

prze”

utrzymali naszą
kulturalną,

narodu

w

[9)51 о1 о! 1° 1е 1915 08

KKAKEHGL KE

Abyśmy

jednak

regjonalne k'—zachwycam

duchową

fizjogno-

ratujl

o ualąjepizyat

lewskiemu?

chedzi

Nigdym,

|

!

się i tu, na (em mie)-

p.

nie była

jako żywe,

chyba tylko, ża zbyt sią jeszcze

i niepożądaną.

chować własny styl — który, wybaczyć proszą, roce z god ogona nie

zaś zabłąka się...
pragnie narzucić

nowis

i satelici

publicznsść

w dziwactwa, gdy
ja nam a pallady-

dyr. Osterwy usiłują

steroryzować

2100

Otų-

manić chwalbami bez granic i mary,

natenczas, nis krępuląc się niczem,
zdania sweje wypowiadam — choćby

to być miało votum separatum
liżby

p.

Łopalewski

sam

Czy-

nie miał

cenić: odwagi grzekon:
ń? Zresztą, np.
eo do inscenizacji
„Sędziów*—okazało się przecie, z odezwań śię pism

warszawskich | krakowskich, że odoesobniony w swej opinji weale nie
Jestem.

O

„Przepioreczkę“

Žeromskiego

:

chodzi? A cóż to, czy nie wolno mi
mieć o niej własnego zdania? I zno.
wu zresztą

przypomnię

p.

Łopałew*

skiemu krytyczne inne głosy. Było
nas ..Herostra(ów—nawet kilku.
Na ostatek: stanowisko moje w
Łopaw

zbiorowym portrecie uniwersytet nasz nie godził. Uważam

na uboczu

sprawie konkursowego modelu Szukalskiege. Typowa sprawa. Do Wii-

na, jakiem ono jest w wyraźnej,

Szla*

chetnej swojej stylowości
chciano
przyłatać ni w pięć ni w dziewięć...
żem «zaczepił» о- pomnik M ckiewiecza w stylu—Szuka!-

trzyma, nie wsiąka, że tak. rzekę, w
społeczeństwo,
nia promieniuje na

Chcemy, lednem słowem,
sobą
być, Chcemy mieć własny gust — i całą ludność... A,
mamy prawo go mieć. Chcemy za płakaną gospodarkę

uniwersytecką w

skiegcl

Może

istotnie udało
poruszania

Fundacj Ż nosławskiej, io czy nie mia: przyłożyć ręki do

publicznej przeciwko

łem racji?

O eTygodnik» p. Hulewicza choTo, com o regjonalizmis pisał dzi p. Łopalewskiemu? Sam sią nia
gruncia. Powiespokojnie mógł
wypoczywać — nie pod
prztnośnią
ogrodnika sgrowa- przyjął ma maszym
troszcząc sią © czyjkolwiek sąd.
dzonego z dalekich stren, który sta” działem to—nic więcej,
O Redutę chodzi? Ilekroć zajaRozumie zresztą doskonale p. Łe- ry, wiejski
Sad przerabia „aa swój
palewski, że jeślim—aby wyrazić
się manier" mie było żadną żartobliwą śnicje czystym blaskiem wielkiej Sztuwypadł.

PKO

Nr. 80259

„Belłe- ironją. Tak właśnie swoje

tradycyjną odrębność

polskiego,

nigóv zbytcczną

Słowa

STYCZEŃ

bram Wilna osa- posłannictwo bądź sojmuje, bądź wy- scu gorących słów nie szczędzę. Gdy

innym.

naszą

za m-c

1927

rok

za

prenumerat

przedpłat

łaskawe

o

Abonentów

Sz.

zaległych

uregulowanie

Purman,

z Rosji nazwiska to_z listy.

ol olo!
foloj
| ojoj

ННЕ

lście tej był

komunista

J. S'emaszklewi- który w swoim czasie uciekł z więZ. Chmielniekie- zienia.
Z
natury
rzeczy
usunięto

jeszcze większy
rozpęd
któż wie
" P.of. Srebrmy, peteraburski warsza- gdziebyśmy się oparli przy
końcu
pokaž ym owocetn litersekiego talentu
fkuńsztu. Nic z tegc! Autor „Bełleje- wianin, do nas (u dopierow 1923 cin widowiska), Cryliž to p. Łopalewz misterjusa skiemu mie wystarcza?
Co
mu do
mu O:tr.bramskiego" wolał pójść eo przybyły, pisze w recenzji
p.
Łopalewskiego
z
rozbrajałącą
zaPomoje
opinii,
do
tego,
co
ja
właśne
oporu.
szego
mniej
wiele
linji ©
prawdę naiwnością w tymże „Kurje- myślę e jego utworze?
Na laurach,
prostu: nawymyślał mi i nagadał im rze Wileńskim*:
które mu prof. Srebrny ściele, tak by
tynencyj.
lecz

Warszawa.
w dnia Nowsgo Roku przedsta-

wjcjele duchowieństwa

najmocniej pana pro. dził, to dlatego, Że w jego przesty- pacza większość naszych miejscowych
fesora, zlę to, co pan profesor pisze lizowaniu maszych, tutejszych, trady- kulturtraegerów. Wyr źne: większość!
jest na pociechę naszą— bardze we- cyjnych betlejek upatruje objaw tego Bo daleki jestem od niedoceniania
wislu stotnie regjonalnych
sołe, Prof Srebrny opisujący
© tem, „trgjonalistyczneso*
zalewu,
który mawet
co jest wileńskie a ce wileńskiem nie zagraża maszej dzielnięowej odręb- prac_i imprez. Kto pierwszy witał jakło mi się zionąć jadem na betlejemki | jesil To przecie w sam raz do 8z05- mości: kulturalnej į obyczajaweį. O najgoręcej Redutę przybywającą da
p. Lopalewskiego jak być k'edykol- kowych beilejeki Prof. Srebrny — też co mi chodzi? Chodzi mi o to, aby W laa? Lub zbiorową monografję NoLub
wydawnietwo
zakusy t. zw. nowych wogródczyzny?
wick „werszawskim poetą“, jak Czy- zapal ny regjonalista—może znać na uoifikatorskie
«Alma
Mater»?
Kto
nisraz
tu, na tem
prądów
w
literaturze,
sztuce,
obyczatam w „replica“ Uražonego
autora, wylot i niewątpliwie zna starogreckie
miejscu,
podnosił
niejedną
zasługą
Ateny,
starogrecką
S>arię
lecz
pód
jowości
nie
zniwelowały
naszego
pomimo iż mam za sobą całe lata
Lp
Kłosa
lub
p.
J.
Remera?
Ete.
względem
wyczucią
co
krajowe
jest
kraju;
aby
nie
uczynly
Z
miego
łaspędzone w Warszawie, na literackiej
е —
i iutejsze — niech pozwoli, że do- kiegoś. pierwszego lepszego Tantzbo:
i dziennikarskiej pracy.
Wylicza p. Lopalewski szereg imtrzymamy mu kroku. A może , mu den, gdzieby tańczono międzynarodaCzy wreszcie
p. Łopalewski
całe mawet wyprzedzić siebie nie damy,
«instytucyj», które
we blues'y i charłestony przy dzwiękach prez lub nawet
kiem poważnie sądzi, (cytując co o
<zwalczam»
ji «gromię». I
Któż zresztą broni
p. Łopalew- najmedniejszych i niemniej miądzyna- rzekomo
mnie pisał Br. Chlebowski w Ency: skiemu przykładać
sax fonów
fazz-bando- dziwi się ironicznie żem jeszcze nie
najwyższą wagę rodowych
klopedji wydanej przez
Akademią de tego, co
radjostacji
wileńskiej”
pisze prof. Srebrny o wych. Chodzi mi o to, aby jakaś np. „rozgromił
Umiejętności) żew ja, przeszediszy padających
ze
Sceny
raz po raz „Žwrotaica“ lub inna jaka „A wangar- (jako rzeczy na naszym fu gruncie—
przez Kraków, Warszawę i Petersburg „słowach
najczystszego piękna”, o da* nie mogła tak dobrze rozpieniać nowej). Słowem: manjak, wanda! a
a „zawdzięczając umysłowość literatu: „wielkiej prestocie" cechującej jego się na gruncie naszym, wileńskim, już, co najmniej, zakuty łeb, że Boże

szukając jak w tymże <Kurjerze Wie
leńskim» literacki ,kiero”nik Reduty rze niemieckiej i francuskiej"... zatrap. Michał Orliez 4 propos inscenizacił swoją krajowość i, co za tem
cji „Sęd.iów* Wyspiańskiego. Gdy- idzie, poczucie tutejszej krajowości?
wski
ał
byż p. Łopale
chcć usiłow
Ejże, wolae żarty! Czylźby na stvlu,
dowieść mi, že „Bsilejem O:trobramcharakterzg
i nastroju
wileńskim
skie" metylko jest w stylu, charakte- względnie krajowym lepiej się miał
ej
rze. tonie, nastroju
najkompletni
wileńskie,

sądownic:

Nowego Roku w D>mu Oficera Pol- władz cywilnych i wojskowych, sąrownicskiego. W czasie zgotowanego goś- twa, samorądu, nauki, organizacji i stowa-

ctitigue, quelque mórite ćminent d la S;yrckomla wierszyki,
C::go się nie wypisuje — w rozque l'on aif, c'est une folie; ne
ouvair la suporter estgune 'fal- 3alemu, które jest nie tęgim doradcąl
le
O:zywiście w równej mierze nie śni:
Sza
Addison

w Na+

i wojskowych,

zebrali się Józet Piłandski

predstawiciele włedz

czeństwa

Pana

Piłsudskim

te zostały

nie Korpusu cfcersk'ego
liczni

ora

cywilnych

twa, samorządu, nauki, organizzcji i stowa.
rzyszeń społecznych oraz mł dzieży akademickiej składają Panu Prezydentowi Rzeczy:
pospolit<j za moj-m pośrednictwem wyrazy
hołdu i czci Łccząc we własnem. imienia
zapewnienia czci i oddania mam zaszczyt
prosiė przedłożyć o powyższem Panu Prezydentowi:
Władysław Raczkiewicz
Wojewoda Wileński,
Pan Prezes Rady Ministrów Marszałek

Ustawe-

dawczych. Na zakończenie wzniósł P.
Wojewoda

Warszawa.

Zebrani w dniu Nowego Roku przedstawiciele duchowieństwa wszystkich wyznań,

leść załstwienie szereg zagadnień psń
stwowych pierwszorzędnej wagi i malą się odbyć

dziękując per-

Depesze, wysłane przez p. Wojewodę z
życzeniami dla Pana Presydenta Rżeczypoge”
i Rządu, miąły brzmienie następujące:
Szet Kancelazji Cywilnej Zamek

czeństwa nastąpi dalsze golepsze
ie
sytuacji Państwa w rozpoczynającym
się roku,

postę-

*

Państwa,
iż przy

zgodnej współpracy władz

o

du centralnrgo i jego Premjera Mar-

chwili Rządu i Policji! Pań ;twowej oraz innych

RidWśród wi źiłów, których Polska
ński. oddaj: sowietow, jest Wine nty Iliniez,
dzie- skazany 2 1 sół roku temu przez sąd
wza- na 6 lat ciętkego wiąsienia z oskar-

swojego czasu „warszawskim poetą, smutne?»
Przepraszam
kiepskie, a bysajmniej nie
<Voutoir se soustraire A la pisującym

się

Wojewoda
programo-

du, nauki, organizacji i stowarzysz'ń
społecznych oraz młodzieży
akade-

Wymiana więźniów w Kolosowie,

tudzież w zakresie organizacji i odbu-

Mnie niepodobało

swega

Absoloent Instytyta Peduz=gibi Specjalne, |

uzyskane w zakresie uporządkowania nietylko zebranym na sali, życzenia ży: Sokołowskiego,
cza, J. Kotwickiego,
publicznej 1 prywatnej zdrewia, wytrwałej pracy i wiary,
bankowości

Ostrebramskie» p. Łopalewskiego; a
się
p. Łopalewskiemu nie podobała
rze
«Kurje
w
i
Sadł,
ja.
recena
moja
Wileńskim» recenzentowi swemu dał,
fak te mówią, edprawę.
Rzadko to się zdarza. Ale zdarza-

dla

przełożonego B. Wo-

nadeszła p. Oryngawi udała się porozumieć z instytucyj celem złożenia życzeń noworocznych swemu Szefowi p, wojedowy kredytu, w dziele usprawnienia odpowiedź polecająca Odstawienia p. jednym z włościan, który obiecał u:
Orynga z powrotem do granicy pol- dać się do J'wja aby madać tam na
aparatu skarbowego i t.d.
W odpowiedzi swej p. minister skiej. Prawdopodobnie |*wjs porozu- prędce napisany tetegram. Posterunek
Czechowicz zaznaczył żartobliwie, iż miewały się z. władzą okręgową w graniczny spolski z-pstywać będzie
rutybowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemniałego.
utarł się już zwyczaj prawienia mini Koszedarach Przypuszczać należy, że dziś i jutro straż litewską czy z Keul. Chocimska 31 m. 1. Od g. 3eį—-5eį.
tej
w
zapytywane
było
nie
Kowno
+
nadeszło
odpowiednie
zezwostrom komplementów przy składaniu
enie.
życzeń. Że ze swej stronv natomiast sprawie.
uważa osiągnięta w r. 1927 w dzieswoją w j*wjach.

Moskwy przybywa do Kolosowa
ca poselstwa polskiego p. Z el
Z polskiej strony wydane zostanie
więć osób. Sawiety wydadzą

«Bailejem

wojewodzkich

w bezpośredniego

zarówno wileńsk'ege Urzędu
w K ermane'sz* zakazem. Również nie pozwolono na- rzędniczy
Wosjwódzkiego,
fakoteż Komisarjatu
kach nie porozumiewał sę bepośred- dać telegramu do Kowna.
lecz ze zwierzchaością

Marszałka

zaś dał wyraz

i serdecznym I gorącym życzeniom orą-

posterunek graniczny

nio z Kownem,

Władysławowi

odprawionem przez J. E. Arcbi kupa wicewejewody naczelnik DworakowR J-łbrzykowskiego w asystencji licz- ski złożył na ręce p. Wojewody naj-

się zabrał się w wielkiej sali konferencyjnej
personal utłomacząc si gmachu wojewódzkiego

dzinie skarbowości pom, ślne rezultaty
W
daliu dzisiejszym na granicy jest p. Czesław Budrewicz, wilnianim
za owoc
pełnej poświęcenia pracy
polsko-sowieckieį
w
Kołosowie 0d- którego pow ót da Wilna eczek'wawszystkich urzędników, zwłas”cza zaś
zajmujące kierownicze stanewiska
w będzia się wymiana więź 1iów. Z ra- ny jest przypus czalnie 5 b m. Nieod tych osób możliwe fest
ministra G .brjela Czecho- ministerstwie. W dalszym ciągu swe- mienia Polskiego Czerwonego Krzyża żaleźnie
jeszcze
przybycie
;ks, Tadeusza Skalw
wymianie
tej
w
źmie
udział
p
Jógo
przemówienia
p.
minister
skarbu
1927 jako to: utrwalenie
równewagi budżetowej i zaznaczył, że sanacja skarbowości nie zefa Borowa, z ramienia Zw. zakład: skiego co do którego władze sowiesiostra M. Stisiakówua. Z ckłe robiły pewne obiekcje.
we wszystkich 12:iu mie- meże być dziełem jednego reku i że ników

co mi chodzi,

wileńskiemu

Raczkiewiczowi,

czętę zostały w dniu 1 stycznia r b,
O godz. 16 tej przybył p. Wojesolenaem nabożeństwem w Bazylice, woda,
W imieniu zebranych p. 0:

brane są pod uwegę ta same Skale graniczne korespondenta PAT*-a p.
procentowe co j przy wyborach po- Orynga, zdążającego przez granicę do rynga nie zezwolił mu rozmówić
przednich.

rozpo-

lefiszczyzny apel Pana Marszałka Jó

iż podmyta przez

deszcze ogromna skała stoczyła się z góry przygniatając jeden z miejsco"
3
wych domów. Dwoje dzieci odniosłu c'ężvie гапчх,

ewentualnych manposzczególne ugru-

powania wchodząca

miss

przyczyną katastrofy.

siącach 1927 r. znacznych nadwyżek os'ągnięcie w całej pełni zakceślonego
budžetowych,
zaciągalgcie pożyczki w dziedzinie skarbowości celu musi
stabilizacyjnej otwierającej drogę do być rezulłatem szeregu lat planowych
dopływu
kapiiałów zagranicznych i i gyti węsiłkóm, Następnie p.
Czechowicz z8 swej strony
stanowiącej granitową podstawę Osta- minister
tecznej stabilizacji złotego, postępy złożył wszystkim urzędnikow Skarbu,

O

dregi

Tang ru, inna pływaczka angielska miss Huadson odpłynęła z miejscowości Alkazar połołonej na wschód od Taogeru i kieruje się ku półaocy
ku Gibraltarowi. Pływaczce towarzys'y statek z obserwatorami przygotowanymi do strzału w razie ukazania sę rekinów d ść częstych па tym
od-

słowach złożył życzenia wice-minister
dr. Tadeusz G odyński,
reasumując
w swrmm przemówieniu
bilans prac
skarbowych wykonanych god wytraw'

ną ręką p.
wicza w r.
deflnitywne

połowie

PARYŻ, 2.1 PAT. Petit Parisiea donosi z C>lmaru,

Uroczystości Noworoczne w Min. Skarbu
WARSZAWA,

2—|. PAT.

Deszcz

ESESN WOYKE
EISS
ERA
WAEREOK
OWE

1 b. m, o godz. l-szej w poł. zebrali
się w sali.konferencyjaej M-stwa Skarbu wszyscy dyrektorowie departameń-

LONDYN,

z listą samedzielną.

Przewidywania bloku

W

Inna

. ciaku, Według ostataich wiadomoś:i,
n
wystąpi o! naprzód,

na liście bla« miejscu listy bloku wystawiony będzie
Jak się dowiadujemy
ku mniejszości narodowych kręgu p. J:rzy Sobolewski, następnie radny
с
wileńskiego na pi:rwszem miejscu Kruk z Wilna.

znajdziesię dr. Wygedzki.

us'łowała
z

Tangeru do Gibraltaru. O<oło godziny 6 tej po południu
pływaczka była
siebie tymczasowy komitet z siedzibą
vo
w
odległości
1
mili
od
Tarfa,
gdzie
miało
nastąpić
wylądowanie.
w Łucku dla podtrzymywania ścisł statniej
chwili
donoszą,
że
miss
Geite
nie
zdołała
dopłynąć
do
Tarifa
i
go kontakiu z p. wojewodą
i esta:
że całkowicie; wyczerpana weszła na pomost towarzyszącej jej lichtugi.

nie

Komitet

geludnia w

Noworoczne

na czele; ekrzyki

aug'elska G'eite
LONDYN, 2—l|, Pat. Zaaaa pływaczka
dziś o godz. 3 ciej nad ranem przepłynąć z Afryki do Europy

taru, M ss Gleite znalazła się dziś około

wodzie

Uroczystości

nem

Wpław z Afryki do Europy

punkiu
powierzając
Specjalaej komisji
rawysuniętego
najbardziej
ku
półaocy,
a
położonego
nieco
na
zachód
od
dakcyjnej ostateczne ich opracowanie
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© Dom śmierci
Anno odszedł od

okna

cichutko

i przysiadł w kącie zasłonił połą

ma

rynarki zegarek i zapaliwszy na chwie

ję latarkę, Sprawdził która godzina,
B,ło pięć minut po dwunastej,
sto— Tak, to właśnie chwila
miejna
ąc
ełzaj
przyp
ął,
szepn
a—
sown
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:
sce. —Słuchajc e.
i
Jimow
e,
jeszcz
chwil
Minęło kilka

kręciło sią chwilami w głowie i miał
wrażenie, że leci gdzieś w przepaść.
Nagle do uszu jego doleciał daOdzieś pędził
leki turkot, maszyny.
motocyki, z każdą chwilą dźwięk
stawał sią coraz mocniejszy.

Jim czuł. jak Anne skamieniał

ten

w

bezruchu.
Więc detektyw miał rację. Przewidział wszystko, odgadł cały planl
Ale J m nie mógł dotąd [jeszcze od-

gadnąć istoty tego glanu.

Nagle motor zamilkł. Jima ogarnął

błagi spokój: widocznie motocyki skierował

się w

inną

stronę.

z radością rozmyšla, nad tem,

Człowiek,
który otworzył bramę powstrzymując oddech.
się, że stało się coś takiego, czego Bsity.
przed motocyklem, zamknął ją na
D> uszu ich dolatywał słaby sze- już się przestał spodziewać.
Za chwilę w pokoju zapalona
tychmiest i zbliżył się do przyjezdne” lest ocierającego się o mebie ubrania,
Nagle rezle.ł się głośay trzask.
światło, Po przez Skrzywione mieco
go. Coś ciężkiego wyięto z koszyka, lecz kreków nie było słych.ć. Po lek=
Anno zamknął drzwi bez szelestu drzwi przemykała się smuga światła.
prytw erdzonego de motocyklu,
po- kiem skrzygnięciu
kanapy
poznali, i odsunął się od nich.
— Teraz
zobaczymy/
zawołała
czem znów otworzono bramę i mo- że wór został złożony ma niej.
Ktoś wszedł do pokoju i ostreż- Betty. Zsbaczym'ł
tacykl zniknął za nią. Rozległ się
Nieznajemy znów ukazał się we nie chodził po nim.
I znów rozległ sią jej dźwięczny
suchy trzask zamykanego zami u.
drzwiach, z pod naciśn gtego głęboko
Wszyscy trzej ufrzeli, jak ktoś śmiech kcrzystająę z hałasu, który
Cała ta scena rozegrała się w kapelusza błyszczały złowroge jego nagłym ruchem otwerzył drzwi, uka- czyniła, trzej mężczyzni podpełzii pod
mguieniu oka, człowiek, który pozo- oczy.
:
zała się w nich zgrabna postać dziew- drzwi i zajrzeli do pekoju.
steł przy bramie, stał nadsłuchując,
— Pewnie teraz! — Myślał Jim częca,
ROZDZIAŁ XXI,
dopóki na sąsiedniej ulicy nie rozlrgł czekając, kiedy Anno
do okna i
Dziewczyna podeszła
wyskoczy
ze
się furkot maszyny.
swej kryówki i rzuci się na tajemni- zaczęła wpatrywać się w przestrzeń, Maszyna do pisania «Co:ona»,
Jm nie pojmował dlaczegć Anno czego człowieka.
nagle stanęła przy niej druga postać:
po”wolił uwknąć motecykliście, lecz
Dłoń detektywa spoczęła na raAle Anno pozwolił mu odejść spo”
Jedna z postaci szepnęła:
detektyw wpatrywał się tylko w. sto- kojnie,
mieniu Jima. G st ten miał przypae
— Klucz!
jącego przy brame człowieka i w lesię ed mnieć ] mowi, iż miał milczeć Anno
Nie słychać było
kiedy zamykał
Mniejszy cień oddzielił
żący obok przedmiot.
Za przeczuł widocznie, co działo się w
drzwi, lecz magle do uszu
stojących okna i zbiegł do przedpokoju.
Nieznajomy nachylił się, pedniósł ni korytarzu meżczyzn daleciał me- chwilą powróciła z kluczem.
duszy acglika i w porę powstrzymał
leżący bagaż i z widocznym wysł- taliczny cźwięk padającego klucza.
Pierwsza dziewczyna, nieco większa go od okrzyku, który cisnął mu się
kiem, zaczął mieść tę bezksztaliną Widecznie nieznajomy zamknął drzwi roześmiała się wesoło.
Trudnao było na usta. Kryształowy żyrandol, wiszążółtą bryłę w strong domu.
Mimo na zamek i klucz wrzucił do, skrzynki nie poznać tego śmiechu, podobnego cy u sufltu i odbijający się we wszyciężaru posuwał się ostrożnie i cicho. pocztowej.
do szczebiotu ptaków. Wysoka zgra- stkich lustrach, rozbłysł cudownie, a
6
Anao odciągnął swych towarzyszy
Wszyscy trzej podkrali sią znów bna dziewczyna śmiejąca się tak gło- maly przytulay pokoik został zalany
od okna, przy którem stali, lecz za- do okna.
Widzieli, jak nieznajomy śno nie mogła być nikim inuym, jak światłem.
ledwie zdążyli się ukryć z zagłębieniu minął dziedziniec, obejrzał się i wy= Betty Harlow.
Wśród
2
przepychu światła
korytarza, jak mieznajcmy
stanął we szedł. | zamów
Betty I Śmiała się. Jej
zacźwięczał
klucz o
Jm nie mógł sobie wyobrazić nic stała piękna
drzwiach. Widocznie drzwi wejściowe kamienie, widocznie został en wrzu- bardziej przygnębiającego, jak dźwięk białe ramiona wychylały się cudnie w

ponurej ciszy czarnej aksamitne] sukni. Zdawało się
wśród
tego śmiechu
tajemniczego domu. Zdawało mu się, być uosobieniem piękna,
Śmiała się, patrząc na żółty wór,
sią
że wszystko stracone, że Stało
poruszający się na kanapie, jak ryba,
coś potwornego.
— Ale to wszystke musi się wy- wyrzucona z wady,
Ktoś musiał być związany w tym
jaśn'ć! — pocieszał się w myślach.
łącą się pestać. W tej chwili trzej niczym domu.
Lecz mimo to serce jego ściskało worku. Jim nie mógł mieć wątoliwo=
kłuceny, bo oto brama otwarła się ukryci
ludzie mogli przekonać się, że
ści ce do tego, kto był uwięziony w
Ale czy tak bylo w istocie?
się niesgokejnie.
poraz drugi, by przepuścić motocyki,
nieznajomy
niósł
duży,
ciężki
wór.
RE
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worku. Śmiech Betty wydawał mu się
Anno
podkradł
się
do
drzwi
i
opo»
do
wpadły
dziewczyn
Obie
sa
y
e
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Wido
ramy,
Jim sądził, iż nadeszła chwiia wy- tworzył je cicho. Z ciemnego pokoju koju.
szczytem okrucieństwa i złości.
ny w pewnej odległości O
dolatywał jekiś cichy szmer.
A ona klaskała w dłonie radeśnie
— Zamknij drwi, Franciszkol —
3 TOZpĘdZOBY metecykl wjechał aż stąpienia Anno,
Łecz
detektyw
stał
nieruchomo,
Anno
westchną!
z
ulgą,
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i
śmiała
się...
tonem
swym
zwykłym
rozkazała,
,
za bramę
Nie czyniąc naj- cony peprzez bramę na dziedziniec.
ypie
mniejszego
bhał«su,
zbliżał się do Zegary wybiły kwadrans, więc kilka
irozs
się
gruzy
w
g
chwil
jak za
ealy plan detektywa. Przed oczyma drzwi, przez które hiedawno Anno minut minęto zaledwie od przyjazdu
jego przesuwała SIĘ wizja motocyklu zaglądał do pięknie umeblowanego motocyklu! W domu zapanowała cipokoju. Nogą otworzył drzwi, blade sza i stojącym przy oknie zdawało
pochłaniejącego ciemną przesirzen..
Lecz spokój jego został nagie za- Światło z ekien padło na tę skrada- się że są zupełnie sami w tym tajem=

Jm

Wydawca

nie były zamknięte.

Btanisiaw Mackiewicz

Kzozkur wz C<esław karwowski

Jim czuł, że w cercu jego zamarło caś nagle i zniknęło bezoowrotnie.
Tego wieczora Betty Harliw śmiała się poraz ostatni w życiul

— Musisz teraz wypuścić ją, Fran-

ciszkol—rzekła

wreszcie

B:tty.

Pedczas gdy służąca rozcinała No»

życami
plecami

worek,
B:tty odwróciła się
do niej i usiadła przy biurku,

otwierając szufladę.
Worck opadł na

podlogę, a na

kanapie pozostała p. Apccit w bogatym stroju maskaradowym,
ze zwią”

zanemi rękami.

Włosy miała rozrzu-

cone, a oczy pełne przerażenia, zdawało się, że nie jest całkowicie przy»
tomna. Oddychała
z trudnością patrząc to na Betty, to na Franciszkę,
jakby nie mogąc poznać ich.
Poruszała
dłońmi,
jakby
chcąc

uwolnić

sę z więzów, . lecz

był to

ruch raczej, instynktowny.
Po chwili zamkaęła oczy i leżała
nieruchomo tak, że można

bylo

Są-

dzić, iż nie żyje.

Beity tymczasem wyjęła

z szufla-

dy małą flaszkę napełnioną

da poło-

wy blado:żółtym płynem

i małe po-

dłużne pudełeczko. Poczem wyjęła z
pudełeczka
szpryckę
i włożyła igłę
do zastrzyków.

— Cóż, czy już jest goetował—.
zapytała otwierając flaszkę.
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