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cyirowe
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i tabelowe
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cara
oraz z prowincji o 25 proc” drożej, Zagraniczne
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r

Kowieńska tra na zwłokę a podróż Uoldemorasa do Berlina.
w

Dosłowny
Nota

ministra

Zaleskiego.

Kowieńska

Warszawa, 7 stycznia 1928 r.
Do Jego Ekscelencji
Pana Augustyna

Woldemarasa,

Prezesa Min strów i Ministra
Spraw

zagranicznych
w Kownie;

Panie Prezesie!
W czasie rozmewy, którą miałem
zaszczyt prowadzić z Jego Ekscelen=

cją w G:newie,

porcozumieliśmy

to do tego, (ż Pan

raczy

się

przedłożyć

w końcu ubiegłego mies. grudnia
swe propozycje w sprawie programu

„Elta“

tekst

ogłesiła

do-

Bropozycje,

które

dnia

Jego

Ekscelencji w Genewie i jednecześnie
proponuje rozpoczęcie
stycznia 1928 r.

Giyby

rokowań

31

rząd litewski zachował swą

rezerwę co do moich uprzedaich propozycji prowadzenia rokowań w War-

szawie i Kownie, rząd
zdecydowany

prlski

byłby

przyjąć propozycję

Je-

go Exscelencji co do Ryg!, jako miejsca rokoweń, co zresztą było uchwalone: między

nami

podczas

ostatniej

uważ , że że
uważa,
przyszłej konferencji winien
wać następujące kwestje, w

progr am

"28R
adąd polski
polski

PAT.

Telegraphen

ski
sformułowana
krótko
Zawiła
natomiast i długa
jest

rokowań polsko-litewskich, W
sprawie
stosunków
niemiecko litewskich
dyplomata litewski mieł wyrazić przekonanie, że położenie
w
Kłajpedzie
właśnie jej za- ulegnie niezawodnie poprawie, aczkolwiek pewne przeciwieństwa
stanowisk

p. Woldemarasa. Ta
wiłość odźwierciadia najwyraźaiej charakter dyplemacji prof. Woldemarasa,
z którą jużeśmy się nieraz spotykali.

Z każdego
wyglądają

ustęsu
ku

sze furteczki

poszczególnego

nam

na

mniejsze

i wigk-

w tej sprawie zawsze będą istniały. W związku
ressendent Ostpreussische

Ztg. podkreśla

Że Niemcy

niemieckich i zaznacza,

Naprzykład wskazałem

wiee,

któryby

bardziej

na

Króle-

dzy Polską a Litwą,
byłbym gotów
się
przewodniczyć delegacji polskiej na jako miejsce do rokowań, gdyby
ograniczono jedynie do kwestji
ure«
tem posiedzeniu.
Racz Pan, Panie Prezesie, przyjąć gulowania komunikacji kolejowej, gdyż
zapewnienie mego bardzo wysokiego zarząd kolejowy w Królewcu jest pośrednikiem w kwestji regulowania raszacunku.
chunków za przejazd wagonów litewMinister Spraw Zagranicznych

Litewski Prezes Ministrów i Mini-

skich przez korytarz gdański i wago-

nów

polskich

przez

ierytorjum

-

tewskie.
Gedziliśmy się z Jego Ekscelencją

na tym, puakcie, by rozpocząć natychZagranicznych
prof.
ster
Spraw
miast u siebie przygotowania do urzeWeldemaras wystosował następującą
czywistnienia rezolucji Rady Ligi Naodpowiedź na notę poiską:
rodów i ułatwienia stosunków. Zapro-

Do Jego Ekscelencji
Pana Augusta Zaleskiego

ponowałem poprosić trzecie państwa
a podjęcie reprezentowania interesów

Polskiego Ministra Spraw

w rokowaniach

ko-

wywiadem,

sprawy

optantów

powinni

berlińskich

oczekiwać

więc

należy

w

związku z tem, jak zaznacza korespondent, większych
trudności w rokowaniach berlińskich. Woldemaras skłania się wprawdzie
zasadniczo
ku
jest nie zawierać
porozumieniu, delegacja litewska jednak zdecydowana
W uzupełnieniu tego wywiadu
narazie ostatecznego traktatu z N.emcami.

Telegraphen Uaion donosi na podstawie prywatnych informacyj, że Litwa
w nowym traktacie z Niemcami ma zamiar przyznać Niemcom
klauzulę
największege

BERLIN,

uprzywilejawania.

26 |. PAT. «Berliner Tageblait> donosi,

że wczorajsza roz-

a ministrem
Wołdemarasem
mowa między
ministrena Stresemaunem,
trwała dwie 1 pół gedziny. Rokowania toczą się w ciągu dnia dzisiejszego
dalej w biurach urzędu soraw zagranicznych.
PRFEEUNĄ EET KTAVRONOIETA VERITAS

przystą: rezolucja Rady Ligi

edpowiadał,

tym

wydalań optantów niebezwarunkowo żądać od Litwy, żeby zaniechała
mieckich. Korespondent odniósł z rozmowy z dyplomatą litewskim wraże:
nie, że Litwa odnosi sią z pewnemi zastrzeżeniami do możliwości dalsze-

gają o przyj<ž6 z Lilwą i 26 Woldemaras jedzie do Berlina niejako na
prawianej przez litewskiego premiera. zaproszenie Niemiec.
Sądząc jednak
Sfery
kowieńskie
usiłują nadać z głosów prasy niemieckiej,
którą -2
tej podróży wielkie znaczenie, prze- uczuciem _ „Schadenfreude*
cytuje
dewszystkiew nadające jej cechy de- kawieńska prasa opozycyjna bardzo
monstracji. <«Lietuvis» dowodzi, że skwapliwie,—tak nie jest. Tymczasem
Berlin.
przekonał
się óbecnie o p. Woldetmaras zdaje się dużo wagi
wielkiem znaczeniu Litwy, że nie przywiązywać do okrzyczanych obaw,
ta ostatnia, a właściwie Niemcy zabie- jakie edczuwaja -Niemcy z powodu

nie, iż byłoby pożytecznem

z

doniosłość

olbrzymia pole do- go napływu kapitałów niemieckich do Litwy,

. konferencji, chciała wyrazić swą cał- Uzależniałem więc datę od przygetokowitą nadzieję, iż pomieniena konie- wania się, a miejsce od objektów poręcja będzie
tworzyła
początek dla dlegających rozważaniu.

Odpowiedź rządu litewskiego.

litew=

nota

żytega przygotowania się do przyszłych rokowań, gdyż ewentuelne zer
kolejowa.
wanię lub odroczenie ich w razie
4 Kwestje dotyczące tranzytu.
przygotowania
Wreszcie uważam za wskazane O braku odpowiedniego
niechybnie
wywarłoby
ujemne
wraże”
świadczyć, iż gdyby Jego Ekscelencja,
osebiście biorąc udział w etwarciu nie, co byłeby wielce nieprzyjemnem,

(podpisane) August Zaleski.

streszczenie wywia.

Pole obecnie odpowiedzi rządu polskiego oraz, że marazie nie mośna jeszcze
i jasno, nie ostatecznego powiedzieć zarówno © terminie jak i o treści przyszłych

nota

fiezna.
3. Komunikacja

mię-

podaje

skich, który ma wziąść udział w przyszłych rokowaniach
polsko-litewskich. Dyplomata ten zaznaczył na wstępie, że rząd
kowieński
oczekuje

Narodów,

uwa-

pić
do
urzeczywistnienia
rezolucji žam za swój obowiązek. przypomnieć
Rady
-L'gi
Narodów.
jes”cze
przed jego Ekscelencji, iż nie jest to jedyobejmoktóra wiąże oba
rządy.
przyszłą
sesją
w
marcu.
B,łPan
tego mą „zęczą,
rychłem
rozstrzygnięciu których oba kraje, jak zdania, iż rokowania należałoby roz- Rząd polski zobowiązał się przyjąć z
się wydaje są jednakowe
zaintereso- począć w styczniu i jako miejsce ro- powrotem osoby wydalone przez jego
kowań
proponował Pan Warszawę, władze 14 peździernika z Wileńszczyzwane:
Kowno
lub 'Rygę. Ze swej strony my i Grodzieńszczyzny.
1 Komunikacja pograniczna.
Rząd litewski przesłał rządowi pelpodkreśliłem
doniosłe znaczenie nale2. Kemunikacja pocztowo-telegra-

nowych przyjaznych stosunków

Uałon

Zig. z jednym z dyplomatów

Kowieńskim, Jak widzimy,

pemienio-

przedłożyłem

26—1,

du współpracownika Ostpreussischs

wymierządem

W najbliższych dniach przesłana
jeszcze ma być edpowiedź na notę litewską.
nie nadeszły oraz pragnąc jak najprę- Tymcząsem
pan Woldemaras pojedzej nawiązać rokowania w celu nas
chał do Berlina. „Poco? Co z tamwiązania normalnych stosunków politycznych i ekonomicznych między tąd przywiezie? = Pod takim tytułem
Polską a Litwą, zgodnie
z przyrze- bliski do rządu «Lietuvis» zamieszczeniami, złożonemi przez oba rządy cza artykuł, z którego dowiaduj:my
* 10 grudnia 1927 r. na sesji Rady Li: się o właściwych celach tej podróży.
gi Narodów, mam zaszczyt zakomunikować jego Exscelencji co następuje: Jest to dalszy ciąg tej, rzec meżna,
R:ąd polski miniejszemm
ponawia przebiegłej polityki zagranicznej u-

kwestjj

nych rokowań do dziś

BERLIN,

polskichi odpowiedzi

słowny tekst obvdwuch
not
nionych pomiędzy Polską i

i daty
przyszłych
rokowań
między wolnych inierpretacji.
Taką polityka
Pelską a Litwą.
p.
Woldemarasa
była
zawsze.
Ze względu na to, iż wnioski Je-

go Ekscelencji w

propozycji

PAS TNT

NIK

ATP

IS,

|itewskiej.
porozumienie z Niemcami, gdyż wówczas łatwiej nam

będzie

rozmawiać

dziernika 1927 r. na tę stronę
litewz sko-polskiej linji demarkacyjnej wró-

Polską*, Czyżby drogę z Kewna do
Warszawy, chciał p. Woldemaras ciągle utrzymywać przez Berlin? Czyżby

Wschodnich.

Trudno

uwierzyć

aby

czas
zęchciała.

m.

lucji, nie może być <normalnych» sto- miejsca i daty rekowań zostałby
sunków między Litwą a Polską. Za konaty w wyniku ebustronuego

ra miała mi osobiście przywieźć Pański list.

Wiza

została

udzielona na-

Po porozumieniu się w tym wzglę- depuszcza się, cytując rezolucję Rady

dzie,

tegoż

dnia

zwróciłem

się urzę-

w

sprawie

bszpośrednich

rokowzeń,

niego prżygetowania i prace zostałyby

odroczone dopóty. dopóki
zostaną Opracowane.
Wszystkie

te

względy

projekty
dotyczą

przeważnie odroczenia daty konferen-

rozumienia; w tym wypadku ja wska;
żę miejsce.
ze swej
prosił
będzie
Rząd litewski
do porządku
włączenie
strony ©

(podpisano)

Prof. A. Woldemaras.

Prezes Ministrów, Minlater Spraw Za”
granicznych.

„przewidujących _ nawiązanie
nor: cji. Co się tyczy miejsca, to zanim
ANEKS.
tychmiast, jednakże pomieniony wy- dowo z prośbą w tej Sprawie do JE.
pelitycznych
i ekonomicz- ma być ono obrane, należy rozstrzysłannik przybył do Kowna dopiero 11 Sznatora Scialoji, który obiecał mi malnych
omawianiu Nota litewska do posła franstycznia. Wręczając list Pana, oświad- przesłać moją prośbę swemu rządowi nych stosunków między Litwą i Pol- gnąć jedaą kwestję. Przy
bezpośrednich
rokowań
litewsko
poł:
ską”,
jak
to
Pan
mówi.
Tymczasem
uskuiecznione.
zostało
też
czył mi, iż jest on upełnomocniony do ce
cuskiego w Litwie.
udzielenia mi wyjaśnień ustnych co
Pan, Panie Ministrze, oświadczył pozwalam sobie zwrócić uwagę jego skich, raport opiewa, iż „L'ga NaroTekst noty litewskiego Prezesa Mide przywiezionego listu. Jednakże w przy zakończeniu naszej rozmowy, iż Ekscelencji na fakt, iż odpowiedni u- dów i jej organy techniczne będą do
Zagranicze
liście tym nie wspominał Pan ani zakomunikuje mi po Bożem Narodze- stęp rezolucji jest zredagowany, jak dyspezycji obu stren w razie, gdyby nistrów i Ministra Spraw
nazwiska

osoby,

która przywiozła list, niu za pośrednictwem poselstwa fran-

.których cuskiego w Kownie.
Tak się przedstawia rozmowa, któuważał on, iż pesiada je od Pana.
ra
miała
miejsce 11 grudnia 1927 r. w
podobW
iż
rozumie,
Samo przez się
eświadczenia Genewie podczas wizyt złożonych
nych okolicznościach
ani pełnomocnictw,

co

do

ustne zdbowiązałyby Pańskiego nadp. Tarnowzwyczajnego wysłannika

zkiego. To też nie megłem prosić ge
o wyjeśnienie co do noty Pańskiej,
która zresztą nie wymaga

jaśnień.

wcałs

;

wy-

Co do samej noty, zawiera ena.b.
błędną interpretację naszej
rozmowy

w Genewie i propozycję rozpoczęcia
rokowań 31 stycznia. W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień, widzę

się zmuszonym opowiedziećw stresz«
czeniu te rozmowy, któreśmy
odbyli
podczas Pańskiej wizyty grzecznośtio*

_ wej u mnie i mojej u Pana.

Nastąpiło między nami porozumie-

przez nas

obu.

następuje:

Rada... zaleca obu

rządom

możliwie najprędzej rozpocząć bzzpo-

średnie rokowania w celu wytwęrzgnia
między obu
sąsiedniemi
państwami

takich stosunków,

któreby gwaranto-

Powtórzyłem ją po wały zgodę od czege

zależy

pokój”.

tem, czy
czy rząd

państw, by

rząd polski prosił o to, i
francuski przystał na to-

Ponieważ kwestji powrotu tych 0fiar represji przeciwko Litwie nie cierpi zwłoki, ze względu

mam zaszczyt

na ich sytua '-

prosić

życzyły tego sobie podczas rokowań". nych prof. Woldemarasa do nadzwyUdział ten w niektórych kwestjach czajnego posła i pełnomocnego mimógłby być bardzo cennym,
w
in- nistra Francji w Litwie:
nych, nie stanowiąc przeszkedy, mógł:
Kowno, 7 stycznia 1928 r. |
by się wydać bzzcelowym.
Nie wiedząc, w jaki sposób zostaną Do
jego Ekscelencji Pana Gabriela
rozstrzygnięte kwestje, przewidziane
P. E. Puaux
„przez rząd: polski, trudno mi już obe-

Rezolucja nie mówi o «normalnych»
upływie paru dni w podobny sposób
paru politykom francuskim w Paryżu stosunkach i nie bez pewodu.
Rada
Posła Francji i Mipodczas ostatniego mego pobytu w umyślnie oświadcza, iż «niniejsza re- cnie powiedzieć, czy taki udział byłby Nadzwyczajaego
nistra
Pelnomocnego
uzelucja w niczymz nie dotyczy kwestji potrzebny; gdyby zaś oba rządy
mieście.
w Kowaie.
Nie będę ukrywał, iż Pańska wersja co do których istnieje między ebu chwaliły zaprosić Ligę Narodów do
rządami
różnica
zdań»,
to
znaczy
ce
wzięcia
udziału
w
rokowaniach
mięmnie
g naszej rozmowie przyprawiła
Rząd polski podczas ostatniej sesji
o miemiłe zdziwienie. Wykazała mi do «praw, które rząd litewski uważa dzy niemi, zarówno miejsce ak i data Rady Ligi Narodów oświadczył, iż
zą
ona, iż naszym przyszłym rokowa" za meżliwe rościć do ierytorjum Wi- rokowań, wianyby być wyznaczene
zezwoli osobom wydalonym 14 |paźzgodą trzech. Ponieważ o wzięcie tanioma grozi takież niebezpieczeństwo, leńskiego», jak opiswa raport.
móże
Raport i rezolucja zostały przyjęte kiego udziału Liga Naredów
o 'le będą one prowadzone ustnie.
Podczas rokowań megłyby wyniknąć przez Litwę i Polskę, delegacje których być jedynie proszona za /współnem
ebu rządów, gamo
poważne nieporczumienia i doprowa- to państw wzięły czynny udział w ich porozumieniem
przez
się
rozumie,
iż, gdyby rząd
opracewaniu.
Pomijając
kwestję
wileńdzić do niepowodzenia rekoweń,
rutysowany pedagog podejmie się
Co się tyczy rokowań między rzą. ską i inne dotyczące jej sprawy w ro- polski uchwalił w żadnym wypadku
ul. Chocimska 31 m.
rezo- nie zapraszać do tego udziału, obiór
dami Litwy i Polski, które przewiduje kowaniach, przewidzianych w

Jego Ekselen-

cję o umożliwienie mi porozumienia
się z rządem polskim w eelu otrzymania wiadomości co de daty i miejsca wjazdu pomienionych osób de

do« Wileńszczyzny.
Raczcie przyjąć,
ро-

Litwy w Polsce i interesów Pelski w
Zagranicznych
Litwie.
;
Warszawa.
Pan natychmiast przystał na tę propozycję i eśw adczył, iż Francja po- dzie się widział zmuszonym 'zażądać fakty. Bez takich projektów na konie- laridii.
Panie Ministrze,
Racz przyjąć, Panie Ministrze, wy*
26 grudnia ub. r. polski chargė dejmuje się reprezentowania jnieresów przysłania osób przewidzianych w re rencji już na pierwszem . posiedzeniu
odpowiedbrak
mego wysokiego szacunku
razy
stwierdzony
Polski
w
Litwie.
Ze
swej
streny
о$zelucjj
Rady
DL'gi
Narodów
celem
zostałby
d'affaires w Rydze zwrócił się do na-

wiadczyłem, iż rząd litewski bądzie dekonania ś edztwa.
prosił włoski rząd królewski o repraWreszcie muszę wskazać na jeden
zentowanie
interesów
Litwy
w
Polsce.
błąd,
którego Pan, Panie Ministrze,
ge Ministerstwa, zaufanej osobie, któ-

trzecich

je nie do pozazdroszczenia przy linji
naj- demarkacyjnej i ciężkie warunki bytu,

gram rokowań niezbędnych de osiągnięcia porozumienia między obu pan dziennego kwestji likwidacji skutków
stwami.
przez , Polskę
prowadzonej
wojny
Muszę stwierdzić z największem przeciwko Litwie
(gwalty Żeligowskiemu przez Pana G. Puaux, Mini- ubolewaniem, że jego Ekscelencja je- skiego i innych). Przed przystąpiestra Francuskiego w Kownie, notę, dynie wymieniła kwestje: „1) komuni- niem do konferencji rząd litewski
której odpis jest załączony, lecz etrzy» kacja pograniczna, 2) komunikacja przedstawi dane, na których
opiera
mał on dopiero co odpowiedź, iż rząd pocztowo telegraficzna, 3) kemsunika- swe żądanie w sprawie odszkodowa*
dotyczące nia,
polski dotąd nie prosił go o podjęcie cja kolejowa, 4) kwestje
reprezentowania interesów polskich w tranzytu”, nie załączając żadnego proWreszcie jego Ekscelencja raczyła
Litwie i wobec tego rząd francuski jektu zawarcia układu, któryby to pro- mię zapytać, czybym chciał esobiście
stanowić
podstawę dla wziąć udział w otwarciu konferencji,
nie zamierza uwzględnić grośby litew- jekt mógł
przewode
skiej, W ten sposób obietnica w. spra- przyszłych rekowań, ani też nie wska- obiecując w tym wypadku
wie pozwolenia powrotu do ojczyzny zując możliwych linji wytycznych dla niczyć delegacji polskiej, Jestem bar
osobom, które czekają dotąd swego porozumienia.
dzo wdzięczny Panu, Panie Ministrze,
Wobte braku tych danych nie za okazaną mi uwagę, i muszę panu
losu przy linji demarkacyjnej,
ciągle
jeszcze nie jest dokonana. Ten brak widzę możności wypowiedzenia się wskazać, iż nie tylko zamierzam wziąć
pośpiechu u rządu polskiego co do co de programu polskiego oraz, czy udzlał w otwarciu posiedzenia, lecz
wykonywania obietnicy, mogącej da- jest on uzgodniony z rezolucją Rady osebiście przewodniczyć dalegacji lie
prowadzić do złagodzenia zaostrzonej Ligi Narodów, czy też nie. Naprzy» tewskiej podczas rokowań, gdyż chosvłuacji, wydaje mi się, iż nie wróży kład, kwestja komunikacji pogranicz: dzi mi wielće o to, by prace tej konnej przedewszystkiem wydaje się na- ferencji b,ły zadawalające
i by zo*
nie dobrego.
Co więcej, rząd polski, pomime leżącą do kwestji, wyłączonych przez stały zakończone możliwie prędzej.
z rokowań, gdyż Litwa i
Po etrzymaniu od Pana wszystkich
tege, iż uznał obowiązek nie miesza- rezolucję
nia się do wewnętrznych spraw Litwy, Polska nie mają obustronnnie przy- wyjaśnień' o które prosiłem, zakomugranic, jednak
jest rzeczą nikuję tranu, Panie Ministrze datę i
nie zaprzestał organizowania tak zwa- znanych
litewski będzie
które.rząd
nego wojska litewskiego z „emigran- możliwą, iż rząd polski uczvai roko* miejsce,
tów*
litewskich
pod
dowództwem wania w tej formie, że będzie je moż- mógł Panu zaproponować.
: rego również poinformować Jego
Pleczkajtisa. Po rezolucji Rady Ligi na uzgodnić z różnicą poglądów obu
Ekscelencję, iż odpis naszej keresNarodów, „wojsko* to, umundurowa* rządów w kwestji granie.
Wobec tego rząd polski,o ile życzy pondencji został przesłany Panu Gene w uniform litewski, pozostaje nadal w koszarach Lidy. Jeśli «wojsko» sobie podczas konferencji litewsko-pol- neralnemu Sekretarzowi Ligi Narodów
Blocklandowi,
to nie zostanie
zlikwidewane,
rząd skiej osiągnąć jedynie wyniki praktycze i P. Referentowi van
litewski z wielkiem ubolewaniem bę- ne, winien przedłożyć dekładne pro Ministrowi Spraw Zagranicznych Ho-

szego Ministra p. Bizauskasa z prośbą
o wydanie wizy urzędnikowi Pańskis-

trzeby proszenia

jest gra na zwłokę. Wygląda to tak bliki francuskiej z prośbą o objęcie
reprezentowania
interesów Polski w
jakby właśnie takich «dyrektyw» spo- Litwie.
dziewał
się pan Voldemaras
od
Dotąd
rząd
litewski nie wie o

miało wielkie znaczenie

by miezwykłe starannie opracować pro:

przy-

podjęły sę one respektywnie obrony
Litwa zechciała tej wytycznej trzymać naszych interesów w obu państwach.
się nadal. W każdym
jednak raziś P. Zaleski oświadczył, iż rząd warrządu repuwybitnem znamieniem noty litowskiej szawski zwróci się de

demaras chciał |eszcze powiększyć? nej choroby, z której już
Be oto w jednym
z ostatnich ustę- wyższy by się uleczyć raz
pów artykułu „Lietuvs”
pisze: „Dla

względu na dobrowolne zobowiązania
przyjęte przez obie strony, wypadało-

Rada

jeła pod
rozwagę
to oświadczenie
włączając je do swej rezolucji, Tymczasem
osoby, o których się
mówi
dla wytargowania wątpliwej
wartości w oświadczeniu, dowiedziawszy się u
koncesji handlowych i politycznych pozwoleniu, wciąż zwracają się do
litewskiego,
prosząc О zakow traktacie z Niemcami, chciał p. Wolde» rządu
munikowanie
jm
dnia,
w którym bę:
maras kupczyć
tym zabójczym
dla
dą mogły wrócić na miejsce swega
Litwy
stanem
złych
stosunków z pomieszkania.
Polką?
W kwesiji
ich powrotu wypada
Niektórzy pelitycy w Kownie spo” porozumieć Się z rządem polskim, z
dziewają się poprostu, że Voldemaras którym rząd litewski stosunków nie
utrzymuje.
otrzyma w Barllnie
«dyrektywy»
co
Podczas rozmowy,
którą miałem
do rokowań
z Polską. Politycy ci w ub. mies, grudniu
w Genewie z
chcą w dalszym ciągu kontynuować J Е, Panem
Augustem Zaleskim,
krótkewzroczną politykę Kowna, któ- polskim mnistrem spraw zagraniczra czyni z niego ekspozyturę Prus nych, porezumielišmy się co do po-

znanego „otoczemia Prus Wschodnich morzem polskiem*. Na tem kogoś.
zdaje sią polega cała
spekulacja.
Ten brak samodzielności, zrezuCzyżby tę zależność [Litwy od Nie- mienia interesów własnego kraju, ten
miec, której się tak wyrzeka w swo- pociąg do nawrotu
ma utarte tory
ich oficjalnych przemówieniach, p. Wol- dla Litwy oznacza przedłużanie groź:

Ltwy będzie

cić ponownie do Polski.

Panie

Ministrze,

wyrazy mego wysokiego szacunku,
(podpisano) Prof. A. Woldemaras,

Prezes

Ministrów,

Minister

Spraw

Zagranicznych.
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Cziczerin jedzie do Tokio.
LONDYN, 26, |. Pat.
gram

donosi, że

wkrótce do Tokio, aby

ktat rosyjsko-japoński

uda

się

zawrzeć

tra-
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wa-

о

żnem znaczeniu.

Spotkanie

Tajny tele-

Cziczerin

Chamberlaina
twinowem.

z Li-

LONDYN, 26. |. Pat.

Z Moskwy

zaprzeczają pogłosce
O
spotkaniu Chamhberlalna

penowzem
z Litwino-

wfm, które nastąpić ma

w Ganewie.

Kurs pożyczek polskich
zwyżkuje.
WARSZAWA,

26. l.

Pat.

Kurs

polskiej pożyczki stabilizacyjnej uległ
ma giełdach w Londynie
i Paryżu
znacznej zwyżcę. Mianowicie dnia 25

stycznia b. r. na giełdzie w Londynie
notowaao pożyczkę po kursie 92 25,
kurs najniższy oraz 9275 kurs najwyższy. Na giełdzie w Paryżu zaś po

rekordowym
obligacje.

kursie 2 450 franków za

Rekonstrukcja
gabinetu
Jugosławii.

w

BIAŁNGRÓD, 26—1. Pat. Według
pism

daniesień

politycznych

kół

z

informacyj

i

oczekiwana dziś jest re:

konstrukcja gabinetu w sensie szerokiej koncentracji oraz
przy
udziale

grupy! Radicza.
ten sposób

mencie.

Nowy

rząd miałby w

silną większość

w

parla-

Król Afganistanu w Paryżu,

PARYŻ,

26—1.

Pat.

Królewska

para afganisteńska złożyła wieniec na
grobie nieznanego żołnierza
poczem

odbyła wycieczkę do
i królowa

Wersalu.

Król

wzięli także udział w śnia-

daniu wydanem ua ich

cześć

przez

ministra Herriota.

Zwrot

Kubie

trofeów wojen-

nych.
MADRYT,
26,, Pat. W dniu
wczgrajszyta podpisany "został przez
króla i ogłoszony w gazecie urzędowej dekret o zwrocie republice
kubańskiej wszystkich trofeów wojenmych

z

czasów

kubańskiej.

wojtty

hiszpaūsko-

Ahsoloent Instytutu Poduszgiki Specjalnej,
lekcyj dla dziecka ociemniałego.
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Demonstracje sowieckie przeciwko Rumunii,

Wielka akcja Sowietów

minie
poseł włoski w Białogrodzie Podrero podpisał w gmachu
g0- sterstwa spraw zagranicznych protokuł w którym stwierdzono co

ziemiaństwa.
bloku
estry

o stanowisku
zwł do w

Stecki
P. Jan
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Dr, Stanisława

Kasyna Garnizonowego.
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minister spraw zagranicznych Marinkowicz oraz
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U. S. B, Prof.

jugosłow. przedłużony
przyjaźni 26-1włoskoPaktEB
PAT. W dniu wczorajszym w godzinach

wyborczej

szachooniCų

Na

Rektora

M.

odbędzie się w dniu 2 go lutego r. b. w Salonach
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TUREK ORK
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=
od

oderwania

hasłem
Macierzy,

Besarabji

RYGA, 26 I. PAT, Z Moskwy donoszą, że od kilku dni trwają tam
przygotowania do specjalnych uroczystości, jakie organizuje towarzystwo

owi " mstępującego— чу- dodem, realizacji
ureczysłościch wziąć= mają i udziei
Wi O
teka dodoKumunj
bw, eDis
przyjaźnim i solidarne
uwagę, m żeSHS pakti królestwe
następuje: y biorąc
się współprac
rządowernychnadająpostu.
stywarlamenta
tyko,
respondeni
a g Besarabji
OR
włoskiem przyłączeni
pomiędzypodkrólestwn
Wad.
latów ziemiaństwa.

Udział związków podpisany w Rzymie 27 stycznia 1924 r. obowiązywać

zięmaian po stronie opozycji

E

oda

zasadni. myśl

dad

i

Nie
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względy

alkis,

gospodarcze.

One zaś przemawiają nisdwuznacznie

zagadnienia

d

t. zw. „reformy

na rzecz współeracy
z rządem, któ:
rego jest niewątpliwie zasługą wprewadzenie
polityki gospodarczej na

ekonomiki

nie jej steru w kierunku sharmonizowania jej kanonami
gospodarczemi

politykę podatkową

światą cywilizowanego.
względem mamy
do

dować

tak absurdalnej

Wito- | na——2227—2222—222
rolnej"

z punktu

na

Sswo-

piastowców.

takich,

Bloku

O:

kandy-

gdzie

skład

ich byłby jawnie sprzeczny z naszemi

ła. Jest to dowód zaufania do nas nazwisk chociażby tylko formalnie
ze strony kapitału światowego. W ta- nie moglibyśmy.
kich warunkach nic dziwnege, żEi . Wobec naszej ustawy wyborczej
że

Rząd

wreszcie

zapewnił warsztatom pracy pewaiejsze jutro i normalne warunki rezwó-

fu. Rozwój zaś racjonalnej

rolnej jest

absolutną

ów

produkcji

rak
powali
Ма у jednak nadzieję,

maz
że przy

koniecznością dobrel
woli czynników przekątnia
rządowych da
się znaleźć dla mas
de

dla interesów naszego bilansu hadlowego.
—A załem ziemiaństwo bierze udział
w liście Nr. 17
— ldeałem ziemiaństwa byłe utworzenie zgodnie z intencjami listu Pasterskiego wielkiego bloku skupiającego wszystkie elementy umiarkowane

przyjęcia. Oczywiście

go się chętnie i głośno pod

autory-

tet rządu, i pod tym względem
mamy zupełnie wspólne interesy z wierzącymmi wyznawcami innych religfi.
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w Polsce uprzedzeń,

plotek
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nieu-

fności, nie mówiąc już
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czych,
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skim

do 28

Są także i wśród

i Stołpeckim
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W

Współpracy,

rady-

1 ре-

wrócili na tory reulnej polityki,

dyskusji

zebrani

w

agita-

białoruskich

Karnicka z «Wyzwolenia»

okręgowa

De ekręgowej komisji
w

Warszawie

złożono

i

wości»,
Figurują ma niej wp.

Wyłamanie

liczą-

pos.

Związek

« Wyzwolenia»

ziemiaństwem

zachodniej

szczęśliwig

Dr M.

w posta*
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Drobnych
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b. zolucję wycofującą się

odpowiednika,

ma

z

właściciela maj. Rudniki.
|

Po przeprowadzeniu ścisłego dochodzenia okazało się, iż jest to oddawna
poszukiwany bandyta. oskarżony o zamordowanie w kwietniu r. ub. właściciela
majątru Rudniki pod Suwałkami.
Wit wzięty w krzyżowy ogień pytań przyznał się do winy i zeznał, że po
został zatrzymany

w listach

Р
mieckich

Krajowego
wystąpić

przez

WARSZAWA,

z

w

stęskniony za
lecz
do Polski, przyczem

niemiecką straż i oddany władzom polskim jako dezerter.

Rewizyta przemysłowców nie- da s

Zjednoczenia.

H:lmana,
który
wchodził
w Zjednoczenia.
sklad niedawuo utworzonego
stronB. pos. H:lman
mictwa Krajowego Zjednoczenie, pow samodzielną listą,
ziął na zebraniu w dniu 24 b' m, re-

stronnictwa.

w stanie Texas. Najwięcej szans

Niemiec,
zamordowaniu właściciela uciekł przed karą do
przekroczenia granicy
krejem powziął zam'ar nielegalaego

War-

Eliasz Zak-

się p. Helmana z Krajowego

tege

jak

Nani

olskich.

szawy.
Jest to lista nie mająca
państwowych

się,

Onegdaj w rejonie Wieżan pow. Suwalskiego
niemiecka straż graniczna
ie ręce władz KOP-u niejakiego Emila Wita, rzekomego dezertera Wojsk
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w Warszawie.

Michelson
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wieją

EEA

zażądała przysłania na

powiadauy wiec zgromadził
15 osób. Ł

Iista kandydatów

wczoraj

Jedneści

cu r. b.

Zjedii
;

Konwencja zbierze się w mieście Chustoa
(Ł)
ma gubernator stanu Nowy York Smith,

w Wilejce.

zwoła- zebranie 3 policjantów.

ła onegdaj zebranie
przedwyborcze.
Karnicka w ebawie przed możliwemi
ekscesami
ze strony
przeciwników
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Epoka wj konsulowi honorowemu

Pat,

ЗЫ

inister spraw zagranicznych
udzielił ex quatur Robertowi Dziejere-

obszar województwa
Jutro dn. 27 b. m. przybywa fiqskiej ma
donosi:
do Warszawy wycieczka przemysłow- Łódzkiego z siedzibą w kadzi.
ców

niemieckich

się

składających

Z

18-tu najwybitniejs ych przedstawicieli © umiarkowanie Małej Ententy
i
potentatów wielkiego przemyslu niePARYŻ, 26 |. PAT. Agencja HaSukces białoruskiego kierunku umiarkowanego.
mieckiego. Poseł memiecki w Wal* vgstą donosi: Według informacyj lonW dniu 23 stycznia odbył się w pracy z Rządem w pow. Nieswięskim szawie Rauscher wydaje dn, 28 bM, gyggk ego Daily Telegraph,
Anglja,
plebiscytu urządzo= Klecku powiatowy zjazd Białorusinów bezwzględnie zbierze wszystkie głosy wieczorem wielki raut dla gości NIE- Niemcy
i Włochy pragną gorące,

formę
pewnego
nego na rzecz wypowiedzenia się za
lub przeciw
współpracy
z rządem,
głównie nad reformą ustroju,
Pozatem jest to najrealniejszy spo-

sób zapewnienia
czym

kraju

mych oraz
kulturalaych

z pow. Nieswieskiego, zwołany przez polskie, —
Centralny Białoruski Ludowy Komitet Białoruski
Wybsrczy,

kierowany

przez

ctwo d-ra Pawlukiewicza.

stronni-

Na zjezdzis

głosy

białoruskie uzyska

komitet
ludowy.
W ten
sposób pow. Nieswieski jaskrawo demonstruj*
zwycięstwo obszu rządo-

odpowiedniej

potrzeb gospodarczychi
w Polsce «niesamowite

byli obecni nie tylko

prawie wszysty

w St Gothard.
Ze swej strony Francja ujawnić miała chęć interwenjowania w tym samym duchu w stolicach
zainteresowanych państw.

Po referacie d-ra Pawlukiewicza,
złazd uchwalił taktykę i przyjął pro-

była ożywiona
działalaość komuni- na obszar województwa
Warszawe
styczna (pow. Nieswieski przylega do skiego, Wileńskiego, Nowogródzkie- PIK OCCIE WIR OWEOROWEI
gram wyborczy Centralnego Bialorus- samej granicy), która prowadzi swoją
go. Paleski-g0 i Lubelskiegn
7 sie. |
kiego Komitetu
Wyborczego, przy”
robotę nielegalnie
i stara się ją nie
czem
potępił
działalność komitetu
Z
na 1928 rok
ujawnić. Droga, którą ebrano, jezt
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mniejszości

i komunizującego rozbijanie inaych strennictw I organi-

t. zw. Białoruskiego robotniczo-włościańskiego zjednoczenia.

zacyj przez osadzanie prowekatorów
i przekupianie pojedyńczych człone

przekładańce»
w rodzaju listy Nr. 1
strąca swoją rację bytu. Narazie jad-
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kolejow.), telef. 1417.
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ły umiarkowanie i nie nadawały prze” я
Exeguatūr.
sadnego zaaczenia sprawie incydentu

WARSZAWA, 261. Pat. Minister
wego, tak ze strony polskiej jaki spraw zagranicznych udzielił ex quatur
reprezenta- radni gmin wiejskich, lecz i po kilka białoruskiej.
Janowi Igaacemu Majewskiemu „konnasza nie- delegatów od poszczególnych wsi.
Na tym
że zjezdzie stwierdzona sulowi henorowemu republiki fińskiej

interesom gospedar«

Po obradach nastąpił podział na
komuniści
rejony wyborcze oraz wybrano 10 de- ków, przyczem
gromne
pieniądze.
legatów na zjazd oktęgowy, który odci Katolicko Narodowej "Unji doszło nak innej rady niema.
Proszę mi wierzyć, że ci którzy będzie się dnia 30 stycznia w Barana taką propozycję idą, czynią to w newiczach, i 3:ch kaadydatów od po:
powróciłi
przeniósł się ua Targopoczuciu
spełnienia ciężkiego obo- wiatu na listę poselską.
Na
zjezdzie
skonstatowano,
że
wą 15, róg
Beliny (za ostrobr. most,
wiązku.
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Mo- wioski, sgitując na korzyść stronnictw stronnictwa demokratycznego celem wyboru kandydata
„
Dziśnień”

Wilejce pewiatowej b. senator-

«Lista

przejrzeli

„Krasnaja Bessarabja*

ogólnych,

temat Międzynarodowa sytuacja i 10 lat okupacji
Besarabji.
Przemawiać
będą: Łunaczarski, Dąbal, Badulescu i szereg inaych polityków sowieckich:

do

ni, Objetdżająają
a torzyeee
komunistyczni.

pojawili się

0 demagogji szą listę kandydatów p. n.:

dawnych

kałów ludzie którzy

dziennika

W dniu dzis'ejszym 26 b. m. filja moskiewskiego towarzystwa bessarabskiego urządza w kolumnowej sali domu Związku wielki meeting na

II

zgłosił akces

w Stołpcach

«Sukcesy» Wyzwolenia

wyborczej,

najszczerszym naszym wysiłkom blok cji parlamentarnej, której
katolicki runął, uważaliśmy
za nasz szczęśliwa ordynacja wyborcza je poobowiązek zgodnie
współdziałać
z zbawia. Jest te więc rodzaj paijatywu,
Komitetem zachowawczym, stojącym Z chwilą gdy niefortunna nasza kon.
z natury swego programu
na straży stytucja uleguie pożądanej naprawie a
naszych interesów gospodarczych, aby erdynacja wyborcza dostosowana bęzabezpieczyć sobie odpowiedni stan dzie do realnych warunków społecz-

posiadania

czasokres

numer

—k PAT.

tym względem różnice zdań. Tyle jest

i przedstawiające walory gospodarcze
zdolne do współpracy z rządem na cej się z możliwościami czasu i miejsca.
podstawie pozytywnego programu.
— Czy udział ziemian razem z
Nadanie takiemi
blokowi
firmy
katolickiej bynajaniej nie miało
о- radykałami na listach wyborczych naznaczać jakiejkolwiek wyłączności re- leży uważać za pakt zapewniający
ligijaej, a jedynie podkreślenie koniecz- współpracę ich i w przyszłości?
— O żadnym pakcie nie może być
mości odparcia pewnych ataków ma
Uważamy
te listy tylko za
Kościół Katolicki, z jakiemi mieliśmy mowy,
ostatnio do czynienia ze strony częś<i obozu radykalnego, podszywające-

odezw, plakatów oraz specjalny

wreszcie spec alne wydanie pism i wydawnictw
sprawe przyłączenia Besarabii do: Rumunji.

Takie same demonstracje organizowane są przez kolonje sowięckie zagranicą. Oficjałna sgeneja Tass zapowiada w dziennikach, że kampanja pod
terorystycznego, narodowego i klasowego w
był 8% zjazd powiatowy
działaczy około 400 uchwalili jednogłośnie sta- hasłem zrzucenia regimu
społecznych samorządewych, przed- nąć do akcji wyborczej popierając Mołdawii, jączącej rzekomo pod jarzmem rumuńskiem jest przygotowywana
stawicieli organizacji i drobnego tolni- bez zastrzeżeń
Bezpartyjny
Blok ma całym świecie, który głośne wypowie się przeciwke wcieleniu Bessarabji
ctwa oraz stanu średniego.
Po wy- Współpracy z Rządem i deklarując do Rumunji,
słuchaniu szeregu referatów matury swą czynną pomoc dla akcji i wysiłgospodarczej i przeprowadzeniu oży- ków rządowych.
Przygotowania do wyborow prezydenta U-S.A.

W powiatach
; Le ówna
sra wywrotowcami
zi
POR
dans
p
die
państwowemi,
mi
której
Palska tak bardzo potrzebow pd lub
S
nasi
dad
naszych łodeczańskim, Nieświeskim,

my stwierdzamy,

przedsta-

TOOK

widzenia _ W dn. 21. I. rb. w Stołpcach od- wionej

kraju, a do której w

listach

755575

Zjazd działaczy społecznych

aa

czywiście ziemianie nie mogą

Pod
tym
zanotewania

tego

i Jugosławii postanawiają w imieniu swych rządów

przedłużyć za wspólną zgodą wzmiankowany

jej odezwia wyberczej piastowcy poi nastawie- wracają, jak również ze względu na

tory spokojnego rozweju

przedłużenie

—+

są

oraz że

Е

w szczególności
sowieckiej
kolenje uclekinierow z Besarabli i federacji
Ukrainy, Odesy, Charkowa i Kijowa.
We wszystkich ważniejszych miastach
przygotowywane są demonstracje przeciwko Rnmunji. W samej Moskwie ukazała się masa ulotek i

w

również wchodzić w 1ipca 1928 r.

tego czynnikiem miarodajaym, który rachubę lista piastowcow z p.
zdecydował o froncie
wyborczym
ziemian

przeż 4 lata

a czasokresu jest niewątpliwie pożądane, upełnomocnieni

widzi. wiciele Włoch

PSM

równi i wspólnie z przemysłem. Dla-

art. 4stego paktu

miał

„Mogiła Nieznanego

NASION

$

A

ziemian
— Jakie jest istanowiske
wobec wyborów?
— Ziemianie tym
razem—odpo=
wiedział p. Stecki — występują czynnie na arenie wyborczej jako organi:
zacja
zawedowo- gospodarcza — па

› Нгту

Żołnierza”

S. WILPISZEWSKI

Hodowla 1
wielka 15,

Skład Nasion,
Wilno,
wyszedł z druku i na

) żądanie wysyła

Supersensacja Sezonuł

się

bezpłatnie.

Oso-

biście prosimy
żądać w «Sklepie{
Rolniczym» Szwarcowy 1 (Wielka 15). gg

wkrótce w kinie <HBLIOS>.
Uprasza się zwracać uwagę na anonsy

| woda kolońska oznanej doborowej
| jakośći onyginalnetylko firmy

Henryk Z ak. Pozna

===
————>——
5
>5

„Nasi dalecy przyjaciele.
Są, którzy
dzające nas tu

„wycieczki*

się

krzywią ma odwie-

w

Wilnie raz po raz:

zagraniczne.

wiadają—tego juž

za wiele.

Ach!-—po-

Cóż to?

Zježdžają się ludzie ze wszystkich
stron Europy... oglądać mas, jakby,

mieprzymierzając, jakie egzotyczne, do
ludzi niepodobne kreatury! Him... prapaganda... rozumiemy... konieczność!..
Wszelako, z ręką na sercu przyznaj-

my, że korzyść z takich

majazdów, a

osobliwie „podejmowań*

gości zagra:

Warszawa...

Wilno...

są już ro- ani tembardziej złościć, że cudzoziem'
© nas wieród polski d:je sobie radę z własnem dzą” Zastanówmy sięl A my sami: co
państwem? Słowem sto i jedna—cie: też to my wiemy np. @ stosunkach
kawość.
Wystarczy chyba dla wpra- flamandzko - walońskich
w B'łęji?
wienia w ruch z kursem na północe Albo e kwestji Kastylskiej w
Hiszny wschód Europy—całej międzyna- panji? A jeśli by wypadło
przeegzarodewej turystyki. Wyobraźmy sobie, mianować którege z naszych inteliże nagle
i niespodziewanie wyrosła gentów np. z literatury holenderskiej
na kompletnej jeszcze w 1014-tym lub duńskiej? Możebyśmy nawet zarówninie... góra, albo, że np. Wołga wahali się: jakiej narodowości jest
zmieniła korytoi popłynęła ...ze wscho- Pentoppidan, laureat Nobla.
du aa zachód, jak jaki Dunaj. KogoPrzepłóczmy własne oczy. Powyby nie targnęło: pojechać zobaczyć padają z nich cała przysłowiowe bierwłasnemi oczami, jak to z tem jest, w
а.
;

syjskiemi miastami!

A

nie

jakże ten na- cy... „tak szalenie mało

nicznych, z popisywań się naszą tra- jak wygląda taki dziw! Jeżeliby dzięki
dycyjną
„gościanością staropolską” nagłej zmianie atmosferycznej, zrobiło
się ciepło na Islandji? Na Islandji upawielce jest problematyczna,
Poco mamy ukrywać? Słyszy Się, ły! Ileżby to statków popłynęło wiosłyszy takie mruczenia
pod wąsem. ząt do Rejkjawiku wyciećzkę za wy
A i człe fury dowcipów zużyto dwo- cieczką?
Uprzytomnijmy sebie, że my, my
rując sobie ze zwiedzających Polskę
„aż po Wilno

włącznie" — Auglików,

Polacy gospodarujący

suwerennie

we

Francuzów) ba, nawet Amerykanów, aż własnem państwie, jesteśmy dla cudo Urugwajczykówi Peruwjańczyków dzoziemców czemś w rodzaju—trojga
włącznie. A jakież to bywa krzywie- dziwów. Zarówno dla wrogów jak
mie się Na...
„ignorancję” owych dla przyjaciół; dla tych, którzy są
gtranżerów odnośnie do stosunków do nas okrutnie uprzedzeni i lekcetutejszych, maszych, pod względem ważą nas — jak dla tych, którzy nas

zn:jomošci kraju, a osobliwie jego bardzo a bardzo potrzebują i radziby
dziejów, jego tradycyį historycznych! własnoręcznie poomacywać nas bada”
Oczywiście wszystko to bądź „pęka” jąc czy mamy mocne muskuły.

przed przyjazdem gości,

bądź stano-

Kto wszystko

zrozumiał—nie_

dzi-

wi przedmiot rozpatmiętywań lub bur- wi się niczemu. A przecie już HoraPodczas sa- cy wołał w
epistole do Numicjusza:
czeń po ich wyjezdzie.

mej wizyty, nikormu

ma myśl nie przyszło

ziemcowi

niežyczliwą

by

U mas nawet Nil admirari!

pokazać

cudzo-

Owóż:

nie dziwmy

się,

że

ludzie

lub naburmu: obcy pragną przyjrzeć się nam z blis-

pie Europy. Naród

polski sam

wyróżniona nagrodą srtokuł p. t« „Vilno et le conflić
przez Akademję Francuską.
Zaś An- lithuąnien*.
Tematem
jego zasadnigers — pozwolą państwo, że wtrącę czym jest teza, że cała «kwestja linawiasem — leży względnie już nie- tewska» jest zamaskowaną ofenzywą
daleko oceanowego wybrzeża na po- niemiecke-rosyįską ma—Polskę,
A—
łudniowy zechód ed Paryża. Stoi tam pisze p. Barst—uderzenie na Wilno,
jedna z katedr największych i najstar- to jakby
kto
zamachnał się na...
szych we Francji i zamek imponujący
о 18 wieżach wamiętający jeszcze
czasy Ludwika Xl-go a w muzeum
miejskiem wiszą Rubensyi Boucher'y,
Całą też przepyszną kolekcję dzieł
D.vida (d'Angers) posiada miasto

Sztrazburg! Caveant

nas medaljon

że p. Barot był

Orła Białego na innej ścianie.
pełniają polskiego
charakteru
miłego ustronia,

pó”

a i obmyślać jak |

czem moglibyśmy jej być
mi. Oto dokoła

naszej.

zgromadzamy

gwarzyć o Polsce

pomocny”

po ścianach:

tkaniny

zdjęcia fotograficzne własnej

roboty.

Cały, łowickie

mocny artykuł przegojony jest szcze*
rą, gorątą
przyjaźnią dła mss i naszej O.czyzny.
P. Barot przygotowuje obszerny

tej pracowni

gdzie się często

Di
t

1 wileńskie kilimy;

a otoI

Nie braknie wśród nich widoków
Wilaa. One to podtrzymują w nas.
gorącą chęć odwiedzenia raz jeszcze
opis swej wydieczki do Polski. Za- waszych stron, niezapomnianych...*
rodzinne wielkiego rzeźbiarza — nie nim się w książee ukaże,
będzie go
Czy może być coś milszego jak
obcegoi nam, ile że popularny
u drukował „Le Phare". Dodać trzeba, otrzymać taki list z drugiego końca
ćza jest jego

Zz popiersiem

dziełem.

Mickiewi:

Słowem

w Angers

merem

a Europy?

cach

A i nam

czytać,

że w ser"

przelotnych gości maszych jed”

nak zostawiłe
Wilno promyk swego
blasku, odrobinę swego ciepła, i pa”
mięci o шт
niewiędnący
kwiatu”

szek?
Oby to, oby gości

domu

swoim

takich mieć

jaknajczęściej!

1

Cez Jo
Postscriptum: Niezbada:

d

drogi nie

tylko. Opatianości lecz 1 = omyłek druk
Kędy się,

jaką drogą,

ike, a napiezę > nik
widzi.

tata besija dostanie do
nie zgadnie, nie pi

„Cytuję w oryginale w ostatnich <wr*
ženiach teatralnych» znany wiersz Boilesq

«J'appeile un chat um chat, et Rolet un f

pon». Ktoś — p. zecer czy p. korektor
widząc powtórzone dwa razy <un chato, 97.
śli sobie: <Oho! trzeba oddać usługę p
Cz: J. Bledaczek przez nieuwagę dwa
jedno i to samo napisał!» I — drugie
chat» zostaje całkiem nie wydrukowane.

A czytelnik kręci

głową.

Ot osiół!

abym mogła Was,
drodzy państwo, myśli sobie. Bierze się przytaczać w O!
wiersz wielkiego poety irancuskiego ! |
je teryterja, na których królują mie- do nas tu porwać! Zobaczylibyście nale
wie jak się pisze!
podzielaie,
wywierając
ogromny nasze polskie studio, przemiły zakąešlibym był napisał po polsku: «Ni
tek, któryśmy tu sobie
urządzili na wam kota kotem i t. d.» niebyłoby am),
wpływa
też przekonać się, że nie nałeży żywić udział państwo Barot Mąż
i żona.
W tym wielkim organie (któremu pamiątkę wycieczki do Polski. Zoba- drukarskiej i niemiałbym plamy оа —
4
do mas uprzedzeń zaczerpniętych, jak Stale eboje przebywają w mieście i ilustracyj nie braknie) zamieścił p. czylibyściu Ściany powleczone ama- jej reputacji. Na mojej!
wincjonałnej, które mają niejako swo-

rzą: to się mówi, z drugiej ręki.
Anugers. Dr. L. Barot-Forl
żre jest li- Barot-Forliżre ma pierwszem miejscu
Powtóre—nie należy ani dziwić sią teratem; książka jego «L'Oubli sur dużych rozmiarów, opatrzony mapą,

dzący ssbą! Zjednoczeny państwowo!

consulesl

jest jest do dziśsdnia prezesem miejsco»
Refleksje powyższe nasunął mi Angers
miastem
moqącem
pod wego
Towarzystwa
Gzograficznego
działaczem społeczhistorycznychi oraz wybitnym
list — od jakże dawna spoczywający względem zabytków
w mojej tecel — wystosowany do re- śladów głębokiej kultury oraz
dzieł nmytn; jako polityczny publicysta, też
dakcji «Słowa» przez jedną ze stałych sztuki
śmiało
rywalizować — z chętnie głos zabiera.
Pani Baret jest również publityst>
czytelniczek naszego pisma i jego Wilnem.
Pomimo to pp. Barotowie za- ką i działaczką wpołeczną, bardzo na:
przyjaciółsk — łącznie z mumerem
wielkiego
francuskiego
dziennika chwycili się szczerze maszym <gre" wet czynną. Ona to najzapobiegliwiej
się
do zawiązania w
«Le Phare» jeszcze z grudnia roku dem Giedymina», a wycieczka do przyczyniła
Polski pogłęb ła ich sympatje dla nas Augers filji wielkiego paryskiego Toubiegłego.
«.. Nakład gościnności, fatygi i i,naszego kraju.
warzystwa des Amis
de la Pologne.
Wychedzi w Nantes wielki dzien- Pani Barot niedawno temu pisała de
grosza nie idzie na marne — pisze
łaskawa nasza kórespondenika (imię i nik «regjonalny» dla obu
brzegów tych państwa w Wilnie, u których w
nazwisko oczywiście jest nam dosko- Loire'y, dla Bretanji i Wandei (trzeba gościnie spędziła swój popas wyciecznale wiadome), Co do Francuzów, to zanotować tę nazwę całkiem dzielnica kowy w maszema mieście. Z tego już
głębsze i serdeczniejsze zainteresowa* wą, nie «departamentewą»*, admini- gestu widać jak szybko zawiązał się
nie się naszym krajem wykazują, jak stracyjną, a figurującą w podtytule przyjazny stosunek między gościem z
się
zdaje goście
z
prowincji gazety), Nazwa dziennika «Le Phare». mad dalekiej Loary a ludźmi z naszefrancuskiej niż przybywający de nas Ukazuje się dziennie 10 wydań. Tak, go nad Wilją—partykularza.
Pani Baret opisuje anżerskie kome
zegstelicy świata, z Paryża».
dziesięć. Dix ćditions par jour. «Le
Zaraz teżi sz. nasza kerespon- Phare» należy do tych kilku regjo: Towarzystwa Przyjaciół Polski. „Crenalnych wielkich organów prasy pro» muż-—pisze—nie jestem jaką wróżką
dentka przytacza przykład,

ka, własny sąd powziąć e nas, choć
W wycieczce francuskich (z całej
szoną twarz. A brofi-że Bożel
"Tymczasem irzebsż jednak spėj- powierzchownie nas poznać albo zna* Francji) <Przyjaciół Polski», której to
rzeė na to inferesowanie się nami Za leść tu u nas, w domu, bądź potwier- wycieczki spora część dotarła — w
granicy: bezstrenare i trzeźwo. Powo- dzenie tego, co O nas myślą, bądź roku zeszłym — aż do Wilna, brali

suwerenna jest przecie
jenna Polska
wprost oszałamiającą nowalją na ma-

la Gloire» była

rantem, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ;,na pięrwszem miejscu a

p

ыа й

"MRT
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se
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GOSPODARCZY
M

Możliwości rozwoju go
spodarczego
Kresów
Wschodnich.
W

numerze

4

„Tygodnika

sprawie

odszkodowania

Han:

dr. H. Sand poruszył spra:

dlowego“

gospo-

sprawności

wę podniesienia

darczej kresów wschodnich. Oto w
skrócie przesłanki, z których wycho»
dzi autor:

Postęp,
naszem

życiu

się w

uwidacznia

który

gospodarczem,

posiada

częściowej

zmiany

dnia 15 lutego 1926

rozporządzenia

w sprawie

osób

uzupełnienia

dotkniętych

shkvtkami

nieszczęśliwych wypadków przy pracy w b.
dzielnicy rosyjskiej lub na wychodztwie w
Rosji (poz. 45);
— Rozporządzenie Ministra Skarbu z
dnia 31 grudnia 1927 r. o uzupełnieniu Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 listopada

1927

r. w

dnia 3! grudnia

1927

statulu Towarzystwa
słu Polskiego

r. w

sprawie

Przemy-

(poz. 49);

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
z dnią 10 stycznia 1928 r. o zabronieniu po*
lowania na łosie:byki, dropie i wiewiórki

Przemysłu i Handju oraz Rolnictwa w spra*
wie regulaminu przewozowego dla bezpośre-

obszarów

państwa.

W

silniejszej mierze

miż

dotychczas u-

względnić potrzeby rezwojowe zaniedbanych kresów wschodnich,
niedo-

rozwój ich bowiem obniżyć może także sprawność
gospodarczą
dzielnic
wyżej stojących. Prą one
dziś bowiem

w

kierunku

powiększenia

[swej

(poz. 50)

—

Rorporządzenie Ministra

W związku z tem
Dr. Sand wysuwa pewne realne propozycje. Jedną

rozumieniu

12 stycznia

1928 r: wydane

z Ministrami:

w

nicze, które z

tak

wielką

korzyścią

działają w zachodnich województwach.

Artykuł swój autor
jącą—słuszną
ką:

kończy

nastęzu-

ze wszechmiar

wzmian-

„Sądzimy, iż z czaseną między organizacjami samorządu
go kresów wschodnich

gospodarczewytworzyłaby

się ścisła współpraca tego typu,

widoczna jest dzisiaj
mych

prowin

w

poszczegól-

zch Rzeszy,

up. Sląsk bronią się

jaka

które

jak

przeciwko

fik-

<cyjnemu czy rzeczywistemu

pośledzeniu. Współpraca

swemu

u:

ta mogłaby

zmałeźć nawet swój wyraz w utworze:
niu wspólnego ©rganu w postaci
«went. rady lub delegatury instytucyj
gospodarcz - samorządowych kresów

wschodnich, której zadaniem byłoby
uzgadnianie posiulatów
gospodar-

PIĄTEK

27 о

Wscbód

z

reprezentacją
wyżej

Jana.

Zach. sł. o g. 16 m, 05

Otėntanis
średnia

ł

gospodarczą

które bezpośrednio

«<Sielanskoj

25

edbyło

m.

Wilna.

się w Magistracie

Oaegdaj

posiedzenie

Komitetu Rozbudowy m. Wilna,
Na posiedzeniu tem ustalono mię-

postanowiono

budowy

system

jedynie

tucje ubiegsjące

na

udziela-

wydawa-

zaprojektowane

ustawy

Z «Dziennika

_

ki Społecznej z dnia 23 grudnia 1927 r, w
sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o emigracji (poz. 37).
Z «Dziennika Ustaw Rz. P»
Nr 7 z dnia
R 24 Po
>"
—

Rozporządzenie

Rady

inistrów

zek

do

na

pomie-

do dnia 1-go kwietnia r. b. Po tym
terminie podania nie będą uwzglę-

z dnia

_— Rozporządzenie Ministra Pracy i Opie-

dnia 21 grudnia 1927 r, o aoi

i insty:

© pożyczki

wo własności i kosztorysy, najpóźniej

i rozporządzenia.

Ustaw Rz. P» Nr 6,
18 stycznia 1928 r.

osoby

nionego komitetu zatwierdzone plany,
wyciągi hipoteczne, ustalające ich pra

INFORMACJE
Nowe

się

budowy, winny zgłaszać

(D. C. N.).

z

dzenia niektórysh towarów krajowych w
wewnętrznym handlu detalicznym (poz. 43);
— Rozporządzenie Ministra Pracy i O“
pieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1927 r. w

mo-

wydział

r.eźni

i; rynków.

kontroli

miejskiej

dokonał magłej rewizji
kasy sekcji
rzeźni i rynków.
W wyniku rewizji ustalono zgod-

należy,

iż

z

pośród

należy

bodaj-

wydziałów

dniane.

odbędzie się dziś dnia

27-go stycznia' 1928 h

O tym smutnym

obrzędzie zawiadamiają siroskane

żona,

córki

i zięć.

„ — Z Koła Polonistów
dzielę dn. 29 bm. o godz.

lokalu gimn. im. Adama

Mickiewicza

odbę:

ka

USB.

W nie-

11 i pół (punktu.

alnie) w lokalu seminąrjum pol nistycznego
odtędzie się zebranie sekcji histor.-literackiej
z następującym porządkiem dziennym: 1) Referat prof. 5% Giixellego pt. <O literaturach
obcych w stucjach polonistycznych». 2) Sprawozdanie kol. L. Sienkiewicza z <Elegij
i innych pism» Stefana
Żeromskiego.
We czwartek zaś dn. 2 lutego odbędzie
się wycieczka celem zwiedzenia zbiorów
ewangiel cko reformowanych (przy ui. Za.
walnej 11) oraz archiwum w murach
poFranciszkańskich pod kierownictwem p. dyr,
Wacława Studnickiego.
Zbiórka w lokalu Koła (Zamkowa 11—7)
o godz. i pół; goście mile widziani.

Dia uczących się 50 gr.

Dochód na rzecz niezamożnych uczenic
Semina'jum N»uczycielskiego im, kr. Jad

Wice-Prezes Towarzystwa

jąca, jak sensacyjny
fllm amerykański.
Główną rolę grała pani dr. Stefanja Zahorska, docent wolnej wszechnicy w Warsza:
wie, która specjalnie przybyła do Wilna,
iżby opowiedzieć wilalanom o filmie.
Zdaniem sz. Prelegentki w teatrze dominującym czynnikiem jest słowo i aktor.

Zasnął w Panu dnia 25 stycznia 1928 r.
O czem zawiadamia

Początek e godz. 7 m, 15, Koleproszeni są © jaknajliczniejsze

przybycie.

NADESŁANE.
— O
pielęgnowaniu
włosów.
Naj:
większą plagą włosów jest łupież i nadmiar
wydnielanego przez gruczoły łojowe
tłusz-

czu, To też częste

mycie

głowy

odpowied-

włosów.

zbyt

wodą
alkalicznych

na to,

aby

ciepłą nie dawały one
rozczynów, bezwzględnie

szkodliwie działających na skórę
i włosy.
Niestety większość reklamowanych obecnie

Z wielu znajdujących się w sprzedaży
środków
najodpowiedniejszym do mycia
włosów okazał się znany preparat pod
nazwę <Bunice> (shampoo w proszku) wyrobu Tow. Akc, Fr, Karpiński w Warszawie:
Substancje, wchodząca w skład Shampoo
<Eunice» są tak dobrane, że zawartość
dwójnej torebki daje z 3 litrami wody porozCzyn, pozwalający na najdokładniejsze usu.
nięcie kurzu i nadmi
szczu, a jednocześnie najzupełniej nieszkodliwy. Shampoo
„Eunice* mą szczególniejszą własność nada:
wania włosom po ich w, suszeniu puszysto
ści
1 miękkości, ułatwiających nadzwyczajnie ondulację,

ZEBRANIA

I ODCZYTY.

— Odczyt o meljoracji,

— (x) Wstrzymanie ruchu po- pomiaamy
m'ędzy ul. Dzielną a Sokolą. Wo- dzisiaj w

uaszym

Łowieckie 'o

Wileńskiego

— XXIX Środa literacka. Była zajmu-

tylko film abstrskcyjny, ale najzupełniej realistyczny, Następnie, porównywując film
z malarstwem, podkreśliła prelegentka mo»
ment

statyczny malarstwa,

podczas

kiedy

na

filmie odnosi się wrażenia wzrokowe dyna*
miczne, — obrazy są w nieustannym ruchu.
Film jest rytmem
czterowymiarowym w
przeciwstawieniu do wszystsich sztuk trzywymiarowych, a to dlatego, że poza przestrzenią poslada film owo <stawanie się w

Województwa

maj, Wieikie Soleczniki

Zarząd Towarzystwa Łowieckiego
Województwa

Wileńskiego.

czytelnikom,

Pizy»

wie

osiągnęła

wielki

sukces

artystyczny

Teatru

pray

a

Polskiego

rodnictwo»

artystyczny

i zdobyła ogólne uznanie,
'
W
sztuce tej „występuje cały zespół
pod

reżyserją

tanisław

wygłosi

prof.

Szk.

Ogrodn-

Zębowicz,

š

17.45—19.00: Koncert orkiestry pod dyr,
rof, Al. Kontorowicza. Solistka: Aldona
otopowiczówna (sopran), przy fortepianie
dr. Tadeusz Szeligowski. W
amie:
A. Baleitičis U mertaia za
«Biała
dama».
G. Bizet: Fantazja z op: <Poławiacz

K.
OCR.
Akcja utworu
toczy się I) w biednem mieszkaniu studenckim w małem miasteczku w Ameryce, następnie 2) w klasie pensjonatu dia dziewcząt
na wsi, oraz 3) w ogrodzie na plaży małejezlora przy pensjonacie. Desoracje Ji pereł»:
czasie».
awry
kiewicza.
I. Lanner: wale «Romantyczny».
Sz. prełegentka ubarwiała odczyt licz.
— Popołudniówka niedzielna. W nieF. Suprė: preludjum i taniec z operetki
nemi przykładami scen filmowych, rzec mo.
<Pensjonat»—wykona orkiestra:
żna, że poniekąd nauczyła słuchaczów, jak dzieję o g. 430 popot. na przedstawieniu
Pieśni litewskie wykona p. Aldona Popołudniowem
ukaże się poemat chiński
należy patrzeć na filmy, żeby wydobyć z
IRA я
Klabunda
«Kredowe
koło>
w
premjerowej
nich istolną wartość
19.00—19.10ał czatu i rozmaitości.
Po odczycie, który był nagrodzony rzę:
—
Występy
taneczne
L.
Winogradz10.10- 1935: « Eris pocztowa» —wysistemi oklaskami, przeszli goście do zwypowie Witold Hulewicz, kierownik prograkłej sali posiedzeń na herbatkę z piernikami. kiej-Gregor w Teutrze Polskim. W sobo»
o godz, 5-ej pp. i w niedzie- mowy Polskiego Radja w Wilnie.
Na czele miejsca zabrał areopag Śród, wszczy- kętę onadahodzącą
1935—20.00: «Białoruska poezja ludogod. 12 m. 30 pp. wystąpi w Teatrze
nając dyszusję. I tak ks. Śledziewski poruołskim wybitna tancerka Ł. Winogradzka- wa»—odczyt z czklu <Kultura białoruską»—
szył temat /osu w filmie, dopatrując się w
wygłosi w įgytų białoruskin Adolf Zeniuk.
tem dużej wartości dydaktycznej dla widza Gregor.
„_ 20.15—22.00: Transmisja koncertu symfo
— Recital skrzypcowy
Bronisława
który widzi, iż trzeba być w życiu czujnym,
aktywnym, gdyż biernych czeka asmutny los. Gimpla. Zapowiedziany na wtorek 31 bm. nicznego z Fiiharmonji Warszawskiej.
Polskim występ skrzypka-wirtuoNasunęła się również księdzu analogja mię: wza Teatrze
WYPADKI ! KRADZIEZE
Bronisława Gimpla wywołał niezwykłe
dzy filmem i foto.
— Bratobójstwo. We wsi LisiuSz. prelegeutka z werwą podjęła dysku- zainteresowanie w szerokich kołach wielbiny gm. Podbrzeskiej mial miejsce
sję, dowodząc, że nie należy mieszać pojęć: cieli muzyki skrzypcowej.
D>roczna Reduta Artystyczna odpoezji i poetyczności, że analogji filmu z
Tarwajnis
będzie się już jutro w salonach Kasyna fakt bratobójstwa. Adam
fotogrąfją trudno się doszukać, a nawiązując Garnizonowego.
nie
mogąc
dojść
do
porozum
się
ienia
do zagadnienia /osu w filnle — przestrzegaWśród atrakcyj przewidziany jest szereg w sprawach majątkowych
z bratem
ła Sz. prelegentta przed poięciem moralnoJanem zabił go
podstępnie.
ści amerykańskioj, która nieraz jest_ niemo- konkursów z cennemi nagrodami, ofiarowa- swym
raina. Jako przykład przytoczyła p. Zahorska nemi przez firmy: Jankowski, Prużan, Segail Mordercę
aresztow
ano
w wyniku
B. Sztral, Borkowski, Banei, Podzelwer 1 in;

"dz elę 29 stycznia rb. o godz, 5 popołudniu
jasełka na rzecz niezamożnych
uczniów
gimn>zjam.
Ze względu nie tylko na cel, ale i na
treść sztuki liczyć należy na liczną frekwencję, szczególnie > Bioaoi, rodziców i mło» przepis w stanie Massachusets, który brzmi,
dzieży. W «<Jasełkach maluczkich» rzecz roz- 1% <należy w kinach zapalać raptownie świagrywa się już po przejęciu tradycyjnych po- tło, i fo w nierównych odstępach czasu».
staci jasełek, a rozpoczyną się pielzrzymka
Ładne rzeczy wyczyniają widać Ameryka"
dziatwy. Będzie to niejsko ciąg dalszy jase« nie w kinach!
łek z"
w innych zakładach szkolJedną 2 рай interesowała kwestja
nacl
tchnienia w fiimach. P. Zahoraka pośpieszBilety ой 50 gr. do 2 a.
nie wyjaśniła, że natchnienie i wizja dużą

dzy

Zygmunt Oęcławowicz

dzie się odczyt prof. USB. dr. med. KaraffaKorbutta ną temat <Praca umysłowa w stosunku do szkolnictwa». Cena biletówi zł.

dąży do wyeliminowania słowa. DaMegistratu Film
lej — może być film bez aktora i to nie-

na rozpoczęte preparatów nie odpowiada temu warunkowi.

z tem, że pożyczki

dziel- szczupłych kredytów,

z, A.

sekcji

leży zwracać szczególną uwagę
za- zmieszan
e z

zwanych
organów
przėdstawiciel- newe roboty, zaś na roboty fuż wyudzielane nie będą.
skich
reprezentujących
całokształt konane
W końcu uchwalono, iż wobec
tej

będzie

Przy wyborze środków do tego celu na-

gdyż brak jest im należycie zorgani- me będą
interesów

robót

w Jerozolimie

Z kolei ustalono

Panu

— Odczyt prof. Karafia-Korbutta. W
dniu 29 stycznia br. o godz. 7 wieczór w

ce, przyczem wobec niedostatecznego
podań uchwalono

zasnął w

odbędzie się posiedzenie 'wydciału Ill
Т. Р, №, ma ktėrem prot, F. Koneczny wygłosi odczyt p. t. Cywilizacja a język.

niemi środkami, nie drażniącemi skóry, rozpuszczającemi brud i łupież, stanow.
lepszą
metodę
należytego pielęgnowania

mia dolszych pożyczek

gospodarczych

470

a is
ae е
PRACA I OPIEKA SPOLECZNA

ciągu

Rolniczego

62.—

dzy inaemi podstawowe ceny na ma:
nm:
«
i
°
terjał budowlany, a to w celu utrzymania pewnej nermy przy udzielaniu
pelentom
pożyczek
budowlanych, a
— Pomoc lekarska
mianowicie: w domach
z kanalizacją
cla bezMagistrat zaangażował
wolnostojącą
po 55 zł. za każdy robotnych.
metr 3, w domach zwartych, czyli t. dwuch lekarzy dla zabezpieczenia pozw. robetniczych,
lub spółdzielczych mocy lekarskiej obłożnie chorym biedpo 50 zł. za mir. 3, w domach
mie- nym i bezrobotnym m, Wilna. Dr.
szkalnych odliczane będą
od powyž- Dauerman (Zawalna Nr. 24) na 1, 2i
szej sumy, stosownie do warunków, 5 okręg pol. i Dr. Popławska
(Dow granicach od 5 do 10 proc.
broczynny zauł. 2! na 3, 4 i 6 okręg,
Pozatem pożyczki będą przyzna- Prawo do korzystani»
ts] pomocy
wane również i tym petentom, którzy przysługuje tylko
osobom, które
budować będą domy
na posesjach, przedstawią zaświadczenia o ubóstwie
pełożonych koło sieci kanalizacyjnych lub kartę Pośrednictwa Pracy.
z tem, że zobowiążą się wprowadzić
— Sekcja naukowa Kola Prado nowobudującego się domu kana- wników zawiadamia, że dzić, t. |. w
lizację. Komitet przyznał również do- piątek dn. 27 b, m. w sali I. USB
datkową
pożyczkę
w sumie 30000 wiceprezes Koła Prawników Euger jusz
zł. na zakofńiczenie budowy
gmachu M. S:hummer wygłosi referat z pragimu. im. Czackiego przy ul. Wi- wa międzynarodowego p. t. „Likwiwulskiego Nr. 13,
dacja Turcji Europejskiej”,

gą one

nicy”.

6240

SZKOLNA
bm., za umieszczenie
artykułu p. t.
«Dumka pracy — w roli obrońcy»,
— «Jasełka maluczkich». Pod tym tyW treści tego artykułu dopatrzo- tułem zostaną odegrane w sai gimnazjum
no się cech przestępstwa przewidzia- im. Słowackiego (Dominikańska 3) w nie-

grzecież w podniesieniu sprawności
ekonomicznej kresów. Dzisiaj nie mo
sposób wsp” łdziałać w tym kierunku,

100

AKADEMICKA,

«Selanskaja Niwa» Nr. 9 z dnia

i spółdzielnię «Zgoda»

pozytywny

zł.

prowadzenie

kasy

przeważający
Uwagi:
Pogodnie.
Minimum za dobę
—20C,

— (x) Konfiskata

Ewangelicko-Reformowanym

Złożenie zwłok do grobu na Cmentarzu

sowość
i administracja
prowadzone
są w Sposób ścisły i dokładny,

Niwy». Urząd Komisarza
Rządu na
ra. Wilno, zarządził w dniu wczorzjszym konfiskatę białoruskicge pisma

Towarzystwa

Złoto.

sekcja rzeźni i rynków

) Południowo zachodni.

zainteresowane są umotywowania

dostatecznie

85,89

że de tych, gdzie rachunkowość,

żądać od pemienionych dodatkowych,
szczegółowych wyjaśnień.

w

Wii.B. Ziemsk.

wszystkich

|

Kowieńskiego

dnia 25 stycznia 1928 r. w maj. Wielkie Soleczniki.

63 —
85,25

Prezes

Listy zastawne.

tego wydziału.
Podkreślić

"

b. dłagoletni

Procentowe

ność kasy, w myśl prowadzonej księgowości, oraz wzorewą adtninistrację

) pet

Temperatura
średnia

Wistr

Zakład

złemianin,

GIEŁDA WILEŃSKA,
Wilno, dnia 26 stycznią 1928 r.

Oaegdaj

futro

W dalszym

uprzemysłowionych,

102,—

| Lygmuni Węcłaoowicz

47,105.

żliwe.
'
— (x) Niespodziewana kontrola

sł. g. 7 m.34

by udzielić pożyczki spółdzielni mieszkara: niowej pracowników Wileńskiej Dyrekcji Robót
Publicznych, w kwocie
mach ogólnego programu gospodar: 700.000 zł. z warunkiem dostarczenia
czego R. P.
temuż komitetowi najpóźniej do dnia
Wydaje się również, iż znaeznie 1 kwietnia r. b, niezbędnych szczełatwiejszera byłoby
w tych warun- góławych planów i kosztorysów.
Następnie
rozpatrzono
podania
kach współdziałanie kresów
wschodzłożone przez spółdzielnię kolejowców

nich

26.35
171 25
125,19

konwers. kolejowa 61.—

gdy

czych owych ziem
i czuwanie,
znalazły one uwzględnienie
w

dzielnic

26,48
17168
125 81

358 80,
43,35

"KRONIKA

sądzi, Rozbudowy.

aby iu zostały uruchomione izby rol.

26,415
171,75
125.55

62—

Ruble 471

taniej siły roboczej, stanowiącej war
runek wielce sprzyjający powstawaniu nego w art. 129 K. K., 50 prawa
tu tych działów produkcji, w których prasowtgo i Rozp* Prezydenta
Rzewłaśnie robocizna odegrywa dominu- czypospolitej.
IMMIEJSKA
jacą rolę.
— (x) Z posiedzenia Komitetu
Uwzględniając rolniczy charakter
kresów wschadalch, dr. Sand
że niezmiernie
pożądanem
byłoby,

888
34065

komunika-

szewski wyjechał w dniu 26 b. m. do
nia w jakiej mierze możliwą byłaby u Warszawy
w sprawach służbowych.
nas decentralizacja przemysłu, idąca Powrót Pana Prezesa nastąpi w dniu
m. in. w kierunku uwzględnienia kre« 29 b. m,

nie położone w stosunku
do ośrodków produkcji surowcowej—przypisuje
jednak duże
znaczenie madmiarowi

8,92
35,14

8,90
35,05,

Poż. dolarowa

po-

dzenia aktualnego położenia warszta- Tendeneja
barometryczna:
Wzrost cie
tów pracy czynnych na tych terenach śnienia.
URZĘDOWA.
"1 zbadania ogólnych ich możliwości i
—
Prezes
izby
Kontroli Pań:
potrzeb rozwojowych.
Ankieta
taka
stwowej
w
Wilnie
Pan Jin Pietra
winna zapewnić materjał dla ustale

sów wschodnich jako siedziby nowotworzonych placówek przemysłowych.
Autor uznaje, że kresy są niedogod-

360 60.
43,56

Fapiery

kolejowa

Kupno

359.50.
43,45,

41,225, £3247,345,

Dolsrówka

Sprawiedliwości,

dniej niemiecko polsko-sowieckiej
cji towarowej (poz. 51),

z najważniejszych wyjściowych prac, Opad za do:
jakiej podjąć się powinny. izby prze- kę w mim,
mysłowo-handlowe oraz rzemieślni*
cze, winno być—według autora—przeprowadzenie
ankiety
w celu stwier-

Nowy-YorB
Paryż

Komunika-

produkcji, — ze wzgłędu jednak na ĮWalerego
chwiejne konjunktury
tksportowe li- Spostrzeżenia meteorologiczne
т
Meteorologji U. S. B.
czyć mogą w pierwszym rzędzie żylko
z ómia 26 —I. 1878 r.
na rozszerzenie się zdolności nabyw-

czej rynku wewnętrznego,

Hojandja
Londyn

zmiany

Kredytowego

cji z dnia

programie
gospodarczym
w najbliższej przyszłości w

Dewizy

WARSZAWSKA

26 stycznia 1928 +.
i walnty:
Tranz.
Sprz.

zmiany rozporządze- Praga

sprawie

mice Polski, matomiast dość skromnie
przedstawia się postęp ekonomiczny
ogólnym
wypadnie

GIEŁDA

nia z dnia 19 lutego 1925 r. oraz ustano- Szwajcarja
wienia rabstu haudlowego dla sprzedawców wiedeń
soli (poz 46);
Włochy
— Rozporządzenie Ministra Skarbu
z

o tyle jednostronny charakter, iż rozwiłają się głównie zachodnio-centralne, częściowo zaś południowe dziel:

wschodnich

z

rolę odgrywa

przy dokonywaniu

Bilety za

L. Winograd

okazaniem

zaproszeń

nabywać

można w cukierni B Sztrala w godz. 12—2
i 5—7 wiecz:
Obowiązki Gospodyń i Gospodarzy balu
pełnić będą
artystki i artyści Teatru Pol.
skiego:

śledztwa. Fakt

Akademicki.

RADJO—WILNO.

doroczni

Raczkiewicza

i JM,

pewoCoraz

Supersensacja Sezonu!
wkrótce w kinie «HELIOS».
Uprasza się zwracać uwsgę na anonsy

MIRITA
NSA

bal Akademicki, mający się odbyć w asi
2 go lutego rb. w salonach Kasyna Garnizonowego pod protektoratem pana wojewody

Władysława

charakte-

„Mogiła Nieznanego
Żołnierz i”

zdjęć, osob-

IX-ty

rzuca

częściej notowane są wypadki krwawego załatwiania sporów o ojcowiznę.
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ne starania w kierunku jaknajozdobniejsze:
go udekorowania salonów Kasyna. Do tafica

kim złożyła nagły wniosek w sprawie

USB. prof. d-ra Stanisława Pigonia zapo:
wiada się jako najświetniejsza impreza zabę:

1 zł, oraz

taryfę

opłat

mięsa i stemplowanie

stacji weterynaryjnej,

za

na

a mianewicia: za

Miejskiej jeszcze przed przystąpieniem sprowadzany towar z zaświadczeniem
grusa rad: weterynaryjcem o 50 proc, bez zawowa w tegorocznym karnawale. Koło Słu: do porządku dziennego
chaczy Wydziału Sztuk Pięknych czyni usil- nych żydów na czele z Dr. Wygedz- świadczenia zaś o 100 proc.
Pozatem na wniosek
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uchwalono
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umorzyć
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mocy niezamożnej młodzieży akademickiej,
została jednak przyjętą.
P.ństwa
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