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i Adminictracja

W

sprzedaży

postanowienia

ostateczre Nigdy „byšmy

co do państwowej li-

sty bezpartyjiego bloku współprzey
z rządem. Pierwsze nazwiska na tej
liście bedą tak wyglądzły:
1) Wicepremjer Bartel, 2) rektor Kocha-

Jaworska:

O liście
samo, co o
emawiališmy
Jest te

ścisileznej

cena

pojłdyńuzego

rzucających

Jaskrawych,

się

w

socjalno - społeczne,

lecz poprostu

głęboko

państwowości.

i

rząd

mógłby

Za kandydatury wysunięte
konserwatystów uważać należy

aczciwych

Pod

szukał ludzi

rząd

Ale

tem

Za kandydaturę,

hasłem ućzci- serwatystów

przez
prócz

która budziła u kon-

zastrzeżenia

uważać

wości mogli

zjednoczyć się na pierw- należy p. Polakiewicza. Nazwisko to
szych miejscach ministrowie obecne- znalazłe się na liście i jest to zupeł:
go rządu i rektor Kochanowski, Ja- nie oczywistym skutkiem hasła koalikób Bojko, pułk. Sławek, Jm Piłsud- cyjności wszystkich stronnictw, które

ski i książe Radziwiłł.
Nie chcemy przez

zostawia godziwą

grupie pelitycze
społecznej po-

Polakiewicza, stanowczo
przesadzają
niebezpieczeństwo. Możemy zapewnić,

i uczciwą możność

obrony swoich interesów.

to niewątpliwie trybun ludu, ale tutaj
właśnie nikt tych wyrazów nie opatrzy cudzysłowem. Jest te irybun ludu prawdziwy. Posiwiał w służbie
chłopa polskiego,

nazwiska

w

celu

odstraszenia

od

listy rządowe z łago doym uśmiecham
de porządku
2па.

dziennego

$

towań

b łu konkretna

propozycja

rządu

sowieckiego

nadesłana

do Wars'avy, na którą rząa polski odpowiedział wysł n em swych

delegatów do Mosk+y
W

kołach

politycznych

fakt

Charakter rokowań

rozpoczęcia

rokowań

polsko-

ma być podobny do przyszłego
niemieckiego.

Widoki

Dziennik

podkreśla,

traktatu

handlowego

że

po'sko*

rokowań.

obecnym

katesircf.lnym

stanie

przejść

ma:

przeciwko

BERLIN, 241. PAT

gospodarczy

traktatowi

minie sz

innemi

prowincji

Brandenburskiej,

Pomorza,

Min. Titulescu

w Rzymie,
Likwidacja Kowieńskiego
warzystwa
Wzajemnego
rutu
ł
Przyby
RZYM, 24 1. PAT.
ych
Kredytu.
niczn
zagra
spraw
er
muyński min'st

Skalskiego

dworcu przez
na
Titulescu witany
ministerstwa
iego
przedstawicieli włosk

Jak wiadome istniało przed wojną
guberaji kowieńskiej towarzyst.
b.
w
spraw zagranicznych, przedstawiciela wo wzajemnego kredytu. Po wybuchu
ruRumunji oraz personal poselstwa
wejny instytucja ta została ewakucmuńskiego.
wama do Rosji i tam straciła awój
"
kanitał, Obecnie rząd litewski przy:
Jago
w
stji
amne
o
Dekret
stąpił do jej likwidacji. Ponieważ, niestavji.

i „Lietuva“

przestały

chodzić dotychczasowe

organy rządowe

się.

Na ich miejsce będzie wydany nowy

Spraw

właśniu

wya

Towarzystwo miało wkłady około
Urodziny króla Hiszpanii
150 mieszkańców Litwy na sumę 200
Ministerstwo
MADRYT. 241. PAT. Agencja tys. rubli rosyjskich.
urzędników
Fabra. Dziś obchodzono w kraju U- Skarbu zamianowało

RYGA, 24 I. PAT. Wielki proces
5 oskarżonych,

członków

związku

pomiędzy

któremi

Ministerstwa

minternu Milier na trzy—sześć lat ciężkich robót,

Kan- ceiem likwidacji jego spraw. Zamia. 2-4 lat twierdzy, 6 uniewiniono. W kilku
roczyście dzień urodzia króla. de- moweni urzędnicy, dyrekter kasy 0- ły nowe aresztowania wś ód komunistów,
setki
mała
otrzy
wska
króle
a
celarj
ków
elni
nacz
emisyjnego
szczędnościowej banku
pesz gratulacyjnych od
Wulkan Krakatac

Wincenty

Matułajtis i dyrektor litew-

ziemskiego
banku
skiego
Andrz ej
Matułajtis, otrzymali zlecenie ściągnię-

miast Hiszpanii.

miastach

młodzieży

komusistycznej
ko-

15 oskarżonych skazanych zostało na
między

innemi

w Libawie

nastąpi-

wać

przystąpił do
dzia pokoju П rewiru
osiąganą ZE zm an temperatury i ciś- jej rozważania. Ze strony powództwa
ten
Zegar
mienia atmosferycznego.

chodzić meże rzekomo zgórą

lat.

niewystarczającej akcji

subwencyjnej

klemburskiego na rzecz Oflar katastrofy żywiołowej

w

okresie

me-

przedstawiciel

dłużników

studentów Pa- prosił, aby sprawę odroczons

24. |. (tel wł. Słowa).

został arższtowany

w pałacu

Rady

ostatnich

b.

dyrekior

e"

twy.

polskim,

Olbrzymie

miasta,

WASZYNGTON,

19-1, Pat.

Z

Na Litwie nie wolno
Fede-

; foxtrota.

tańczyć

go śledczego

w lokału nadzwycz.

komisji do

Aresztowanego odesłano późnym

walki

więczorem

więzienia

na

z

głowy

‚ ska- W pogrzebie wziął udział senat

mie

spadnie

oraz liczne duchowitństwo,

Proces ozniesławienie w dru
ku.
WARSZAWĄ,

24 |. Sąd Okręgo:

nocą na 9 ty termidora ujrzał się oto- torowi „Giosu Prawdy* Stpiczyńskiemu eraz
czonym w Hotel
de Vilis
| zgubio dzie Sled autorowi rewelacyj o Urzęczym Wojniczowi na skutek
mym, chciał życie sobie
odebrąć wy* eska
rżenia
mu tviko z

10 go

ie.

b.

komisarza

dczego Dobieckiego

Urzędu

o znięsławie-

Wypłata dodatku

urzędnikom

państwowym.

WARSZAWA,

:

24. (tel wł Słowa)

jest takimże wy-

strė x dodatku

partyjnego pchnął Rosją szwłec-

dla pracow-

ką na nowy zakręt dziejowy. Nie gra ników państwowych. Dodatek wynieroli okoliczność, że wszystko odbyło sie 45 proc. całego uposażenia z
wyłączeniem dodatku
sią w majprzykładniejszej—ciszy.
mieszkznioweZamach zresztą na opozycję był go i wypłacony będzie w dwóch ra-

od dawna przygotowywany,
Przedte
wszysikiem
poddane
sanacji Samą

partję.

Z komunistycznych

įaczejex,

większych i mniejszych
zaczęto powoli wyciskać niepożądane, cpożycyjne żywioły. Jakąż socjalną podstawą
miała opozycja? Na jakich opierała
się elementach Społecznych?
Dobry

znawca stosunków

w Rosji tersźniej-

korespondent

wie-

Presse"

inžy-

opo-

tach 25 go b. m. i 10-go marca. Do-

datek
powyższy
otrzymają wszyscy
urzędnicy państwowi i emeryci z wyjatkiem pracowników
kontraktowych

zarabiałących

ponad

miesięcznie.

tysiąc złotych

Dr. Rajchman.
WARSZAWA, 24| (źe/. wł. Słowa)

W roku bieżącym
upływa
termin
Ligi Nirokontraktu między biurem
dów a warszawianinem Dr, Rajchma-

nem jako dyrektorem sekcji hygjeny
cyjnych związkach tajnych studentów spółzcznej w Lidze Narodów. Wed:
leningradzkich i moskiewskich tudzież ług
Z
ee
ten będzie
rzedłu
się głównie

na opozy-

ma Opozycyjoie nasirajonem
w obu
tych miastach drobnem mieszczań:
stwie, czyli na przedwojennych rzemieślaikach
oraz
ma
robeciarzach,

aby tak się wyrazić,

wyższej

rangi:

w Moskwie

Szfarow

=

żony

ną

1935. (z).

Sytuacja
na

zawieruch

WARSZAWA,

dalsze

la

ь

p

kolejach

wobec

śnieżnych.

24.1, Pat,

Qsta

że po-

znany łożenie na polskich koiejach pafistwo-

ślusarz z za» wych w związku z zawieruchą śnieżdo ną, jaka miała niedawno miejece uswej roboty.
Widać z tego, że nie legło znacznej poprawie. Obscnie jespodziewali się, że ich kongres pac- dynie tylko w okręgu
dyrekcji Ra.

opozycjonista, pierwszy

J

Według wiadomości z Kowna,
Zamordowanie siostrzenicy Ojca świętego.
ralne biuro statystyczne ogłasza na- władze litewskie zabronić
mają na
WARSZAWA, 24,1 (fel.wł. Słowa). Z Rzyma nadeszła wiadomość,
siępujące cyfry dotyczące zaludnienia terenie Litwy tańczenia
fcxirotta i
wielkich miast; Nowy York ma obecże
wezoraj
w Medjolanie została zamordowana w mieszkaaiu
siostrzenica
akcji rozpe*
mie 5970800 mieszkańców, Chicago charlestona, maskutek
Sprawców do*
3.102800, Filadelfja 2 035 909, Detroit czętej przez niektóre instytucje pań- Ojca Św., Angelina Ratli, córka wybitnego przemysłowca,
Stwowe,
tychczas
nia
wykryto.
‘
.
1.334500, Cieveland 972,500

ks. Ar-

Trockiemu, Zinowjewowi, Kamieniewowi i kompanj. A Robespierre gdy

Włos

ty i telegrafu tudzież

Pa,

wiak.

prowadzili

np. Smirnow, były komisarz dia pocz- dyrekcji kolejowych wskazują,

Departameniu

z nadużyciami.

do

uł, z orkiestrą

tuie
obej- raporty, takie madeszły do Munistermując posady j zajęcia prywatne, Tak stwa Komunikacji z poszczególnych

celem
w Pradze organizacja
laków, pochodzących z Litwy kewień- umożliwienia mu dostarczenia sądowi Min. Skarbu (za czasów min. Michalskiego) i dyrektor nacz. B:nku Budokumentów, dotyczących dowlanego dr. Wyszatycki.
skiej, pod nazwą „S:mogitia“. Zada- szeregu
rozważane
j
stuać
sgrawy.
pomag
i
ać
zrzesz
Aresztowanie nastąpiło po kilkogodzianem przesłuchaniu przez sądziejest
jej
niem

pochodzącym

P.

е14

wy w Warszawie przystąpił aks
a
rezpatrzenia sprawy przeciwko reda
ke

tvna,

mo to pezostać

Dziś w godzinach wieczornych

Ministrów

ego.
Kendukt
bowy, który poprzedzał sz 'ж

aka-

c

Niektórzy z pośród «tuzów» opozycji, wydaleni z gartji chcieli pomi-

10.000 występuje adwokat Galperin, dłużni- dni postanowili oni nie płacić w przyszłości podatków i gotowi są ponieść
ków broni adw. Finkelsztejn, który wszelkie konsekwencje tej decyzji.

tych dniach ukonstytuowała się Pozatem

24 I PAT. Dziśo

nów

zycja opierała

dawodzi, iż urzędników dla likwidaNowa piacówka polska w Cze: cji
spraw bauku powinno było za- Sensacyjne aresztowanie b. Dyr, D, M. Skarbu.
chosłowacji.
mianować nie ministerstwo, lecz sąd.
WARSZAWA,
W

KEprawe FE
LWÓW,

zupełne milczenie aż

nier M. Basseches odpowiada:

rządu

Ś. p. ks, prof. Tar-

nowskiego,

cybiskupi Twardowski i Teodorewicz.

wyrok

deńskiej „Neue Freie

wznawia działalność

HAGA, 24 I. PAT. Wybuch wulkanu
iKrakatao w cieśninie morskiej między
Sumatrą a Jawą przybrał tak groźne rozmiary, że rząd wezwzł ludność do schronienia
się. Ludność nadbizeźna ucieka w popłochu. Krater, który od roku 1883 leży poniżej
powierzchni morza wyłania się teraz powoli z wody. Istnieje obawa dalszego wybuchu.

wiadamiające, że wobzc

Pogrzeb

skazujący

szej moskiewski

cla od byłych odpowiedziałaych akcjo.
około 200 tvs;
banku
narjuszów
Strajk podatników w Meklemburgji
BERN. 21.1. PAT. Młodemu ne" przedwejemnych rubli ma rzecz 150
uberskiemu inżynierowi Janowi Lee" pomienionych osób. Ssrawe skieroBERLIN, 241 PAT. Według dzienników 88 rolników z akręgu Waren
truosię skonsenerg
udało przez
nowi Reuterowi
wystesoweło do urzędu skarbowego
w Mekiemburg Lubece
pismo
zasądniach
tych
w
i
Sądu
do
wano
ję
y
szan
ztgar poru

Wieczny zegar

Lui
M

śli zasłużoną karę—nie
przyszło do
najmniejszych
w kraju „nieporządków*. Bo—trzeba wziąć pod uwagę—
wygnanie to bądź co bądźnie.... gilo-

sądu

sumę

znajduje się emisarjusz

jak

|

opozycjo- D:iś
Ministerstwo Skarbu rozs
yła do
posz
czeg
darzeniem histervcznem jak
«termi- lecający ólnych ur.ędów okólnik powypłatę
uchwalonego przez
dor» paryski z 1794 go roku. yrok
Radą Mini

Wyrok na komsomolców w Rydze.
zakończył się skazaniem

Tech!
Cy Go

A swoją drogą banicja

Wewnętrznych.

na

korespondenci ga-

nistów moskiewskich

dziennik, którego redakto.

W ciągu grudnia ub. roku wywieziono zagranice towarów.
milį. It., wwiezione zaś z zagranicy na Sumę 22Y mili. It.

szybko. Tymcza-

termidora
(28 go lipca) Ścięto mu
głowę
wraz
z dwudziestoma
łego
«przyjaciółmi politycznymi» zaś 29 go
lipca spadły pod giletyną 82 głowy...

Pasywność bilansu handlowego Litwy w 1927

224

przez

szczękę strzaskał. A nazajutrz,

wątpiiwie, na terytorium Polski przeZ Kowna donoszą: Według danych Centraln-go Bura
StafystyczneBIAŁOGRÓD, 24 1. PAT. Z okazji bywa spora ilość wierzycieli dawnego go import litewski w ciągu 1927 r. wynosi 2657 tnilj, If.; eksport zaś
wicza
króle
Kowieńsk
iego Towarzystwa WzajemSyna,
drugiego
urodzin
245,5 milj. It. W ten sposób impor: przewyższa eksport o 198 mili. It.
Audrzeja, król Aleksander podpisał nzgo Kredytu, nie od rzeczy będzie
obejmie kil- przyjrzeć się przeprowadzanej
różne kary. akcji likwidacyjnej.

ss

bardzo ciagsnem czy przeciwnie
wciąż będzie sea

strzałem z pistoletu, który

«Lietuva» i «Lietuvis»,

rem ma być Gustainis, dotychczasowy szef biura

się

demicki z rektorem ks,
do 17.go stycznia czy nawet 18 go. ma czėlė i korpus cfcerskiG:stmanem
D,
Ale i po epublikow=niu
w gaze- VI z gen. Sikorskim. Ponadto O K,
tach rosyjskich eficjalsego zawiado- grzebie wzięły udział delegacje w роmienia rządu, że opozycjoniści ponie- dzieży szkolnej i akademickiej, młozaks-

O olskiego,

przestać

moskiewscy

zani zostali na

wychodzić:

Kowno 24.1. PAT. W dniu jutrzejszym mają

histotycz-

w

na wygnanie hersztów

MOSKWA 24.1, PAT. Wyznaczony początkowo na wczoraj
To* proces ks. Skajskiego rozpoczyna się dzisiaj wieczorem.

„Lietuvis“

cała tragedja, cały moment

že... zanosi się na

konfe-

rozpoczął

w b. Symbir-

ToTa

Rosji bol- wiście

zet zagranicznych
przesławszy 5 go
stycznia pismom swoim wiadomość,

strów Bartla, Czechowicza i Kwiat- S.hieswiga, Saksonjii Wesif:lji, uchwalła deklarację występuącą przeciwko otwarciu granic niemieckich dla impertu produktów agrarnych
z
kowskiego, którym przedewszystkiem zagranicy, a w szczególności przeciwke zawarciu traktatu
handlowego
z
zawdzięczamy kwitnący ebscnie stan Polską, który jak pookreśla deklaracja mógłby dejść do
skutku tylko
ekonomiczny naszego
peństwa. Cat, kosz'em interesów drobnych relników i robstników rolnych w Niemczech.

księdza

na ba

uwagę, że dzie

sem

z Polską.

Sląska

skazał

szewickiej.
Trżeba i to wziąć pod

zagran cę względnie

uzyskuje rencja przywódców poszczególnych związków krajowych Landsbundu mię-

lista grzez nazwiska

w historycznym onlu Ujanowsku, to znaczy

partyjny

czas bardzo dłagi. Tak było z listem
J-ff:go do Treckiege,
lecz wiadomość o liście jednak przedostała się

rolnictwa

Obradująca w dniu 23 b. m. w Berlinie

sku nad Wolgą.
Niestaweloby tylko
aby któremu z wysłanych
opozycjo-

że

zagranicę ani depesz, anilistów

politycznych. Dotychczas jednak — kończy dzlennik — wszystkie umowy
zawarte z Woldemaracem okazały się trudne do wykonania.

Landsbund

kiedy zjazd

partyjnem kole
k
Na dzał z Oczu rządowi
przebieg histozewnątrz
nie transpirowalo nic, A Tak lub owak,
cenzura dołożyła wielk'ch starań
ewolucji ekonomicznych
możliwie najdłużej Rosja nic nie wie: od
działa: co zaszło.
Niewątęliwie rząd sunków w
Będą
Stalina obawiał się choćby tylko ma- kańsze, wówczas ma Trocki
spo
nfestacyj..
Bvłyby mu niezmiernie szan wrócić do Moskwy z
nie na rękę.
Rząd Stalina
wciąż jako tryumfator; zaczną się
:
przecie jest w pertraktacjach... kredy- wówczas karjera jego skończona.
towych z całym
Światem. A dla
Jaėz
у
takich pertraktacyj potrzebny jest w
S
й
«6 spokój, Spokój i raz jeszcze
m
da
в
о
—
spo
Dlatego też cenzura uie puszczała

wątpliwości wywołała wiadomość, iż Woldemarae uzależnia koncesje celae
dla Niemieć od uzyskania zgody na import większych kentygentów mięsa

iitewskiego do Niemiec. Przy

chwili jeszcze nie da się z całą pewnością powiedzieć. Terzźniejsi banici
sami swojegoczasu skazali na wygnanie dziesiątki socjal-rewolucjonistów.
lch wódz, G>tz, przebywa obecnie w

ny rozegrały się

BERLIN, 241. PAT. Nacjonalistyczna „Nacht Ausgabe"
donosi,
że
w kełech rządu niemieckiego nie oceniają zbyt
pesymistycznie
widoków

Proces

zagra”
Baństw, licznych osvbistości z
tkich
wszys
od
eż
równi
jak
nicy,

24

Zgrła inaczej wyglądał Paryż, w
lipcu 1794 ge roku, gdy Robespierre
szedł na gilotynę niż Moskwa gdy
szedł T.ocki ńa wygnanie. Zgodnie
donoszą korespondenci gazet zagra-

chowego mas ludności w

wagi tylko traktat rozjemczy, podobny do traktatu, jaki istnieje
między Niemcami a Poską jak również traktat handlowy który

z którego wyszedł.

dekret o amnestji, która
ka tysięcy skazanych na

Mlezlewicza

Boa o

niemiecko-litewskich,

zaznaczył się żaden zwrot na łepsze.

в

Charakter
omawiana

B

na miejsce ponie podniósł bytu — właśnie Symbirsk-Uljanowsk!
kwie jak w Le- _ O ile wnosić można z
co
nigradzie. W ciągu dziesięciu lat się w gazetach czyta i sowieckich
przywykł „bezpartyjny
ruski czło- i zagranicznych, Zinowjewa i Kamiewiek być tylko — widzem.
A i to ta- niewa
nie po!
długo.
kim, któremu się nie wszystko pokaoni
się na to, Że za jakich sześć
zuje.. Nie jest to absolutoa, apatyczy bądą już znowu obaj s
na obojętność na to, co się dookoła
dzieje: Jest to poprostu przyzwyczajenie do „stanu rzeczy”, co stanowi słychać, przystępują do
ogólne, powszechne iło nastroju du- nia czegoś w rodzaju

że p. Polakiewicz tak straszny mie niemieckiego propozycja taka wogóle nie będzie się nadawała do dyskusji,
Nikė niko- jest i że mad wyzyskiwaniem jego jeżeli urząd spraw zagranicznych nie zechce ustąpić Litwie ze względów

go nie majoryzuje.
Oto jest drugie
hasło, które obok bez demagogii Iiście pzństwowej przyświeca. | my kon»
serwatyści nie możemy mieć nie prze”
ciwko temu, że jako piastowiec-ludowice występuje stary poseł Bojke. Jest

Maja

nawet szmer na
się zarówno w

liście rządowej przyświeca. Ci którzy
rokowań z Woldemarasem. Jednakże w urzędzie spraw zagranicznych nie
to powiedzieć, jednak przypuszczają, że wszyscy ła- spodziewają się, ażeby rokowania te doprowadziły do pozytywnego wyniże lista państwowa jest konserwatyw= mi, a chociażby wyżej wymienieni 21 ku, ponieważ polityka niemiecka będzie kładła
nacisk na poszanowanie
ną, uważamy że jest ona tak skoa- posłowie pójdą pod komendę
posła statutu kłajpedzkiego przez Litwę. Dziennik twierdzi dalej, że poważne
struowana, że każdej
nej i każdej warstwie

go

POWIATOWA—u!

icję Trockiego, Zinowjewa, Kamie0h nistów przeznaczono
«b, ry „flaró “ Pamoka

nerwowość piasy. polskiej w związku z zapowiedzią rokowań
czerpać pełnemi garściami z beczki
jest zupełnie nieuzasadniona
ponieważ
agitaterow | demago- ks. Radziwiłła także pp. Artura Do- niemiecko litewskich
zawedowych
przedmiotem
rokowań
berlińskich
będzie
poza
kwestjami
drobnej
mu nieslychanis ula bieckiego, Hołyńskiego i Solańskiego.
gów, którzyby
twili wybory.

!

nicznych,

BERLIN, 24.1 PAT. „Germania*
omawiając zapowiedź
przyjazdu
premjera
Wo'demarasa
do
Berlina
zwraca uwagę, że
Ko*
w
poityce
litewskiej
prowadzonej
w
Kłajpedzie
do tej pory nie
'

eczy „trybunów ludu* dosyć jest w Do takich zaliczymy i rektora
dziś chcą iść z chanowskiego i pułk, Sławka.
Polsce: Wszyscy
Piłsudskim

uł

Na zakręcie dziejowym.

WARSZAWA 24 | żel wł Słowa)
Jatro rann:'m pociągiem
ręki do akcji, któraby miała na celu wyjeżdiaą
do Moskwy D rektor Depart mentu Handiowego
Mi:
niedopuszczenie
do 'Ssjmu takich nisterstwa Prem słu i H nolu p M. Sokoł wski : Nac elnik Wyprawdziwych obrońców ludu, jak p. działa Wschodniego M. S Z. Hołówko.
Wyja d deiegatów rządu
Bojko.
polskego d» Moskwy jest zwą any z propozycią sowiecką rozpo*
Konserwatyści idą do Stjmu
nie c.ęcia rokowań handlow. ch.
Już od kilkuna:tu dn: dochodziły viadomości z Moskwy o
pod hasłem zwiększania tarė socjalenergicznych
przygoto+aniach d poma j sowec'iej w spravie
nych, lecz ich zmniejszenia. Zadawalnia
rokow:ń handlowych z rządem polskim. Owocem
tych pr ygo-

ideę

—

WILEJKA

Piisudskiego
— ul Rynsk ©

Wiersz taliimeto
jeślmudzysitowy na stronie 2-ej 1 3-ej 3U gr. Za tekstem 10 gromy
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr.
tech świątecznych Oraz z prowiacji o 252 proc” drożej. Zagraniczne
50 proe. drożej. Ogloszenia cytrowe ! tabejowe o ZSproc. drożej. Žs dostar czenie numeru dowodowego 20g r

Wyjazd delegatów polskich do Moskwy.

nie chcieli przyłożyć

pojętą

SWIR

Giemiew

1%

CENY OGŁOSZEŃ:

— u 10 grotny.

sowieckich t ómaczą z jednej strony j ko skutek odprężeria niemie ko poiskiego z drugej zaś jako wynik dą'enia Sowietów do
rozpoc ęcia akt wnej polityki międzynarodo+ej Fo |l skach dy21) adw. Loewenherz, 22) nie takich, dla których te tarcia to żer, plomat cznych poniesenych w Londynie i Paryża Sowiety
będą
te atmosfera ich czynów, to ulubiene prórowały zdob ć sukcesy na płaszcz, źne unormowana swych
stosunków z sąsadami Dochodzą już bow em echa, że Sowiety
tej da się powiedzieć to zajęcie.
:
równ eż zamier ają pac,fikonać swe stosunki z Rumunją. (Z)
odezwie wyborczej, którą
Najwięcej jednak na liście państwoprzed kilku dniami.
wej znajdujemy ludzi, których nazwiska
znowuż lista bez dema- oznaczają nie takie czy inne zabarwienia

gogli.

marsz.

Zwizzyt

Rokowanie handlowe z Sowietami.

4) Jakób Bojko,
mowski, 3) ppułk. Sławek,
5) min. Czechowicz, 6) ks. Janusz Radziwiłł,
7) Jan Piłsudski, 8) min. Kwiatkowski, 9) Ноłyński, 10) min. Miedziński, 11) b. pos, Ko: nas całkowicie, jeśli lewica społeczna
ściałkowski (Partja Pracy), 12) wicemin, Spr. powysyła do Szjmu ludzi, którzy goWewn. Jaroszyński, 13) ppułk. Koc, 14) b. dzą się na to, że tarcia społ czne napos. Barański (Partja Pracy), 15) Dobiecki,
leży zmniejszać i wszystkich sił @е
16) b. pos. Marjan Dąbrowski (secesją „Piasta”), 17) b. pos. Polakiewicz, 18) Klatka, kładać, aby nie zagrażały one spoko”
w państwie,
a
19) Solzfński, 20) Lechnicki (przywódca Zw, jowi wewnętrznemu

Napr. Rzecz.),

—

Rynek

STOŁPCE — ul
ST. ŚWIĘCIANY

BIDA — al, Bajora Mackiawle:s 83

Op'aia poestowa wionGzoBE ryūssniem.
Redskcja zękopisów niewamówiozywh mie łswracn

Bez demiagogji i bez majoryzacji.
zapadły

KOSZYRAKI

—

20,

— ui. Wiłeńska 28

Yelefony: redakcji 243, admintiotracji ZAB, drukarzi RÓŻ

4, wioaria od P do 3

SWHWIENKERATA miesięcana x odziegieniem do domu tib z przesyłką pasziową 4 sł.
gzgranicę ? zł, Konto czekowe w P, K. ©. Mi 80250.
z.

Pozawczoraj

POSTAWY

— Plse Pstozego 6

BARIRŃK

— ml. Mieklawicsa

NOWOŚWIĘCIANY

iн

Madakoja

25 stycznia 1928 r.

— ml. Ratuszūws

NOWOGRÓDEK

Ч

Wilno. Sroda

/BRODRQ

BINŠWIBŽ

|

wodu,

drugi

mularz

wrócili...

tyjny skaże

na wygnanie. Rakowski domskiej i Wileńskiej dają się edczu.
ma ebjąć pusadę inspektora i dyrek- wać trudności ruchowe spowodowane
tera Ligocie
ale aż Ust.Uzal- zaspami śnieżnemi.
sku na Syberji.
Utalentowany feljstoZbolszewizowane szachy.
nista Sosnowski oprze się aż w gaW

merządzie

Kirgiskiej.

nowej

stolicy

Zinowjew

którzy, jak wiadomo,
kongresowi partyjnemu

i

Republiki

Kamieniew,

sowieckich

tgurkach

szacho-

wych zastępują króla i damę robotnik i chłop, konia—kawalerzysta bo)szewicki, strzelca—marynarz, a wieżę

„poddali się*
mają z tej
racji otrzymać posady bliżej Moskwy, stos ksążek. Zato pomiędzy pionka.
pierwszy w Tambowie, drugi w Pen- mi figurują takie osobistości jak
Poincarė,

zie.

Co

z Treckim się stanie, w tej

Mussolini, Chamberlain i in.

SŁ O w

Na

6

szachownicv wyborczej.

Drugi okres kamponji wyborczej

Odpowiedź

Urzędowa „Lietuwa* w art. p.t.
„Odpowiedź Litwy*
pisze:
„Polacy
otrzymali już odpowiedź naszego rzą:
du na swoje propezycje i, jak widać
to
z komunikatów prasowych, odpowiedź
ta niezupełnie przypadła im do gustu.

Ostatnie listy państwowe.
W dniu 24 bm,
w którym
to wicz,
dniu upłynął ostateczny termin zgła- dawna
szania p ńitwewych
list wyborczych
Nr.
do S:jmu i S:natu w dalszym
ciągu Nr. 27

mniejszości w Głównej
W dniu
wczorajszym
zakończył mik bleku
się pierwszy okres kampanji
wybor- Komisji Wyborczej fatalnie przegapił
czej, upłynął bowiem ostateczny
ter- czas i wobec tego lista bloku oznamin
składania
list
państwowych. czona została numerem 18 tym.
Pierwszy okres kampanji wyborWchodzimy obećrie w okres
drugi,
który zakeńczy się w dniu 3go
- czej przeszedl bez większego Ożytego wraz z terminem składania
list wienia dopiero w ostatnich dwóch
gookręgowych kandydatów
do Sejmu. tygodniach zaczęła sią ujawniać
List p.ństwowych ogółem zgło- rączka przedwyborcza, która będzie z
Najszono 34, numeracja
jednak
jest o dniem każdym się potęgować.
listy ur, 9 ze więcej czymae w akcji wyborczeji zajedynkę wyższa gdyż
względu na podobieństwo do G-iki równo w całem państwie jak i u nas
niema. Składanie list państwowych na Kresach są mniejszości narodowe
i Wyobfitowało w momenty humerystyczne, i stroūnictwa lewicowe PPS.

złożone zostały listy Nr. 19

„Jednota

Ukraińska" z p. Durdełło
' Michałem
ze Lwowa na czele.

Kalin.

Wojewódzki,

N.P.Chł,

26

Uxraiūska

Paalei Synu

jest

Partija

Pracy,

(Zjednoczenie

Co prawda nie mogło

C.

—

„Narodowo-państwowy

blok ptacy* na czele b. poseł Waszkiewicz, (lewica NPR).
Nr. 22 — „wyborczy

blok

być

inaczej.

ny Żydowski

Narodowy

Blok

Wy- Nawet podczas

ukra-

Lista

WARSZAWA, 241 PAT. Dria 26 styczdia

są małą atrakcją dla wyborców.

Pełnomoc-

b. r. o godz.

8. wiecż.

wszelkich

odbędzie sę w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości posiedzenie pastwowej Kemisji Wyberczej, na którem mogą być obecni wszyscy
ptłaomocćnicy zgłoszonych list państwowych.

bloku współpracy z rządem

Bezpart.

wojny

Europejskiej, niósł list dla naczelnika austriacklej
straży celnej w St. Gotthard. W liście
tym donesił nieznany osobaik,

nie naczelnika wegierskiej straży

wiłła Janusza reln., Piłsudskiego J ma sędz. Sądu Ap., Kwiatkowskiego Eug.,
ekonomisty,

Fuzja p, Heimana

Miedzińskie*

go Bogusława ministra poczt i telegrafów, Kościałkowskiego Marjana mjr.
wojsk polskich, Jaroszyńskiego M.urycego wiceministra spraw , wewnętrznych, Koca Adama pyłk. Sztabu Geqeralnego, Barańskiego Jerzego urzęd-

nika, Dobieckiego Artura dr. ekonomii, Dąbrowskiego Marjana
Do

Dafa

cza znanego

w

Na zebraniu

Senatu,

kroków

i do Austcji.

zostały
z

do

powrotem

C:laik węgierski n'e chciał jednak

o tem słyszeć, i z całą energją sprzeciwiał się cofnięciu

delegata Litwy, szykował

jednocześnie napad na Wilno.

Obec-

się

zebra:

wałzdecydowano

nie Piłsudski z Zaleskim,

przystąpić do Ugru-

wagonów

na te-

wnie i nawet

mniejszości narodowych

Rogowicz Jan

0

zawartości

wago-

poinformowany
był
i dlatego nie mógł

już uprzedoio,
pozwolić

na powrotne

wysyłanie

|

do Austrji, gdyż obowiązkiem jego
było skonfiskowanie całego transportu. Urzędnik austrjacki niechciał jednak od swego żądania
odstąpić, i
polecił swym
podwładnym
otoczyć

w sposób

ohydniejszy,

pomysł:

wyrażają, jak znacznie zmalały.

słychać, obawę'że w związku

Możliwe

z

żeby

mianowicie

wagnny

gdyż Żeligowski, chociaż nazywał sie przewieźć na swe terytorjum. Do pe-

bie i swych powstańców «Litwinami»,
mniejszości.
mimo to powstydził się przebrać ich
Członkowie Blałoruskiego Cent- ciańskiej dr. jana Stankiewicza, szan- w uniformy litewskie:
ralnėgo Zjednoczonego Komitetu Wy- se organizacyi białoruskich,
wchoPolacy, jako ludzie istotnie postęborczego,
małeżącego
do
bloku dzących w skład bioku
mniejszości powi, udoskanalają stale swe
meto-

rohmk,, Nowak Stanisław profesor,
Dasz; ńska Golińska Z fja prof:sor

Wszechuicy, Szynańsj Jan. profesor. uniwgrsytetu,
Warszawy i imni.
fady miejskiej m,
Wiz

uściskawszy

z p. Mickiewiczem.

Pesymistyczne nastroje wśród Białorusinów w bloku

Lista państwowa kandydatów do Senatu Bszpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem zawiera 15 nazwisk.
Na
pierwszych
miejscach £ gurują:
Zaleski August, minister spraw zagranicznych, Piłsudski Jan, sędzia Sądu

Apelacyju/go, Tarnowski Zdzisław
Przybylski Zygmunt przemysłowiecy

wysłane
skieruje

po wymia- włoskie wagony.
nie
uściśnięć
dłoni
z
naszymi
przedW chwili tej na stacji St, Gothard
„Ofdrodzenies
pod powania „Drobnych Rolników" па
p. Stefana Mlckiewi- czele którego stol b. peseł do Sejmu stawicielami, śpiewałąc serenady O znajdowały się dwa parowozv: jeden
tem, jak kochają Litwę,
szykowali austrjacki i jeden węgierski. Obie stroWilnie adwokata.
p. Helman.
również
akcję
a
la
Ź
ligowski
w Ko- ny wpadły równocześnie na ten sam
oprócz szeregu uch-

22 b, m. odbyło

mie stronictwa
przewodnictwem

redaktora,

Karola dr. praw, i innych.

Polakiewicza

pomyłkę

t Gotthard,

WARSZAWA. 24. (żel wł. Słowa). który był rieobgcny na posiedzeniu mał za plecami nóż, będąc przygoto”
Prezes Rady Naczelnej Stronaictwa Zarządu
Ch
N. w dniu rozłamu wany w każdej chwili wbić w piersi.
Chrześcijańsko Narodowege i jeden przystągił da Sironnictwa Chrześcijafńi- Istotnie jest to specyficznie po polsku. Tylko Polacy
mcgą
podobnie
z twórców atronnittwa chrześcijańsko ske Rolniczego.
postępować. W r! 1920 Paderewski,
relniczego b. seńator ,Szułdrzyński
Е

widoieją nazwiska p. Bartla
Rady Ministrów, profesora

Jaaa

ea

leski; wyciągając rękę do naszego oświadczyć, iż
premjera w G:newie, cały czas trzy- nów
włoskich

B. Sen, Szułdrzyński przystąpił do Str, Chrześć, Rolniczego:

uu'wersytetu Kochanowskiego Jana, p. Sławka. Walerego ppułk. Sztabu
Generainego, Bojki Jakóba rola., Czechowicza O :bryela min. skarb, Radzii handlu, Hołyńskiego

cel-

nej, oświadczając równocześnie,
że
wagony
te, które
prawdopodobnie

kie produkują «wojsko litewskie». Za: tytor'am austrjackie. Późaiej miał on

; WARSZAWA, 24 I. PAT, Została ogłoszona Państwowa lista kandydatów do Sejmu Bzzpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, którą za-

ministra przemysłu

nieprzyjaznych

że we

włoskich wagonach znajduje się broń.
Naczelnik austrjackiego
posterunku
celnego zawiadomł o tem niezwłocz-

prowadzić rokowania celem nawiązania dobrych sąsiedzkich
stosunków.
Tymczasem polskie zakłady krawiec*

do Sejmu:
wiera 60 nazwisk, . Na pierwszych
miejscach
Kazimierza, profesora politechniki, wiceprezesa

W tych dalach przybyła
do St.
G»tthard mieszana komisja austrjackowęgierska
celem
"przeprowadzenia
śledztwa w Sprawie nielegalnego transportu włoskich karab nów maszyno-

ma wiele pozwala, jednak przystraja- waczyź 1ie. Wkrótce po przybycu wanie wojska w obce uniformy nie jest gonów do St G>tihard
przyjechał z
nigdzie i przez nikogo
stosowane. Villacha specjalay kurjer, który przy-

Blok Pracy, Nr. 32 Zjednoczenie lewi.
cy pniskiej Samepomocy, Nr. 33 Ozól-

Zebranie pelnomocnikėw list wyborczych,

w poprzedaich wyborach,

doszło do wykrycia tajemniczego transportu broni.

armji letewskiej | utrzymywanem
w St. G»tihard 5 wagonów włoskich z
koszarach w Lidzie. Jakkolwiek pra- Verony.
Wagony te miały być skie.
ktyka stosunków międzypaństwowych rowane do Nowego Miasta па -

bsrczy do Sejmu i Ssnatu,
Nr. 34
Przedewszystkim znaczną przeszkodą
gdy nie przebierano w środkach, o
ińskich
socjalistów
włościańskich
i
Niezaleźno-S scjalistyczna Partja Pracy.
była fatalna 13 tka, ma którą długo
podobnym czynie zgoła nie słyszano,
Do Senatu zostały
zgłoszone narobetniczych partyj* (SR. i S-D. unikt nie mógł się zdęcydować,
aż organizują wieca i zebrania, w więkp. Mkołaj stępujące listy z numerami odpowia- Każda rzecz winna mieć pewne grawreszcie zgłosili się komun.ści jako szości wypadków z minimalnem po- kraińscy) na częle jest
nice.
naogół Ц- Szlemkiewicz, roliik z powiatu H»ro- daiątemi listom: sejmowym: Nr. I, 2,
ludzie nie wierzący w nić, a więc i. w wodzeniem gdyź ludność
W tym wypadku ważnem jest
3.6 7 8 10. II, 12, 13, 14. 17, 18, również
przesądy. Skoro
fatalna trzynastką stosunkowuje się biernie. Doswiad- denka.
w jakim celu tego wszystkieNr. 23 — „Związek Siły
Chłon- 20, 21, 22 24 25, 28, 30, 33
ubiegłych wpływają na
została obsadzona
ma numer 16 ty czenia lat
go dokonywane. «Litewskie» wojsko
skiej” na czele Hołowacz, Fiderkiejest utrzyrtywane po tem, gdy w Geostrzył sobie apstyt blek mniejszości sceptyczną ocenę demagegicznych 0wyborczych, któremi
tak
uarodowych ze względu że numer ten Ыесапек
niewie zlikwidowano stan wojny, serdecznie zobowiązano
się zaniechać
przyniósł blokewi mniejszości sukces szeroko szefują agitatorzy partyjni, i

zwołenie Blok mniejszości marodowych i inne grupy mniejszościowe

Jak

S. P.)
Nr. 28 Ukraiński Wyborczy Właściwie rzeczą, kióra najwięcej nie wych. Przy tej okazji ustalono ostatrafiła im do przekonania z całej odpo- tecznie, w jakich warunkach
doszła
Blak S:laa Rooitnikiw i Pracujaczu wiedzi,
jest
wzmianka
o
wojsku
poldo
wykrycia
całej
afery.
Iateligencji za Zemiu i Wolu, Nr. 29:
Dnia 1 stveznia przybyło na stacją
Komitet wybsrczy Inwalidów i zde- skiem umundurowanem w uniformy

Nr 20 — lista Rosjan R.N.O. —
па czele dr. Paweł Korol z Brześcia mobilizowanych wojskowych, Nr. 30
(stronnictwo b. posła
Serebrenni- Katolicka Uaja
Ziem Zachodnich,
kowa),
Nr. 31 Sjonistvczno- Dsmokratyczny
Nr. 21

Incydent w St. Gotthard

Litwy.

jest,

że

wy- Białorusini
w bleku
mniejszości
cofaniem się Litwinów, jak również narodowych nie otrzymają ani jednew związku z pomyśjnym rożwojem go mańdatu.

dy. W r. 1920

więc

szybko

katdej strony po jedaym

parowozie.

z

Zachodziłe pytanie,
który
parowóz
będzie silniejszy. Początkowo zdawa-

lo się, że więcej szans mają

Austcja-

powstanie cy, gdyż parowóz ich był silaą

wznieciło

wojsko polskie tylke

ciągu przyczepiono

ma-

pochedzenia li- szyną pośpieszną, podczas gdy

WĘgrzy mieli do dyspozycji małą lokomotywę towarową. Los jednak sprzyjai węgrom. W chwili bowiem,
kie-

tewskiego i „wyzwolił„* Wilno. W r.
Lista Komit. Katolicko- Narodowego (Endecja).
1928 powstałoby już samo
wojsko
Jak już domdsiliśhy wczoraj zgło: prawnik, — 16; Antoni Š niechowski, działalności Białoruskiej Partji Włoślitewskie I „wyzwoliłoby* Kowno.
To też pomienione wojsko litew- dy parowozy miały ruszyć, zerwało
szone zostały w Państwowej Komisji doktór medycyny, —17. Zvgmuat Bee
Niepowodzenie „Wyzwoleniać w powiecie święciańskim
publicysta, — 18. Wacław
skie w koszarach lidzkich najlepiej się połączenie między wagonami a
Wyborczej listy pedatęgne Komitetu rezowski,
Jak donoszą z pow. święciańskie- nielicznych uczęstników wiecu wśród dowodzi, jak przebiegłym kontrahen- lokomotywą austrjacką.
Węgrzy wyWyborczegojKatolicko-Narodowego do Szadurski, adwokat, 19 Jan Kernecki,
Tweręcz zwołany głośnych ironicznych uwag, że „przy:

w miejscowości
Sejmu i Senatu, które otrzymały licz- ekonomista, — 20. Woj iech Szmidt, go
tam
przez „Wyzwolenie*
emięrvt kolejowy, — 21. Konrad Ilski,
|
bę 24.

Karol W:er-

lewski, urz. państwowy, —11.

pprok. przy Sądzie

Osada,

Wąsowicz, ziemianin, —5. Józefa

12 Izydor Modelski,

Mikołaj

szyński, roldik—7.

Aoti, — lejowiec—8

Mehał

Nycz,

Michał Sciński,

ppułk.. Szt. Je- ciel —9, Siefan

gowej komisji wyborczej Nr 5
Do
w Blatymetwęu złożona została lista kandy.
datów na posłów do sejmu pod nazwn <Jedność i sprawiedliwość». Na liście 2 fiqurują następujące nazwiska: 1) Ela
ZŽakhejm,
r 2) rabin Michelsen i 3) Zelman

Sze-

Dąbrowski,

kóe

nauczy:

prof, Uai-

KRONIKA WYBORCZA
merain., — 13 Kazimierz Janikowski, aersytetu Pozuań,—10. 'Łudwik Rząski,
śnicki,
ekonomista,
—
11.
Ks.
Marceli
Kozłow
Medard
14
—
sta,
publicy
— (9) Nowarzystwo
miłośni:
maucžyciel, — 15. Czesław Szermer, Godlewski, — 12. Jan Łaszcz, rolnik, ków historji reformaci w Polsce
itn. Jana Ł:sk ego wobec wyboLista Nr. 25 Bloku Katolickiego.
rów. T wo .im,.]. Łaskiego liczy. 0*
Marjan,
9) Szydłowski
inżynier koło 200 członków i chociaż zestało
Blok Chadećko-piastowy: otrzymał
Nr. 25. Listę Sejmową tego bloku roz- górniczy.
załołone z inicjatywy
ewangelików
i
10) Garczyński Tadeusz, pubii- reformowanych przez swego wiceczynają nazwiska:
= 1) Rataj Maciej, Marszałek Sejmu, cysta.
* prezesa ks. pastera Zygfryda Loppe,
11) Dr. Zaczek Kazimierz, emer y- posiada wpływy śród
nauczyciel gimnazjalny.
ewangelików
towany dyr. depart.
2) Chaciński Józef, prawnik.
augsburekich
(luteranów), 'Dotych12) Prószyński Siefan, ekonomista czas. T-wo.tó unikało wszelkich wy3) Witos Wincenty, rolnik — Preurzędaik.
1
zęs Zarządu Głównego.
stępówi deklaracyj w sprawach po13) Niedbalski Szerwacy Aleksan- litycznych. Jednak z powodu ogar4) Błażejewicz Tadeusz, urzędnik.
5) Dębski Jan, wicemarszał k Sej- der, naucz. gimn.
niałęcej coraz głębiej tu pzet
14) Budniak Michał, ślusarz kole- stwe akcji wyborczęj,
seminarjum nauczy,
mu. dyrektor
T-wo Im,
wy, wiceprezes Polskiego Zw. Ke- Łaskiego zamierza wypowiedzieć Się
cielskiego.

(6) Ks. kan.

szek, prefekt,

7) Potoczek Narcyz,
zes Okr. Zarz. Kół" Roln.
8)

Burtan

„Głosu Narodu”,

Franci-

Gąsiorowski

Pre- prof

rolnik,

Stanisław,

Powodyžwycofania

lejowców.

wydawca

15)

Ag

Michałkiewicz

przez

Mieczysław,

wiecu powiodłe sią sprze-

Władysław,

nier kolejowy — Wilno.

wydadję

odezwy

w

sprawie

znaczki

ma

Wajuraich, obywatel. Złożenie tej listy wżbu.
dziło wielką sensację w społeczeństwie ży-

dowskiem, ponieważ nikt o niej nic nie wiedział. Program i cele tej
nowej
listy ży.

dowskiej również są nieznane. ;

Jak się dowiadujemy,

wiademość”

podana przez jedne z pism
wileńskich, o utworzeniu komitetu wyborczego przez ks, senjora Jastrzębskie(o nie odpowiada rzeczywistości, Ks.
astrzębski należy tvlke de komitetu,
który z ramienia
Konsygtorza ewan-

botę, dnia 28 stycznia, w lokalu T-wa

(Zawalna 1) odbędzie się zebranie,
na którem
będzie
przeprowadzona
dyskusja nad zaprojektowatią przez
zarząd T-wa odezwą. Jeżeli uwzględ-

inży-

się Litwinów z Bloku mniejszości.

Litwinom

3 mandaty

skiego nie móżlia się spedziewać

dania odezwy

z r.

Wwy.

ia wileńskich

swahgelików reformowanych,

jeszcze

inne rozmaite krzywdy,

rządzone Litwie.

Tymczasem

wy*

Polacy

zielenią sią drzewa
nąć kwiaty.

czenia

Wszystko, co się działo przed

`

Leęti kr

:

m P.P.S.

rozłamem.

w

Wilnie

przed

Wczoraj w sferach

-ro-

była odezwa Związku Robotników bue

dowlanych, ostro wypewiadająca

się

przeciwko P. P. S. i jej miejscowym
przywódcom. Odezwa wzywa wszyste
kich robotaików budowłanych do po-

politycznego.

14-go

Pragngliby oni rozważać

Nie podoba

sią również

Kończy

Połakom

Zawalnej Nr 24, w douin 21 b. m.
został skazany wyrokiem Sądu Pokoja na 1 miesiąc
więziena
za

samowolnie

pod

znakiem

rocznicy

Po-

A jednocześnie...

wstaria Styczniowego. Dnia 22 stycz” wręcz plugawe

e

niewoli,

po

niepi

męczar-

malowideł

kiedy odczytują

karty pseudo-nauko-

w

prz.

i

teologii, prałat,

a w końcu

—

arcy-

T

dzi,

z napisęm

pod

swą instajację do rurociągu Gazowni
i bezpłatnie korzystał z gazu.
4

G

G

że aż nic, — można pójść „zagranicę*, han,

strach chwilami sgarnia przed widmem

tego co miaęło,—że się chce wyjść na

daleko,

do krajów

i miast, o których

nikt już mie mówi i niu chce

artykuł

«Lietuva»

LARDELLI

zostało „przeniesione do

przy ul. Królewskiej

naszego

dawrego

pamię-

„W

gubernjalnem

*) Zapiski Wasilija

wadi dobiec,
str. 295 i in,

mieście

Łużynskago.

2 IRE

<Pra-

lokalu frontowego

18,
„Dom

R

Handlowy

WERTHEIM
Warszawa,

orła: nego gimnazjum. Urzędnicy
za broń, z bronią niby na pelowanie

„Bracia Polacy! Chwytajcie
czas już nadszedł!” Wszystkie główne

|

Królewska

18

3
3
3

————
0T
EEA

ty i inne urzędowe osoby, przecięodząc

efektu wszystkiemi
ci wyszli główniejszemi ulicami |ze szpitala de
o kilka kościoła św. Barbary za rzeką Dź»iną,

w celu większego

dni przedtem, ale z_placu boju uciekli koło rogatki Połockiej*..,
:
ulice i.place miasta były przepełnione do lasów a pe irzech dniach zjawili się
Dalej opowiada Łużyńskij jak we
Polakami różnych stanów;

mętczyźni w swoich urzędach, lecz kary należnej dwa! tygednie po tym pogrzebie skobyli ubrani w powstańcze czamary, ze podług prawa, nie ponieśli*... „...W bit- rzystał on ze Śmierci rannego w posztyletami za pasem po obu bokach wię przy wymienionem miasteczku Lož- tyczce z powstańcami
tpsyjskiego

nie został ciężko ranny uczeń klasy VI, żołnierza
| zorganizował
również
mający zaledwie szesnaście lat wieku, wspaniały pogrzeb, za co otrzymał
który umarł w miejskim szpitalu. Temu podziąkowanie od Murawjewa.
zmarłemu młodzieńcowi powstańcowi
Mniejsza jednak o szczegóły wyurządzononiezwykie Uroczysty pogrzeb. padków, zawarte w pamiętnikach zieWszystkie urzędowe szkoły, zgodnie jącego nienawiścią do Polaków arcy-

|

z rozporządzeniem p. o. gubernatora, biskupa prawosławnego, niegdyś Poszły za trumną

w mundurach,

mając

Wi- w mocy pośpieszyły na spotkanie bune ) oznaki ciężkiej żąłoby i trzymając w
slim zwićrciadle fakty uiezaprzeczone, lecz mierząca swa włości drgnieniem tebsku, w centrum miasta, w najwięcej towników i zaatakowały ich koło mia- rękach zapalone świece; za nimi szłe,
znane, a jakże w tych obrazach da- dusz na cichy odgłos polskiego pa- widocznem miejscu, ukazał się w dniu steczka Łozny, odległego 0 czterdzie- płacząc i szlochając mnóstwo ludzi
lekie od rzeczywistości? Wchłaniam cierzal I nie trzeba tej Polski szukać Św. Trójcy polski powstańczy sztandar ści wiorst od Witebska, i częściowo z żonami i dzisćmi; liczna orkiestra
martwe | fałszywe dzwięki hymnów aż przed wiekami: możua sięgnąć z jednogłowym orłem, —długości trzy „pobiły ich, częściowo. zabrały do nie- grała żałobnego marsza; księża miejscy
triumfalnych zwycięskiej, Zdawaleby czasów, których świadkowie jeszcze tać w czasach, kiedy nawet Wilno woli lub potopiły w rzece Łoźnie, re- i wezwani z powiatu śpiewali psalmy;
się, nigdy niepokonanej resyjskości. . żyją wśród nas; — i nie trzeba się znalazło się na kresach polskich!
szta uratowała sią, uciekając do pusze z obu stron trumny jechali konni żanZarysowuje się przede mną obraz tak bezradnie lękać współczesnych graczy. W baudzie tej było de stu urzęd- darmi; otwartą trumną z niebaszczypotwornej przemocy rosyjskiej,

swój

Zawladamiamy niniejszym Szanownych Odbiorców, że Biuro
Sprzedaży wyrebów reprezentowanej przez nas fabryki

szponami

niąch ucisku,
Komitet RH
Na. dkwią kościołach 1 p pa
biskup prawosławny połoeki—Bazyli pod czamarami; ich żony i córki miały
rodowy,
obecnieCentralny
jedyny legalny
Twój Narodowy, wzywa Cię na pole. Zamglone, Oszpecone, lecz jakże szla- Lužvūski.
garybaldyjskie czapeczki, a na pierwalki już ostatecznej, na pole chwały chetne, piękne i.. dziwne obrazy mi- ; To, co opisuje on, działo się w siach—powstańcze krzyże”... „...l Oto
i zwycięstwa!
nionej przeszłości!
roku dziewięćdziesiątym drugim jarzma wreszcie burzą już powstańcy powiaGrzebiąc się wytr ale wśród sta. _ Jakże mocna i szerokabyła Polska, rosyjskiego, trzydziestym trzecia po towe miasto gubernji Mohylewskiej—
fych książek rosyjskich, odczytuję nie posiadająca iunej broni, oprócz klęsce powstania listopadowego, dwu* Hory-Horki i zbliżają się do Witebska.
spokojnie słowa obłędnej nienawiści gorących serc, — zakreślająca sobie dziestym piątym pe zlikwidowaniu Na szczęście władze wojskowe już zede wszystkiego co polskie, z trudem granicę nie podług traktatów, podpi- Uaji Kościelnej, czyli w r. 1863 *).
brały nasze zwycięskie wojska, które

poznaję wykrzywione jak wB.wklę: sywanych piórem z fałszywego złeta,

po

inteligentna
potrzebna
zaraz
do
majątku, Zgłaszać się 25 i 26 b, m.
© godz. 4—6 na ul. Gdańską 6 m, 8.

A puzecież tak miedaleki jest czas, czwarte,
:a szerokości dwie czwarte ar- tora,—i przeszło dwudziestu uczniów
szyna, —przymocowany na dlugiej žer- "klasy czwartej witebskiego gubernial-

miało tak wiekawe przejawy. O |: dnym
niech opowie zawzięty i zdecydewa
Šai Mas
Adi dawi to wych dzieł, odbieram często zupełaie ny wróg polskości, były uczeń Uni:
narodu polskiego, w której czytano: inne wrażenie, Z pod jaskrawych, na wersytetu Wileńskiego, później preaa
i że Ro
heń- tani męce as
near, jak f:kt Seminarjum Głównego, magister
właśnie

z nami

Ochmistrzyni - zarządzająca

dołączył

kolejow.), telef. 1417,

kiedy te kresy znajdowały się gdzieś
poza
Dnieprem, życie zaś polskie

kwit-

marca 1923 r., Polacy woleliby wy: „bratersku*, bez świadków. Przy prekreślć i nie mówić nic o tem. Litwa wadzeniu rokowań bez świadków zajednak podobnej tezy nia może przy: chodzi mniejsza potrzeba spierania
jąć bez względu na to w jaki sposób się, zresztą można danego słowa nie
dotrzymać...
Polacy chciel by jej ją zalecić.

so

0 Oltehsku
— przetł latg. Lies Ed
Ursa iagos
Kartka pamiątkowa: Jesteśmy Masze zasługi szczęściu wolnościl..:

i zaczynają

RC НЕС TTT EERESS
pragnęliby rozpocząć wszystko tylko "ARTERINIS
od decyzji Konferencji Ambasadorów. zbyt życzą sobie mieć šwiaakOw.

kradzież, gdyż

peństwowej drugi w okręgu święciań"

liście

jeden na

wanie terytorjum Litwy.

wydać о- i ta ekeliczność, że odpowiedź litew- takim zdaniem:
„Ciekawe,
w jaki sposób będą
do Sejmu ska mówi © udziale Ligi Narodów w
postępowali
oni
nadal? Czy poczynią
rokowaniach.
Jak
widać,
Polacy
nieJastrzębski
nowe propozycje, czy rozpoczną роną zjazd
lemikę w kwestjach, które Litwa pomiędzywyznaniowej Rady ewangelicKradzież gazu! Lipniski
ruszyła?"
Z
sądu, Michel, SA: Bór ul.
kiej. Przed powrotem ks. Jastrzębgelickogelormisanego ma
dezwę z powodu wyborów
i Senatu. Wczoraj ks.
wyjechał do „Warszawy

nić, że liczba członków T-wa wraz z łączenia się w jeden związek.
rodzinami wynosi do 1000 osób a
Jak się okazuje wycofanie się Litwi- skim, trzeci w Wilnie, Decyzja o wy- promieniowanie tego T wa przekra"Dr M. GILELS
nów z bloku muniejsześci miało pod- cofaniu sią przypisywana jest wpły” cza drugi tysiąc, stosunek Т-ма do
powrócił
i
przeniósł się ua Tai p
Kowna.
wom
łoże czysto polityczne. Blok ofiarował
wyborów nie jest pozbawiony znawą 15, tóg Beliny (za ostrobr. A

«WARSZAWA,.24 I (żel. wł. Słowa)

wybrzeżu Krymu temperatura podnioi okupo- sła
się do 30 stopni. Prawie wszędzie
Pozatem są

manie traktatu Suwalskiego

wyborów do Sejmu i Senatu. W so- botoików budowlanych kolportowana

В
gima,
16) Dr. Bryła Stanisław, sędzia,
17) Ostrowski

Inicjatorom

Odez- dać zaledwie dwa

оь ана аны

prywatay.—24. Adam
inżynier, — 25. Zdzisław

10. Starisław Za- beke, publicystka, — 6, Marijan Jaro-

redaktor, —

Kolportowa-

urzę. ne przez organizatorów wiecu

Poznańsk.,—4. kt,
1. Stanisław Głąbiński,
5. ignacy Szebeko, rolnik, —
ski,
6. Wacław Komarnicki, prof. Udiwer- wersytetu Lwowskiego, —
sytetu Wilensk,—7. Dr G:brjela Ba Czartoryski, ziemiania, —
—4 _H polit
lieka, nanczycielka,—8 Stanisław J4- łuska, doktór medycyny,
siukówicz, ziemianin—9,

się.

mim najgorszych rzeczy. Fakt ten pofun- winien przekonać zarówno Ligę NaFlota angielska w Lizbonie.
Stadnicki, wy i ulotki przyjmowane były przez dusz wyborczy.
rodów, jak cały świat, kim są
istotLONDYN, 23 1. PAT. Z Lizbony
doStahl, eko
że przybycie do. portu ta'ntejszego
Rozłam w Białoruskiej partji Narodowej p. Pawlukiewicza mie Polacy i na ile można polegać na noszą,
drugiej eskadry
krążowników 'atlantyckiej
ich słowie.
Rozłam w Białoruskiej Partji Na- wiczach p. Szulejka zawiadomił to u”
floty angielskiej powitano ent
'Cznie,
Nie
meże
się
również
pudobać
i
wyraz uczuć przyjaznych ale Pac
Senatu:
rodowej zatacza coraz szersze koła. grupowanie o swem wystąpieniu
z to,.iż Litwa życzy rozpoczęcia 'roko- jako
gaj
:
pref. Unie Dowiadujemy się że enegdaj prezes niego.
wań
od likwidacji skutków gwaltu
Upały na Krymie.
Towarzystwa
„Prašwieta“
w
Barano2. Witold
Żeligowskiego. Polacy widzą, iż dwa
SE
WASTOFOL.
Na południowem
3, Jan Zasą główne skutki tego gwałtu: złaTajemnicza lista žydoska w Blaiymstoku,

fegor Uniwers. „Warszaw., — 3. nomista,
Żóltowski, profesor UniwergAdam
Lista Państwowa do
Marceli Nowakow-

tzak,

nie udał

i szybkę
przewieźli
na swe tervtorium.

i

Rybaraki,

szalek Senatų, — 2. Roman

wybsrczy

Marceli Prószyński,

nauczyciel, —23. Tadeusz Hole,

mar- dnik

Trąmpczyński,

1. Wojciech

ekonomista,—22,

do Sejm:

zyskali sytuację
włoskie wagony

iii

Lista Państwowa

tem jest Polak. Nie można mu nigdy
zaufać i należy spodziewać się po

wiec przed- dadzą się na papierki do papieresów*.

laka i katolika.
Ale —

wciąż męczy natrętna myśl:

— Czy teraz, kiedy każdy

korzystaz opieki woluego
go państwa

Polak

i potężne-

polskiego, "możliwy

fest

podobny pogrzeb chociażby najwięcej
pokojowego vobywatela:-tarn, w 'dalekim Witebsku, który w okresie krwa-

wych rządów Murawjewa miał <aQdwaników, którzy pracowali w różnych kiem-powstańcem ozdobieną najprze- & ?і! siłę wykazać swe polskie obliurzędach państwowych w mieście, a różniejszemi kwiatami, nieśli kolejno CZEG:...
nawet we własnej kancelarji guberna- witebski gubernjałny marszałek szlachWalerjan Charkiemicz..
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„KRONIKA
p
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w

wr.š.Pawls

sł. g. 7 m.34

Zach. sl. e g. 16 m. 05

— (x) Propozyc'e "firmy belgjskiej co do budowy tramwai,

futro

Polikarpa.

Uišniozia
šredzie
Temperatar

Greduia
Opzd
|.

)

=

|

806.

|

2

Wist

wczorajszym przybył do Wil-

z propozycją budowy dla tm. Wilna
tramwai miejskich.
>
Firma ta, która ostatnio w Polsce
zbudowała większą ilość Elektrowni
i zaprowadziła w Częstochowie elek-

Н

tratmwaje,

tryczne

za domama.

dniu

na z ramienia belgijskiego towarzystwa elektrycznego p. inż. Michalski

z dyją 24 —I. 1978 r.

4

|

W

Zakład

Spostrzeżenia meteorologiczne
Meteorologii U. 5. В.
=

miastu pewnej

udzielić

zam erza

pożyczki na eksploata-

cję. tramwai, oraz fidaansować budowę

j Południowy:

tychże.

graęważajęcy

manifestacja

głosy: <będziecie
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dzone w najbliższym sezonie buw nast. kościołach: we czwartek dn. dowlanym tak, żeby na jesień gmach
26 b. m. w kościele no-Augustjań- był całkowicie wykończony i można
skim, w piątek dn. 27 b, m. w ko- biłoby
jeszcze przed zimą przenieść
ściełe św. Bartłomieja, w sobotę dn. Archiwum do nawego lokalu.
28 b. m w kościele Nispokalanego
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Komisji

rzeczy przeznaczonych na wystawę —

dzień 3 lutego b. r.
w ciągu

Cieli

Egzaminacyj*

tygodnia

T-wa (Św. Auuy 7)

strat ków

C-yn-

Dzkłaracje

na:

leży składać pomiędzy godz* 6—9 w.

hulen-

od

i Olkienicka derskiej firmy <Den Boer» z Dortrechtu.
SZKOLNA.
:
Egzaminacyjnel
— Z Komiji
URZĘDOWA.

tewskiej, jak Koniawska
pow. Wil.-Trockiego.

—

oferty

Ostatnio, jak nas

w

lokalu

na

Szkoły

ręce człon-

Komitetu.
— Walne zebranie

T-wa

Wy-

chowania Przedszkolnego odbę:
dzie sę dn. 26 b. m. we czwartek ©
godz. 7 wiecz. w lokalu kursów pielęgniarskich ul. Mickiewicza 22. Pożądane jaknajbardziej liczne stawienie
sig członków Gośce mle
widziani.
— Naukowe
posiedzenie Polskiego

nauczycieli
Przyrodników im. Kopernika. W
działającej Tow.
Czwartek, dnia 26 stycznia rb: © godz;7
przy Uniwersytecie Stefana B_torego, I pół wieczorem w saji Tow. Lekarskiego
Prof. Dr. Tadeusz Czeżowski (ul. Zamkowa 24) odbędzie się posiedzenie
objął
Michała Łuka:
Wileńsko Trockiego
Tow. Przye
Stanie Oddziału Wileńskiego Polsk.
Prof. Wiktora
miejsc
w
Stan.
ego
szewicza, Radcę wojewódzki
rodnisów iim, Kopernika z referatem d-.ra St.
wicza.
Sreligowskiego pt. «Polska wyprawa naukoNiekrasza i Wiktora Czarnowskiego.
UNIWERSYTECKA wa do Szwecji na obserwacje zaćmienia
Rzą
u
— Lustracja Komisarjat
— Promocja. W środę dnia 25 Głońcą>.
związku z wprowadzeniem
du. W
Goście mile widziani. "Wstęp woln .
— Odczyt d-ra Stefanji Zahorskiej
nowej instrukcji biurowej Instrukter b. m. © godzinie t-ej po poł. w
na Środzie literackiej. Dzisiejszą środę liStarost Woj. Wileńskiego p.Al. Żyłko Auli Kolumnowej Uaiwersyłetu odbę- teracką
odczyt znakomitej pisarki
rozpoczął w poniedziałek lustrację dą się promocje na doktora wszech- krytycznejwypełai
docenta wolnej
wszechnicy
pol.
wszystkich ref:ratów Urzędu Komi mauk lekarek'ch mastępulących osób: skiej-w Warszawie dra Stefanji Zahorskiej
ma
nej dla kandydatów
szkół średnich w Wilnie,

niotwem p komendanta Waligóry,
godzinnych wysiłkach pożar został
zowany.
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kilka ogłoszonych drukiem
prac nagospodarczej niedoszło do skutku z Bisanych
z
talentem
i
erudycją.
mowodu braku quorum, wobec czego
niektóre sprawy spadną z porządku
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA
dziennego posiedzenia Rady miejskiej,
— (x) Prz:jęcie większej ilości
które odbędzie sięw dniu 26 stycznia, bezrobotnych do robót
kanalihangodzin
w tem sprawa ustalenia
zacyjnych.
W
związku
z.
podjęciem
dlu w zakładach gospednio-szynkar- nowych robót kanalizacyjaych przez
skich.
miasto, Magistrat przyjął ostatnio do
— (x) Konferencja w sprawie pracy większą ileść bezrobotnych.
cji
iej
y
pie:
miejsk
budow
realiza

skiego

«Uciekła

mi

przepióreczka»...

— Teatr Polski (sala <Lutnia>), Dziś
grana będzie w dalszym ciągu ostatnia nowość repertuaru Teatru Polskiego <Złodziej

1 jego mecenas» — groteska Molnara, cie:

sząca się u nas, jak wszędzie zresztą, wyjątkowem powodzeniem.
— Piątkowa premjera. Zespół Teatru
Polskiego przygotowuje na piątek najbliższy
słoneczną, pełną

przedziwnego

wdzięku

ko:

medję Millera i Miltona «Szkoła wdzięku»,
która obecnie święci ogromne powodzenie
na scenie Teatru Letniego w Warszawie. W
b erze udział cały zespół TeTym razem
zatrudnieni zostali przedstawieniu
atru Polskiego,
karni mechanicznej. W dniu wcze- przedewszystkiem
beztobotni obar— Niedzielna
popołudniówka.
W
Magistracie 'czeni rodziną,
rajszym odbyła się w
niedzieję o g. 4 m. 30 pp. grany będzie poLitwigen.
udziale
konferencja, przy
— Dziwne praktyki Kasy Cho- emat ch fski Klabunda <Kredowe koło»: Ce'nowieza, szefa intendentury D. Q. K. rych. Kasa Chorych znana ze swej ny miejso normalne
od 50 gr.
1
Wystepy taneczne L. WinogradzMII pułk. Burgiele i v-prezydenta m. zachłanności, jeżeli chodzi o nalicza- kiej —Gregor
w Teatrze Polski. m. W abo.
Wilna inż. Czyża, w sprawie uzgo- nie należności lub egzekwowanie „kar tę 28 bm. o godz.
5 pp. i w niedzielę 20-g0
stroobie
przez
ętych
dnienia wysuni
za zwłoki*, sama nie lubi płacić. W o f 12 m. 30 PP. wystąpi dwukrotnie w
piekargali Teatru. Polskiego «Lutnia» wybitna tan:
My wniosków, co do budowy
ograniczaniu wydatków doszło już do Cerka
Lidja Winogradzka Gregor,
ai mechanicznej w Wilałe.
absurdów: n. p. lekarze Kasy Chorych która plsstyczua
poprzednimi swymi występami wyka:
y się na wysuniętą otrzymali wyr-źny (tajny) zakaz zapi- zała szybki rozwój swego tafentu o walo-

Po dłutszych

Wojskowe zgodził

władze,

debatach

sywania drogich medykamentów. Wy»
przez miasto koncepcję, a mianowicie "dano te‹ zarządzenie nie Исхае się

ma oddanie miastu placu wojąkowego
Przy uł, Legjonowej pod budowę piekami, wzamian za co miasto odda
wojsku

inny plac.

zupełnie z potrzebami chorych, którzy i bez tego nie zawsze otrzymują
© — co się im słusznie nałeży,
Są
tadnak wypadki, kiedy lekarz
zmu-

W awiązku z budową uchwalono Iszeny jest zastosować środek pomorównież stworzyć ed stacji towarowej cny, a drogi. Zaany w Wilnie dr. P.
©dnogę normaino-torowej kolei do komunikuje nam, że onegdaj otrzyul. Legjonowej.
Pozatem zdecydowano iż budowę, mał oficjalne pismo Kasy Chorych

donoszące mu, o strąceniu z pobodak piekarni tak i młynu, miasto bie- rów sumy 11 zł. 30 gr. jako. zwrot
ftze ma siebie 2 tem, że dostarczać bę:
dzie wojsku potrzebną ilość chleba.
"W końcu omówiono również spra:

nadmiernych wydatków Kasy

łanych zapisaniem pacjentce

wywo-

drogie-

wę zniesienia wojskowych autogaraży, go medykamentu.
— Nic nie szkodzi — mówi
tięszczących się przy ogrodzie Ber-

p.

dr. P. — chora moja poprawiła się
Nardyńskim, w celu zbudowania na znacznie
po tem lekarstwie, gotów
wynu
pawilo
go
główne
Blący tym
jestem
niewielki
ten wydatęk ponieść.
ji Targów Północnych w Wilnie.
A
czy
jednak
Kasa Chorych ma
o do ostatniego punktu sprawa
t
w ten sposób traktować
obrad prawo
rych, no i swoich lekarzy?
edbyć w

będzie jeszcze raz tematem
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"OK III w Gradnie:
celu tym też
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ZEBRANIA I ODCZYTY.

— Z Wileńskiego T-wa Artyzostął do Grodna z ramienia komitetu
stów-Plastyków. W dniu 20 b. m.
Wystawy p. inż. Łuczkowski.

rach

wysoce artystycznych,

dając

koncepcje

nieprzeciętne i ogromnie ciekawe.
Tym apeg ee
L: WinogradzkaGregor wraz ze šwemi uczennicami szkoły
plastyki, którą od niedawna prowadzi.
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru
Polskiego od g. 11—9 w; też przerwy.

—

Doroczna

Rednta

Artystyczna

Artystów Teatru Pojskiego odbędzie się w
myšį zapowiedzi, jaż w nadchodzącą sobotę
dn. 28 stycznia. Zgodnie z tradycją, będzie
%kajopaiplimis najweselsza zabawa 'karna-

Szereg konkursów z cennemi nagrodami, ofiarowanemi przez firmy: 5. Segal, Borkowski, Prużom
i Jankowski, Świetae trzy

zespoły „muzyczne,

ŚLE

dają gwarancję

oraz

piękna

wesołego

;dekoracja

spędzenia

Osoby, które jeszcze nie otrzymały
proszeń, zechcą się po takowe załóc 6
Komitetv zabawy w Teatrze Polskim.

xa.
do

— Koncert Szymona Goldberga, zna-

komitego 19 letniego skrzypka odbąliżie s'
mieodwołainie w piątek 27 bm. O godz. 3
min. 15 w sali Reduty na Pohulance, W programie sonata Haendia, koncert Mendelsohna, cmoll, suita Regera Manuel de Falią
i inn. Bilety są do nabycia w biurze Orbis,
Mickiewicza 11.

RADJO—WILNO.

Fała 435 mtr,

Środa, 25 stycznia 1928 r.
odbyłe się doroczne walne zebranie
16 35—17 00. Gazetka radjowa,
Wil. Tew. Art, Plast. na którem zodzisiejszym odbędzie się w Magistra- stał obrany nowy Zarząd na rok bie17.05—17 20, Komunikat die rolników.
17.25—17 40. Kwadrans akademicki.
żący.
W
skład
zarządu
weszli
p.
p.:
cie posiedzenie Komitetu Rezbudowy
s
1 e" i
dziecie
< Jak
m. Wilna,
L. Sleńdziński — jako prezes, B. Ja- zagrać
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—
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Posiedzenie

Rozbadowy m. Wilna.
Na posiedzeniu

tem

Komitetu

W

dniu

rozpatrzony montt — jake wice-prezes, M. Rouba

w

Walecznych.

Z RODZINĄ

Kader

Kurator Synodu
Wileńskiego
Ewangiciicko - Reformowanego
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 23 stycznia 1928 r.
Nabożeństwo Żałobne odbędzie się w Kościele EwsngelickoReformowanym przy nl. Zawalnej dnia 27 stycznia b. r. o godzinie 12-ej, po którem
nastąpi pogrzeb na cmentarzu Ewangelickim
o czem ze smnikiem powiadamiają

1910-1935

22.30—23.30. Transmisja
muzyki
cznej z restaurącji St. Georges'a,

Wróżka. Dzieciolnpka.

‹

a,

Kuratorów,

Dnia 26 stycznia 1928 r. jako w rocznice śmierci

ś Тр

Cezara
Hallera
MAJORA W.P.
który poległ w

„Nauczanie śpiewu w szko-

wa Wil. Tow. Filharmonicznego.

i Kolegium
rema

obronie

Ślązka w r. 1919

w

Małych

odbędzie sięo godz, 10.15 nabożeństwo w Bazylice

le powszechnej"
— odczyt z pizykładami
wykł instr. śpiewu Kur. Okr. Szk, Wils
Bronisława Ga wrońska,
19 35—20
00. Pogadanka radjotechniczna.
2030—22.00. Transmisja z Wilna: „Widma" Moniuszki. Wykonawcy: Sekcja opero-

9 czem zawiadamia
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tane-

ŻONA, SYN i CÓRKA.

Do foiwartu j. leżącego

w

powiecie

konięc Święciańskim na granicy kowieńskiej,a nale-

peczątki, lecz

M łe złego

Kończycach

_

U p. Mydłarza.

Echa zabójstwa w Grzegorzewie

— Radjowy kwadrans akademicki w
Wilnie. Racjostacja Wileńska, w dążeniu do
zacieśniefńia żywego kontaktu z młodzieżą

nakaz

żałośny, śacągóby powiedzieć-z'oka- Ż4%eg0 do ziemianina 'B, przyszedł

metrów | ka-

kilkaset

dostarczenie

"A

rozpoznawanej

karnej

Sprawy

zii

pod mlenla i żwiru: Nakaz był bez daty, bez
przez Sąd Okręgowy w Wilūie
twem
przewodnic
p.
Kontowita.
©
7
skazanie terminu i bez wskazania miejsca
tefana Batorego». Co środę studenci wygłaPowstała ona w sposób następu- dokąd kamienie i żwit mają być dostawione
Szają żywą gazetkę, zawierającą krótkie artykuły, recytacje, feljeton
humorystyczny I jacy.
mam tu na ! skąd ma być brany, ponieważ folwaik J.
„Polski Ford”,
akademicką,

akądemicki

wprowadziła

Bratniej

stały

Pomocy

<Kwadrans

Uniwersytetu

komunikaty z życia akademickiego. <Kwadtan akademiic.i», urozmaicony, djalogami,

dę du. 25 bm., przy

p. G. Kureca, mówiąc nawiasem wszystkie podatki abao-

wych „Grzegorzewo“

nrządził w dniu 26VI 27r.,

le do Wilna docentką

legeatka, wygłosi odczyt „o

estetyce kina w

USB.,

Sztuk

Pięknych

ul.

Anny 4—we środę o” godz: 8 wiecz.
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taką

św.

zezwolenia

rego uroczystą rewją

Kaspro<

nie

na wstępie za-

wody.
Prowadzone obecnie w Wilnie 2 kursy
narciarskie, wojskowy i policyjny, wraz ze
sporą paczką narciarzy naszego AZSu oraz
szkolnym dadzą niewątpliwie
materjałem
całą masę zawodników, którzy obsadzą po-

Napastnicy

uzyskać

przywiezio- gtwie

|akóba,

niżej podane konkurencje.

Dewizy i ny

Londyn
Nowy-York

Dla nadania zawodom
większego rozmachu oraz podniesienia poziomu rywalizacji

ix:

43,45,
43,558,92
8,90

P
zw.

i
AZ
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Wam
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reny nasze, niestety
tylko ogółowi
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nicę nie ustępującą
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wstąpienie

do
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żadnemi
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też
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'i t. d.

wypadków

dokumentami

względów

formalnych

zazatrzy gałęcha

Spraw

czy

w Minister:

Wojskowych,

które

odsyłać do

wojskowych

administracyjnych
zbadania stanu
w zależności od
danego urzędu

od War-

szawy trwa ceęsto kilka tygodni, co
nie leży w interesie" petenta i powoduje składanie przez niego innych
próśb, a nawet interwencję esobistą
związaną z bezcelewym zupelai

jazdem do Miaist. , SsrawSaraw Woj Wojskowyc
towych
W związku
z powyższem
se
się do wiadomości, że wszystkie proś.

by, kierowane przez petentów bezpo-

„Zuoo

šrednio do Ministerstwa Spraw Woj-

4334sss

bez rozpatrzenia z nadmienieniem,

Skowych będą

prośby =
skow

zwracane petertomże

ZE

=

należy wnos

„34

Woj:

9

E

EO

Opiekuńcza

Kresowa

ezwzględnie

.

i o ile załatwienie jej będzie przekraczało kempetencje P. K U,
skieru-

je sią

źżnych.

do

decyzji

Jednocześnie

że rozpatrywanie

władz

przynale”

nadmienia

i badanie

się,

próśb,

dotyczących odreczenia służby woj:
skewej (jedyni żywiciele, kierownicy

odziedziczonych gospodarstw rolaych,
uczniowie, studenci, duchowni, termi=
Eris w Hee ga Aege
kinowy
0

kompetencji

wladzy

nej pierwszej Lisu

administracyį-

© jj w

War-

szawie, Łodzi i Wiinie do Kemisarja-

‚
Rada

obywatelstwo

wojskowego lub cywilnęge

17,25

nie Rakši
na:

obo-

względnie władz
cejem dokładnego
rzeczy. Procedura ta
sprawyi oddalenia

R:

172,

х

Piotękowa

istną skarb:
Podkarpacia

powszechuego

gdzie zmuszene jest te prośby

nich szereg bliższych ośrodków narciarskich
jako to. Warszanę, Grodno, Pińsk, _MołoPapiery Procentowe
deczno i innne,
Dolarówka _62,60
Akcja ta zasługuje na tem większe uzna* kolejowa. 102,—
nie, iż obok pobudzenia miejscowego Świa- komwęrs. kolejowa 60,75 60.— 60,75
tka narciarskiego do żywszej ;pracy sporto Listy iobl: B-ku Gosp: Kraj. 93
wej, zmierza ona ku spropagowaniu Wilna Oblig. komun. obieg. 81.75.
jako pierwazorzędnego terenu narciąrgliego, 8 proc. zastawne ziemskie 83— —,—
a ocz ROgniEI 4,5 proc.
dostąpnego dła całej
ziemskie 56,50 56,35
połąci Molski, teren xtóry wróży „Wilnu 8 proc, warsz. — 8050
perspektywę, stanie się północną stolicę 5 proc. waręzaw.
6450
sportów zimowych.
10 proc. m. Radomia 88,50
słyszeliśmy opinię, 10 proc. m. Siedlce 82——.
Słusznie bowiem
ю
wygłoszoną w radjo wileńskiem , przez ba-

zakopiańców=narciarzy, 12 te

na

Aż
AW41,32, uma”4708. gdzie
za pośrednie
wem wł.ściwej P. КprośbęU.
41,20,
rozpatrzą wniesioną

sportowej przedsiębiorczy jsk zwykle ośro*
dek WF. usiłuje zaangażować do udziału w Włochy

wiących u nas

przed-

zezwolenia

pizytom- podległych sobie władz

odzyskawszy

Ва

poparte

słą, że ten nis mogą

"ra
GIEŁDA WARSZAWSKA
24 stycznia 1928 r.

na gruncie wileńskim

Aj się stać wspomniane

dotyczących

wojskowej,

na

cuskiej Legji

ności.
Sąd po zaznajomieniu się z ma.
terjałem
dowodowym
skazał Józefa
Zawody narciarskie w dniu 5-go
Wiszniewskiego
mą
dwa
lata domu
lutego rb.
poprawy, zaliczając mu 6 missięcy
Organizowane przez miejscowy ośrodek aresztu prewencyjnego.
:
Wych. Fiz na „dzięń 5go lutego wielkie
Takie było zakeńczenie incydentu
propagandowe zawody narciarskie obiecują wynikiege
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KTE niebywste jak dia Wilna rozmiarg.
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_ — Pożar. W maj. Dołhinów
pow. Wilejskiego spał się dom osądnika
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włościanie. Dużo dowej".

bylo wypito, a że

godz.

samorzą.

zakłą- Ssarwarku"i „rorbijąnie roboty

robotnicy

wszyscy

wani byli

kryzysie współczesne-

we wtorek 24 bm.

do wydziału powiatowego sejmiku z zapy-

dziedzińcu willi p. Kureców podejmo- terpretnją jego postępowanie jako „odmowę

św,

Niezależnie od tego, dr. Zaborska będzie

mówiła przes radjo <O

nowego

site przyjęcie. taniem jak mia ten nakaz rozumieć. Dotych
władz i społe- Czas odpowiedzi nie otrzymał, natomiast
Z Wilna, . na doszły go wiadomości, że w starostwie in.

zakładów,
"Wolnej Wsżećhnicy
Polskiej w Warszawie, kompleksu
przedstawicieli
dr. Stefanja Zahorska: Znana pisarka z za- Prócz
Aresu krytyki artystycznej i dodkonkia pre- czeństwa
przybyłych
Sali wydz.

z racji !utnie ma regulatnie zapłacone, zwrócił się

pośwęcenia

uroczystości

B., który

kamieni nie posiada. Ziemianin

myśli właściciela zakładów przemysło-

satyrą i śpiewem, prowadzony jest z Werwą
1 bez banalności przez komitet studencki.
— Odczyt o fiimie. W najbliższą Śro:

Goldsztejna. Wstęp wolny.

łecznych

Krzyża

Stefan

po 40zlokali-

nią może uzyskać je u skarbnika p. T: Szelig wskiego (Baxszta Nr 10 m. 1, tel. 76) 6 = „Eaidemja samobėjaiw.
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jo 24
lub wieczorem przy wejściu. Początek o g. „bm.
ozbawien'a się życia
otruła si
mędale zasługi i dyplomy przyznane
— (0) Śp. Stefan Kader. 23 8.15
wieczorem w Bibljotece Wydziału Sztuk strychniną idea 28 letnia "Biźbicla Osiug
przez Ministerstwo Rolnictwa całemu stycznia zmarł w klinice kolejowej Pięknych USB. ul. św: Anny Nr 4.
(Antokol 70), Desperatkę w stanie ciężkim
szeregowi rolników za zasługi poło- inż. Stefan Kader, brat prof. Bolesładostawiono do szpitała Św. Jakóbs.
y
kultur
enia
TBATR
i
MUZYKA,
krzewi
polu
ma
żone
wa Kadera. Zmarły pochodził ze zna— W nocy na 24 bm. na chodniku przy
rolnej.
— «Reduta»
па Pohulance: <Niewier- ul. Warszawskiej znaleziono Zofję Grzybownej na Litwie rodziny kalwióskiej, był
„za pracę i wnukiem generalnego superintendenta ny Tomek». Dziś o godz. 20-ej komedja ską (stale zam. w Sawałkach), która otruła
Medale noszą napis:
zasługi”. W numerze jutrzejszym po- Lipińskiego, pracował w ciągu Osta- stylowa Ignacego Grabowskiego «Niewierny się esencją octową.
Po przywiezieniu do szpitala żydowskie:
Tomek>.
damy nazwiska odznaczenych.
— «Fircyk w zalotach». Jutro o godz, go desperatka zmarła.
taich lat w Wilnie i Lublinie w
ko11 5КА lejnłctwie. Z zawodu był inżynierem, 20 ej wznowienie komedji Fr. Zabłockiego
„AMykrycie potajemnej gorzelni.
й
«Fircyk w zal>tach».
We wsi Borowiki gm. Krzywickiej wykryto
posiadzł
przytem
wiele
zalnteresowaWyzna— «Uciekła mi
przepióreczta»... W gorzelnię. Właściciela Bronisława Bobkiewi— (о) Brak quorum.
ekonomicznych, spo- sobotę o zodz. 20ej komedja St.
Żerom- Cza aresztowano i przekazano do sędziego
<zene na poniedziałek, dnia 23 sty- nia do spraw

miejskiej

Skarbowej
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czasu,

sarjatu Rządu. Lustracja potrwa cały p. Lucji z Dowborów Tarasiewiczo- na temat: <Bstetyka filnų a Życie współ- 5
wej, m. Wacława „Kokorzeckiego, p. czesne». Zarząd Związku Literatów zaprasza
tydzień,
wszystkich członków oraz najszersze koło
h
żonyc
Stanisława
Paszkiewicza i p. Chila gości.
zasłu
dia
aki
Odzn
—
Kto mie otrzymał imiennego zaprosze:

rolników. W dniu wczorajszym аdeszły de Urzędu Wojewódzkiego

kawaler

po polsku».

18.10—19 00. Koncert orkiestry pod dyr.
prof. Al. Kontorowicza Solista prof. I. Brajtman (rożek ang.): W programie: Drigo—Serenada z baletu <Arjekinada», N. Rimskij.
Korsakow — Pieśń hinduskaz op. <Sadko>—
wykona z tow. Orkiestry prcf. Brajtman.
Fr. Svpeć: Uwertura <Poranek», L. Delibes:
<La source», R Frinel: Suita «Mała», L. Delibes: Suita <Lakme», J. Halvorsen: Marsz
trjamialny — wykona orkiestra:
1910—1910: Rozmaitości, oraz sygnał
ja-

ka T wa.
Komitet wystawowy wyznaczył
będzie ke ostatni dzień składania dekleracyj

ka z projektem budowy piekarni mechanicznej w Wilnie, do Magistratu napływają

Synodu,

Konsystorz

kongresie

litewskie. Działalgość sfer litewskich obecnej chwili.
się ostataio w kierunku orrozwija
— (x) Oferta firmy holenderskiej na
Oddziałów Litewskiego budowę piekarni mechanicznej. W zw 4:
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cmęntarz ewang. reform. nastąpi dnia 27 stycznia o godz. 12-ej
Q czem zawiadamia

pożaru.

2 do 8go
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Na kongresie tym rozważaną
sprawa rozbudowy mieszkań, według potrzeb

KADER
wydzelu

Zmarł dnia 23 stycznia 1928 r. po
dłucich i ciężkich cierpianiach w wieku lat 61.
Wyprowadzenie zwłok z kościoła ewang!elicko-reformowanego na

obliczane są na sumę około 80 000 zł.
Podkreślć należy, że fabryka Sama była ubezpieczona była tylko na 1000 dolarów,
zaś wartość towaru, który mie był ubezpielakieru.
я
czony, wynosi kilka tysięcy dolarów. W
To też raz po raz dały się słyszeć silne sprawie tej odnośne władze
policyjne przedetonacje, które uniedostępniały Iuidności ga* prowadzają ścisłe docodźónieć
(x). į

Jak

udziału w międzynarodowym
będą od Cia
mającym się odbyć w czasie od

naczelnik

Lublinie, Kurator Wileńskiego ewangielicko reformowa-

kuje że w czwartek 26 stycenia, t.j. jako sekretarz, P. H :rmanowicz—jako
w roczaicę uznania Łotwy
de
iure, skarbnik i M, Kulesza jako bibliotejuż donosilśmy | E, ks. Arcybiskup Kensulat będzie nieczynny.
karz.
w roku biežącym podeįMetropolita
Jednocześnie został wyłoniony Kor
— (x) Zaproszenie przedstawicieli m.
mie w dalszym ciągu wizytacje arcy- Wilaa ma kongres międzynarodowyw mitet wystawy wiosennej w WarszaKuri Metropolitalnej Paryżu. Magistrat m. Wilaa otrzymał w wie składający się z wymienionych
W
pasterskie.
został rozkład ty h dniu wczorajszym zaproszenie w celu wszięt członków T-wa za wyjątkiem skarbnijuż
owany
Oprac

Pasterskie

S. Te.

Nie bacząc na to ks, Bujwis rozpoczął kazanie po litews<a. Ludność odpowiedziała śpiewem: <Padnijmy na twarz.» W tych warunkach
trudno
bylo
kontynuować kazanie. Ke. Bujwis zeszedł z ambony i md.ł się do zakr:stji, aby
po kwadraasie wrócić. Przy pierwszych słowach kazania, ludność zaczęła Śpie
wać «Boże, coś Polskę», a n:stępnie «R stę».
Rozgoryczona ludność wręcz zapowiedziała, że wobec takiej postawy proboszcza niedopuści do kazań w języku litewskim. Zdecydowana tą postawa nie
rokuje nic dobrego dla stosunków
wewnętrznych
polsko-litewskich w gminie
Gierwiackiej. Posiew agitatorów litewskich dał plon.

boty wewnętrzne w gmachu przy ul. pożar w garbarni i lakierni flimy «<Deltan>
Teatralnej, przeznaczonym dla Archi: przy ul. Dolnej, nareżącej do Chł.deca Zelwum państwowego mają się rozpu- my. Pożar ten, który powstał w suszarni
— (e) Adoracja Przenajświęt: cząć w najbliższymi czasie, jeszcze w zagraźsł niebezpieczeństwem sąsiednim doamom, które są przeważ ie wszystkie drewnia«
szego Sakramentu. Ni. ustająca
ebecnym sezonie, zaś zniesienie da- ne, temwięcej, że w fabryce znajdowały się
menSakra
go
ętsze
ajświ
Przen
deracja
chu i nadbudowa piętra będą prowa- materjały wybuchowe, jak: collodium. parosię w bieżącym tygodniu
Rsolina, benzyna i tp. niezbędne dla wyrobu
tu odbywa
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' Poczęcia N. M. P.
— (c) Wizytace
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Stosunki ludności katolickiej parafji Gierwiaty zaostrzone swego
Czasu
przez szowinistę litewak'dgo ka. Jakowanisa zdawały się ulec zmianie na lepsze,
kiedy z rozporządzenia władz kościelnych ksiądz jakowanis został z Gierwiat
odwołany. Nowy proboszcz ks. Bojwis nie umiał jednak
przyczynić się do
uspokojenia um ełów, a nawet ostatnio postępowaniem swym
zaognił sytuację:
Mamy ta na myśŚli iacydenty powtarzające się obecnie co niedzielę w kościele
Gierwiackim, na tle kazań wygł:szanych w języku litewskim. Swego czasu spór
o te kazania załatwiony został w ten sposób, że raz tylko w miesiącu kazanie
wygłaszane było po litewsku. Ostatnio jednak stosunek ten został przez księdza
Bujwisa zwiększony.
‹
W niedzielą 15 bm. ludność polska zareagow:ła śpiewem polskich pieśni,
ubiegłej niedzieli doszło do gorszących scen. Kiedy przed mszą św. wikarjusz
ks. Romejko zapowiedział kazanie litewskie wśród modlących się odezwały się

—8(0) Sprawa
przysposobiePożar fabryki „Deltan* przy ul, Dolnej.
mia gmachu dla Archiwum p-óDzięki jednak energicznej
akcji ze stroWczorajszej
nocy o g.dz 2.45 wybu-hł
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dał nawet, jak oślica proroka Balaama, wił sekretarz, — bo ta wygląda jak
eg
surowy žolnierz—sybi- zamach na ich życie, — co jest przeriak.
widziane kodeksem karnym...
— Chińczycy, co chińczycyt. Zatnk— Nie możaa oddawać ludziom
nij
go jak kurę do klatki
i dawaj obtym rzeczy należących do skarbu,
mu tylko jeść, — a on będzie kon- eponował pan zawiadowca, — bo to żą
tent ze swego

losu. Albo

to

ludzie?

się nazywa

kradzieżą.

albo oni mają duszę?
I długo by się certowali dwaj
— A cóż, durniu? zapytał generał. urzędnicy, gdyby ich nie pogodził
— Wiadomo ce: nie duszę, lecz: jeden
z kancelistów — młodzieniec
tylko „parę”

jak u bydlakz!

ewicle

obiecujący»

Ale Lon-chou od tege dnia pozy- Ten się grzebał

skał łiski

u naczelnika

więzienia

i znawca

Cały

prawa.

tydzień w ko-

i deksie praw, jak kura

w

śmietniku;

pragoął tylko pozostać tu. jaknajdłu- przeczytał moc wielką instrukcyj i
żej. Lecz wszystkiemu bywa koniec. okólników, i nareszcie znałazł dodaPrzyszedł rozkaz odesłać

za

granicę

tek do jakiegoś artykułu,

na podsta-

do Chin wszystkich nie małących pra* wie którego można było wydać aresz-

wa do obywatelstwa: rosyjskiego;
a tantom
ze składu stare już i «wylo- |
takich było wiele, — i prawie wszy- sowane»
szlafroki, ale bez asa karo
scy wygnani z rodzia przez sąd. fa- na grzbiecie. A po tem odkryciu wymilijny. Portewe miasta Chin i Sybe- puszczono chińczyków, aby ich odrji aż się roją od tych tułaczy, którzy witžė pod eskortą do granicy. I gdy
pracują ciężko w nadziei powretu na się otwarły ciężkie
wrota
więzienia,

łeno redziny, która ich odepchnęła; i Lomchou
trzeba

przyznać, że żadna

praca

nie na wysokie

Spojrzał

po

raz ostatni i

mury, i na

szyldwachów,

wydaje się zbyt ciężką tym ludziom, przechadzających sią z karabinem na
którzy tylko marzą o powrocie do ramieniu, i roześm'ał się na całe
ojczyzny i najmując się do robety gardło: «cha, cha, cha! A głupi, zu- *

za kentrakiem na długi

wią warunek

aby,
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termin,
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sta- pełnie głupi biały

śmierci,

ciała ich były odesłane do Chu. Ale jów i zbójów
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jomych
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bo złodzie-

karmi

darmo,

incy- chiebal»
A za kilka godzin

pociąg

dwóch naszych zna-

zaszedł jeszcze

człowiek ejan-gul-

tza»; głupszy od żółwia,

biednego

ludu

nie

dent, który ich zatrzymał w Rosji na
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kawałka

zbliżył:

jakie parę tygodni, Bo gdy podoficer się do stacji «Pogranicznaja» i wysa- |
poszedł do „cejchauzu*, żeby od- dził pasażerów w Mandżurji, I znodać im łachy okazało się, że z nich wu się zaczęło tułacze życia dwóch
pozostała

tylko kupa

strzępów:

resztę

wygnańców,

zjadły mole i szczury. I na tym pun- dzym»,
kcie rozpoczęła się polemika pomiędzy sekretarzem

chauzu; a kwestją

a

zawiadowcą

było:

jak

cej.
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„chou zaczął rozpytywać, kto i grzmiał donośny głos przywitania, na adjutanta aż do ostatniego pisarczy- więźniów na drogę? Ne możua wy— A modiiłeś się ty dzisiaj do
zaco
siedzi w tym gmachu? a gdy który więźniowie odpowiedzieli chó- ka. I ośmielony tym śmjechem, zaga- syłać za granicę ludzi gołych,— móbardzo
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Norma

z się dowiedział; że mie brakuje fu rem.
— Cóż, dobrze was karmią? pyzłodziejów i zbójów, długo kręcił
tał
generał,
:
głową,
podziwiając
głupotę
białych
— Nie, wujaszku!
— Tak toczno.
— Otož to! Lekkomyślni wy mło- zamorskich djabłów. | nareszcie za— A nie macie jakich skarg i preWan chu-sidzi ludzie, a tyś, Wan-chu-sin, głupi czął pocieszać młodego
tensji?
Alę Kuzniecew miał wielki respekt jak dziesięć żółwi!
na, który ciągle płakał w obawie, że
huknęłe pięćset
— Nie mamy,
do zbójeckich neżów; to też udał, że
-— Prawda wujaszkul—z pokorą mu kai lada chwla utne głowę:
— Nie bój się, mój chłopcze, bo głosów.
mic cie słyszy. Zato ujrzawszy dwóch odrzekł Wan-chu sn.
Uśmizchnął się naczelnik więzienia
Chińczyków, nasrożył się jak lew, bo
W
kemisarjacie policji spisano nic ci nie będzie. Tylko będziesz 80i
już
zaczął marzyć o awansie, gdy
czapki.
nim
przed
bie
siedział
jak
król
i
darme
jeść
protokół,
a
za
brak
paszportów
odezojęli
nie
— Nieposzanowanie dla wladzy.— słanę obydwóch chińczyków do wię- dadzą! A ponieważ bezczynność jest nagle Lon-Chou wysunął się napr. ód.
— Niech cię cholera wezmie, popomyślał Kvź iecow: — irzeba zro- zienia, jake włoczęgów i ludzi po- nudną dla pracowitych ludzi, zatem
bić protokuł; dawne go już- nie pi- dejrzanych.
obaj chińczycy zaczęli płeść ze słomy myślał naczełiik: pewno będziesz się
salt)
— No, obedrą nas teraz jak lipę maty na sprzedaż; za otrzymene pie- skarżył I po za plecami Excellencji
| stanąwszy przed
Chińczyka- na łapcie,—z trwogą powiedział Wan- niądze kupowali tytoń, robili papiero- pokazał ch ńczykowi pięść.
A on się zbliżał słodko uśmiechmi, zapytał groźnie:— a macie wy chu-sin, nawykły do chińskich po- sy, i sprzedawali innym więźniom z
niemałym dla siebie zyskiem. Wszyst- nięty i padł na kolana.
rządków.
dowody osobiste? |
— Czego
chcesz?
Mów
tylko
Chińczycy, mało rozumiejący po
— | sypną w piąty po 50 bambu- ko szło jak po maśle, gdy nagle w
powiedział generał marszcząc
więzieniu zaczął się rwetes,
Ludzie pO
rosyjsku, zsbełkotali coś i potrząsnęli ków conajmniej! dodał Lon-chou.
przecząco głową.
Ale o dziwo! Nikt ich nie obdzie- ed rana do wieczora myli podłogi i brwi.
Tu Lon - Chou zagadał "głosem
Nagle Kuzniecow podniósł głowę rał jak w Chinach; przeciwnie: zabra« ściany, czyścili ubranie i, jak papugi,
i mocno pociągnął nosem powietrze, no im stare ubranie, z którego
zauczone słowa: słedkim jak szemranie leśnego strujuż powtarzali chórem
myka,
jak wyżeł na polowaniu.
pozostały same prawie strzępy i wy» „tak toczno* i „nikak niet”,
— Wielki
„tojjonie*, —
prawu
O:try i słodkawy zapach opiumu dano ze składu długie szlafroki z
— Ce to ma być? — zapytał Lonpodrażnił mu powonienie.
ręko!cesarza, promieniu jego mądrości,
grubego
sukna z „asem karo* na Chou przez okienko strażnika,
— Opium „ju*? — zapytał poli- grzbiecie, obuwie i bieliznę; Oprócz
— Rewizja z Petersburga! Przy je- — okaż mi łaskęl,,.
— Gadaj prędzej! przerwał zniecjant, marszcząc brwi, (Czy masz tego każdy otrzymał zrana 3 funty dzie jego excellencja, wielki i ważny
opium?)
cierpliwiony dostojnik.
chleba razowego, a na cbiad barzcz tojjon.
— Me-jula kapitan, me-julal
(Nie z kaszą; „kiedyż bić zaczną?” kombi— Jest u mnie brat w Chinach,
Długo naczalstwo obthodziło cele
mam panie, nie mam).
newał Lon-chou, który nie mało się więźaiów, pouczając jak
się trzeba — ,„także” porządny człewiek.„ cichy,
— A ne, pokaż kieszeniel—| po- masłuchał w domu o torturach, prak-= zachowywać wobec tak wysskiej oso- pracowity, ale biedny, Czy nie była
licjant zapuścił rękę do kieszeni jak tykowanych w więzieniach chińskich, by i kiedy odpowiadać tak toczno, by łaska wasza przyjąć go do tego
do własnej. — A to co? — dodał Ale nikt nikogo nie bił. To przecho- a kiedy nikak niet. Ażeby pozyskać demu z żoną i z dziećmi!
po chwili podnosząc trzy ciemne ga- dziłe wszelkie pejęcie azjaty. „Dziwni przychylność więźaiów, dawano im
Gdyby grom padł z jasnego niełeczk :—opiuml a wiesz ty, sukinsy- to ludzie ci biali barbarzyńcy, myślał przez cały tydzień chleb lepiej
wy: ba, te nie sprawiłby większego efeknie, że opium to rzecz zabroniona w nieraz Lon.chou leżąc ma pryczy po pieczony i lepszą kaszę.
Nareszcie tu, jak ta prośba chińczyka.
— А... cha, cha, cha! — śmiał
sutym obiedzie: żeby
tyle ludzi nastał oczekiwany dzień.
Rosji? No teraz marsz do kozy!
Jego excellencja w gronie
urzęd- się generał, trzymając sią za brzuch:
Chińczycy Szli spuściwszy głowy karmić i poić, a nie żądać nawzajem
uików i w asystencji uaczelnika wię: jedni z więzienia uciekają, a oni się
do cyrkułu, i Len: Ch ou był 1 ponury żadnej roboty”l
mundurze,
po- proszą i z żoną i z dziećmi... cha,
Ale może to nie więzienie,
tylko zienia, w galowym
jek noc. A gdy już dochodzili, Loncha, cha! Dalibóg mie wytrzymami...
hotel
dla
biednych
ludzi,
nie
mająłyskując
órderami,
stanął
przed
fronWan-chuzapytał
i
się
odwrócił
chou
cych reboty?... | żeby się upewnić, tem ludzi w szarych szlafrokach. Za- Śmiała się i cała Świta generalska od
sina:
s
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