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Gospodarczy

czej Pracy Państwowej na trzy okręgi: Wilna, Łidy i Swięcian,

jest przekonany,

po przeprowadzeniu

sprawności

współ-

Biokiem

z Bezpartyjnym

rokowań

Traktat niemiecho-liteGski,

kolejowych. Niewątpliwie, gdyby: senpopsma
tecję tego urzędowego
wtórzył jaki mąż stanu Kowna, musiałoby to wywołać konfl kt I tewskołotewski. Dotychczas każdy laik, słygubernję koszeł, że przez dawną
LitewRepublikę
obecnie
a
wieńską,
ską, prowadzi jedna duża kolij tranzy-

Libawo-Romeń-

towa — t.j. b. linja

BERLIN
dany

został

301

PAT.

przez

Biuro

Dziś w godzinach

Wo ffa

następuący

komun kat o

waniach między premjerem
ltewskim
Woldemarasem
a min.
Stresemannem,
W
czase obecności premjera litewskievo prof. Woldema.
rasa

w

Berlinie

mannem

z sał

cały szereg zagadnień

tycząc,ch

Obaj

omówiony

ogólaej

:ytuaci

m nistrowie

poglądów.

romiędzy

politycznych

w

tych

rozmów

i min.

Strese-

I gospodarczych,

stosunkach

do-

niem ecko
I tewskich.

mogli stwierd ić daleko

Wynikiem

nim

tej linji kolejowej

postęcowaniu

Kowno

—*

Od. kilku umów

— Szawle — J:niszki — Ryga

nega Redziwiliszki = Abele, również
uważ.mn: być może w łączności z poprzednią linją jako droga tranzytowa.

przyszłości

zakończona
kolejowej

drogi

budowa

ma

być

Abele

—

o

skorzystano

z okazji.

charakterze

by

doprowad

technicznym,

poro-

ić do

zawarcia

miano:ice

umowy

w

sprawie uregulowana
stosunków
granicznych
niemiecko-l tewskich, umowy © rybołówstwie,
umowy
0 gospodarce wodnej i
umowy o rentach dla b. wojskowych.
W zakrese rokowań o traktat handlowy, któ e były wdrożone w lipcu roku
ub
osągnęto
posa:ny
po tęp
przez to, że
mogły być ustalone wytyc ne dla dals ego prowadzenia rokowań

przez
łącząca
Telsze — Kłajpeda,
Radziwiliszki i Szawle szereki hin- i wyjaśnione zasadn czo rozmai e punkty.
terland bałtyckii rosyjski z portem
W końcu pp. Sresemann i Woldemaras starali się usunąć
Kłajpedzkim. Największe jednak zna- trudności, jake p wstały pom ędzy obu rządami wskutek całego
czenie dla międzynarodowego tranzy- szeregu kwestyj dotyczących obszaru Kłajpedy. Wysiłki te zosta:
udało
się osiągnąć porozutu może mitć droga Kowno — Wil- ły uwieńczone sukcesem, ponie»aż
ne — Mińsk i — Homel. Dla tej mienie co do kwest,j spornych. Obaj ministrowie porozumieli
linji — pisze «Lieluvise — można się przytem co do prakt-cznego załateienia rółncv zdań jaka
Również
będzie udzielić wclaości tr:nzytu w może powstać w przys łotci w sprawach tego rod':ju.
myśl konwencji «Kłajpedzkiej».
Widzimy we wszystkich tych kombinacjach jawne i umyślne pominię-

w kwestji
osiągnięte

cie już nietyle

tymczasowe

eo Łotwy.

nawet i teresów Polski,

śmierci wy-

Jest to wyrok

dany na Libawę, celem maksymalacgo
:
wykorzystania Kłajpedy.

optantów,
którzy
pozostali
na obszarze
Kłajpedy
zost ło zadowalające ro wiązanie.
Wreszcie
sprawy

ia się

pobytu

Powrót

|

tuvis» zaznacza, iż rząd «Kriks7czionów» zbyt pośpiesznie wydał regula-

i wydaleń

zadawalające

«Lie-

Niemna

Omawiając sprawę

«sedla

Na
Z Kowna

obustronnych

dworcu

doneszą:

obywateli

znalazły

rozwiązanie.

Voldemarasa

do Kowna.

Dzisiaj o godzinie

10 rano

przybył

do

Niemna,

Dlatego

obecne

i
LSS
S

oświad-

Rokowań

czenie «Lietuvis-» jest dosyć znamien-

Jednakże «Lietuvis» porusza

w

dauym wypadku sprawę zupelnie
ną, Mian

a

z Sowietami

i

wraz

Voldemą-

pułk, Ple;
OREPCSZZO

nie rozpoczęto,

30. I. (fel wł. Słowa). Delegaci rządu polskiego pp. Ho-

złożeniu rapertu u min. Zaleskiego

zdążając
do
Warszawy,
Po
będzie można wyrobić sobie zdanie,

przyjętych zwyczajów na międzyn=ró" dlaczego mie rozpoczęto rokowań z Sowietami.

mie moż-

dowych dregach wodnych,

gdyż
tratew,
na po rzece spławiać
niszczą one brzegi rzeki. Spław zatem
lasu z Polski
do Litwy może odby*

się jedynie na statkach lub

Znów Związek

Zgon
LONDYN,

lord Hug.
się ona

inspiro-

marszałka polnego Anglii.

301, PAT.

Wczoraj

witezorem

zmarł

Wiacom ść © jego śmierci wywołała

dopiero w dzisiejszych wydaniach

zgo- wach urzędowych szereg
czer.

o tem temat,

fantastyczne

marszałek

silne wrażenie

porannych

polny

Ukazała

dzienników.

Smierć

lorda Hg nastąpiła v skutek ataku sercowego į nie bvia poprzedzona
żadną chorobą J:szcze w sobotę ub. lord Haig przyjął u siebie w spra-

- nie-

I znów, jak dawniej wtórują

dnie, jeżeli chodzi

Radjostacje niemieckie rezsyłają w tej sprawie
informacje:

bar-

bałtycki

p.osenka sowiecko
miecka.

wane

Osobistości

i

po południu

oddziałów skautów swego imienia w obozie

Richmoud,

dokonał

orzegiądu

Lord Haig objął

i miemieckie „Ri- naczelne dowództwo angielskich sił zbrojnych podczas wielkiej wojny po
wóne „Izwiestja*
lordzie Franch i na stanowisku tem pozostawał aż do końca wojny
gaschs Rundschau“. Tym razem che»

zaś
dzi tu e Woldemarasa, głównie
Polską.
z
rokowania
o jego przyszłe

Korespondent

Urzędowe

<lzwiestji»,

tyski

MNSKWA,

który o tem pisze powołuje się wciąż wiadomości
jego zda- zmyślone:
ma pismu niemieckie. Znów
związku
zmora
stara
miem powstała
państw bałtyckich od Polski

po Fia-

Obecnie przejawia się to

wysiłkach - posadzenia
stołem Piłudskiego

i

za

w

jednym

©

dementi z Moskwy.

30,! PAT. Oficjalna agencja sowiecka

Tass

podaje,

że

studentów

wa generacja” w Koloszwarze

—

są

w

w Rumuni,

eraz członek

redakcji pewien

student zo tali

so. dentów ma jeden miesiąc więzienia, dwuch na dwa miesiące.
traktatu
ratyfkacji
w
tewiecko - łetewskiego (III) jest
mu przeciwna”. — Oczywiście prasa
Prześladowanie katolicyzmu w Meksyku.
łotewska z tak niezwykle bezczelnego
PARYŻ, 30,1. PAT. Havas podaje z Meksyku, ie z 300 tu kato.
się jetraktowania faktów uśmiecha
lików aresztowanych tam od ostatn ego
czwartku,
„atrzymano
że
wiademo,
Europie
Całej
dynie.
tylko
10
ksisżzy
i
4
kobiety.
Reszta
sresztowanych
została
wypuszbyła
właśnie
ratyfikacja dokonana
czona
na
wolność.
i
narodu
całego
wbrew całej opinji,
Wszyątkich ugrupowań, zawdzięczając
Oszczercza sensacja © zabójcy Rasputina.
:
|
zwykłemu przekupstwu

jednak

PARYŻ, 30 į. PAT. Wychodzący w Paryżu pod kierownictwem Kiereńskiego
zamiast dziennik
„Dni* ogłosił w dwóch kolejnych numerach
sensacyjną wiadomość о

niepokoi

Sa-

koniunktura bardzo dla ekspansji $0°

wieckie dla kombinacji barlińskemoskiewskiej nieprzychylna.
: dziwimy się zatem tym wszystkim intrygom sowieckim p rzeciwko
porozumieniu polsko-litewskiemu, tyra
wszystkim sząch rkom,

w Mińsku i Berlinie.

„kongresem“

wydaleniu

z granic Francji znanego z udziału w zabójstwie

ksa Jusupowa,

oskarżonego

nych

polityków francuskich

którą

powtórzyło

pos ryj
paryskich.

o zdeprawowanie

kilka pism

strony

rozluźniała dną swych
kojmię,

gospodarczemi
odbywała

gospodarcza

Polski.

Za ten eksperyment
Państwo
ciło dewaluacją
swej waluty,
bocia,

zapłautratą

wzrostem bazro-

Ks. jusupow

i zaskarżył

ks, Jusupowa

Niezwykła

nieletniego

Rasputina

syna

zażądał sprostowania

do sądu

występuje

redaktora

ks. Feli-

jedaego

z wybit-

tej wiadomości,

dziennika

jeden ze znanych

<Dni»

Blu-

adwokatów

organizacja złodziejska,

PARYŻ 30 1: PAT. Le Matin donosi: W wyniku Śledztwa prowadzonego przez
policję francuską i angielską wania
aferę fałszowaniai sprzedaży paszportów praeanaczonych dla międzynarodowych

3 osoby, w tej liczbie niejakiego

złodziei. W związku

Henryka Commmensa,

z

tem aresztowano w Paryżu

podającego się za Poląka:

że dogmat prawa

być

mieć rę”

własneści

zaufanie, a na tem tle wzmacniało s'ę
Państwo, krzepło, utrwalało swój nie-

zależny byt ekonomiczny. | gdy usta-

ła bezplanowość, dorywczość, prowizoryczność, ustępu qc miejsce zrozu:
mieniu znaczenia czynników gospodarczych, odzyskanem zostało zaufanie zagranicy, uwieńczone
podpisasłe poszanowanie

Wzro-

pieniądza,

zbudził

się znów zmysł oszczędności.
niły się

konjunktury

Zmie-

kradytowe

w

sensie udostępnienia kredytu na dłuż:
szy czas i na przystępnych warunkach.
keoperacja

Rządu

z sferami

Stetson w dniach

najbliższych
wyjeżdża
w
służbowych da Ameryki.

sprawach

rencja prasowa, na której vice-grezes
PKO. złożył sprawozdanie z działal-

ności tej instytucji w

Rokowania

roku ubiegłym,

o traktat

polsko-

WARSZAWA, 30
rek dn. 31 stycznia

I. Pat. We wtorb. pociągiem

moskiewskim wyjetdża do Pekinu p.
pełnomocny
delegat
Karol Pinder

Rzeczypespoliiej Polskiej w Chinach
w spra«
celem zakończenia re"owań

podzielne miejsce, że dobrobyt wszy- wie trektatu polsko chiń
skiego
stkich obywateli wzrośnie;
dem chińsk m.
„Przez dobrobyt

obywateli do po-

Zw,

Hipolit

Ziemian

Posiedzenie

z rzą

Rady Naprawy

Ustroju Roinego,

Ziemi

Gieczewicz,

St.
WARSZAWA, 30 I. Pat. Dziś 6
Wańkowicz.
godz. 10 tej rano rozpoczęło się pod
Zarząd Stow. K. Przem. Chrz. w przewodrietwem p. ministra Reform
Wilne R Ruciński, K. Rutkowskii Rolaych prof. d-ra Witolda S'anieJ. Rochowicz.
wicza, posiedzenie inauguracyjne GłóZ rz. Zw.

Rzem.

Pol. Wifold Wo-

jewódzki, inż. J. Borek Borecki,
Zarz. Zw. Cechów K Gorzuchowna wzajemnem zaufaniu i współ»racy ski, E Kowalski, J. Uzialio, P Czyż.
Zarz. Zw. R:stauratorów „4, Za*
z tą produkcyjną
warstwą ludności,
która przez wytwarzanie wartości i ich darnowski, M. Kiełmać.
Stow. Urz. P. A. Dutkiewicz,
wymianę przyczynia się do utrwalenia prezes.
bytu ekonomicznego kraju i wzbogacenia ludności,
:
lm bardziej zacieśniała się współ.
praca, tembardziej wzrastało wzajemne

wł. Słowa)

a Konferencja prasowa w P KO.
WARSZAWA, 30,1 (tel. wł Słowa)
trwa- W poniedziałek oabsła się konfs-

nienaruszalnym,
że wi zy
krępujące życie gospodarcze opadną,
że praworządność zajmie odtąd
nie“

WII ńskiej

Polska swą sprawność gospodarczą odzyskiwać poczęła w miarę, gdy
Rząd Marszałka Piłsudskiego zaczął
nawiązywać bezpośrednią styczneść z
sferami gospodarczemi, ;by wbrew b.
Sejmowi osnuć program gospodarczy

WARSZAWA, 301 (fe

Minister pelnomocny Stanów Zjednoczonych p. Stetson odbył w
dni
dzisi is ym konferencję z vice-premje-

chiński.

tylko możecie

produkcyjnych tęgi Państwa”,
Rada Woi
i ogólną paupery-

zaeją ludności.

Stetson.

wam

zniszczeniem

warsztatów pracy

Poseł

zaufanie,

zapewnia

i zostanie

się rzeko-

28.11.28.

zadań,

„wówczas

Expose min. Stresemanna.

wnej Rady Naprawy Ustroju Rolnego.
Przy stole prezydjalnym zasiedli podsekretarz stanu
p. | Radwan, dyre-

ktor departamentu inż, Kas ński, prezes Rady Nadzorczej Państwowego
Banku Rolnego p. Ludkiewicz, wicEprezes Głównej Komisji Ziemskiej p.

E. Żelechowski,

dyrektor

naczelny

witając

zgroma-

Państwowego Banku Rolnego p. W.
Staniczewski. Posiedzenie zagaił p.

minister Staniewicz

dzonych i przedstawiając ogólny za:
rys prac nad przebudową ustroju rolnego oraz
BERLIN, 30—1. Pat. Na dzisiej- nacz. Wolńszadania Rady. Następnie
szem posiedzeniu Reichstagu | min. wo sprawę ki zreferował szczegółoStosunków agrarnych
w
spraw zagranicznych
Rzeszy
dr. Polsce, poczem
rozwinęła się dyskuStresemann wygłosił dłuższe
expose sja.
Dyr. Kasiński wygłosił obszerny
o polityce zagranicznej
Niemiec. W referat
ności U zędów Ziemsprawie rokowań gospodarczych z skich. o W działal
dalszym ciągu
porządek
Litwą, min. Stresemann nie powie- obrad
obejmuje referat dyr, Kosińdział nic iunego pozatem co było już skiego
o planie prac Urzędów Ziempowiedziane w ogłoszonym
dzisiaj
skich
na
r. 1928 i dyskusję. poczem
oficjalnym komunikacie.
Następnie zabierze głos
p. minister Staniewicz
min. Stresemanu przeszedł do omóprzeds
tawiaj
ąc
program prac na najwienia rokowań handlowych
polsko- bliższy okres.
uiemieckich. Odczuwamy
potrzebę
oparcia naszego współżycia z krajami
sąsiadującemi
na zachodzie
i na
wschodzie na zasadach gokoju i paruzumienia.
W
tym
teź celu od

dwóch lat podejmewane
osiągnięcia porozumienia

Kiedy posterunkowy będzie
mógł użyć broni palnej.
Z Wars”awy

donoszą:

Na najbliż-

szem posiedzeniu Rady ministrów ma

są próby być rezpatrzony projekt rozporzą
d
gospodar- mia Prezydenta o użyciu broni palneje-

gospodarczemi była jednecześni: świa- czego z Polską przez zawarcie trak- przez policję.
W wypadku obrony życia i mienia
dectwem uznania przez Rząd dogmatu tatu handlowege. Znacie panowie,
drogę krzyżową tego traktaiu, który własnego, fak
i osób trzecich, polinienaruszalności prawa własności, do- często był przedmiotem dyskusji w
cjant będzie mógł używeć broni. W
gmatu, w którym prawodawstwo po- tej izbie. W rokowaniach, które pol- wypadku ścigania
kogoś lub chęci
przednie, dyktowane przez ludzi par- ski minister spraw
zagranicznych zatrzymania, policjant po dwukrot

nem
niemiecki wezwaniu, O ile przestęs
tylnych, niejsdnekrotnie
wytwarzało przeprowadził z posłem
ca nie zastow Warszawie Rauscherem, udało się sujs się do wezwania, będzie
rysy, a zachwianie
którego tak niemógł
zawrzeć umowę
tymczasową
okreobliczalne szkody wyrządziło społe- ślającą sposób prowadzenia rokowań użyć broni, przyczem pierwszy raz ma
strzelać w powieirze,
za drugim raczeństwu.
Wzrastająca
na równi
z o traktat handlowy.
zem zaś — już celując w przestępcę,
W międzyczasie wznowione z08tem praworządność
wewnątrz
kraju
[2
tały
rokewania, których zakres i roz- Jak
była jednym
z tych bodzców,
pod
podróżuje
delegat Anglji
wpływem których wzmaga sią energja, miar ustalone zostały w protokule
po
Irlandji,
;
spisanym
w wyniku rozmów berliń-

a tendencje rozwojowe szukają

ciwych dróg

czasie

wyjścia.

W

zniechęcenie ogarniające

szczegółae

właś:

krótkim

dziedziny

też

po-

gospodarcze

przestało mieć rację bytu — wiaraw
trwałość swych
warsztatów pracyi

30.1 PAT. Redaktor naczelny pisma studenekiego „No-

Wybryki

Moskwie

wyraz

wiety. W Estenji rząd _polonofilski,
na Litwię rokowania z Polską. Oio

edbudow»

spraw.

się ku zupełnemu

sferami

ich opinji

wzajemne
z którym

którym

miejscem eksperymeńtów, przejstaczaJąc się w instytucję pożyteczną i go-

wzmożonego ruchu w przemyśle, rzemiosłach handlu i rolnictwie.
* Zadanie Rządu nie ogranicza sią
do torowania nowych dróg, dających
ujście żywotnym siłera ekonomicznym

w

w Koloszwarze
«O iem się teraz tak dużo nie mówi zebrali z syragogi wartościową torg i usiłowali sprzedać ją gminie żydow=
— piszą «lzwiestja» — GJyżi: Opinia skiej za 60.000 lei. Proces przeciwko studentom, w związku ze zniszcze”
publiczna Łotwy,
która dała swój
stu.
niem synagogi W Jassach, zakeńczył się wyrokiem skazującym 4-ch

Zeelengato

z czasów

zupełności

wojskowej

Woldemarasa. areszjowani, ponieważ okazało się, że podczas rozruchów

miana rządu, p. Balodis

rządów

nienaruszalnošč prawa do wytwerzonego
dorobku
stała się dźwignią

rewolucji

BUKARESZT,

ma

Ta

in- łówko i Sokełowski opuścili dziś Moskwę

iż w myśl

wicie zaznacza,

WARSZAWA,

Kowna

prof. Voldemaras

Pas z żoną. Premjerowi tewarzyszył p. Zaunius. Na dworcu spotkał
min spławu drzewa po Niemnie.
miętarmy wszyscy wydanie tego regu" a minister wojny pułk. Daukantas i sztf sztabu generalnego
łaminu, zaraz po nieudanych roko- chowicz.

waniach w Lugano, który mał szachować stanow sko Polski w sprawie

Ponad
wbrew

wiąże

współpraca

z

możność gruntewania bytu na
łychzpodstawach,—
partyjny h
„Wówczas Sejm przestanie

па przetargach

się, malała, chyliła
rozprężeniu.

was

Rządem,

==

do rem Baitletm, Poseł

bezplano”

niem pożyczki stabilizacyjnej.

spotkali go wojskowi.

z Berlina premjer i min ster spraw zagranicznych

a

„idźcie z tym

zaułanie.

sprzecznych,

zaufania zagranicy,

idącą zgodność seych

jest pr edewszystkiem

po ednawczemu

Pozatem

wirze

ich

ność gospodarcza Polski

jak w zumiene sę co do ogólnego trakiatu
rozjemozego, kt'ry podpiska. Nie będziemy powtarzać,
otwarciu tej drogi zainteresowana j st sany został prz z mężów
stanu w ur gdzie spraw zagranicznych.
Libawa i łotewskie afery kupieckie. Przez traktat ten, który na wstępie swym vska:uje na przyjazne
Tymczasem urzędowy organ kowi ń st sunk: między cbu krajami
wszystki:
sporne
kwestje prawne,
ski przewiduje wszelkie możliue От- wedłag znanezo toru
zostaną poddane postępowaniu sądowemu,
binacje prócz właśnie uwzględnienia albo rozjemczemu wszystkie
zaś sporne
kwestje
polityczne —
A więc: Wierzbelowo

względnie krótkiego czasu złeżył niezaprzeczalne
dowody
zrozumienia
istotnych potrzeb warstw
produkcyj-

gdy Sejm rządził a nie Rząd,

roko-

tych, co może i będąc najlepszych
chęci, pierwiastek gospodarczy w bu-

na współpracy z dowie bytu Państwa sprowadzają
który w ciągu tak rzeczy drugorzędnej wartości,

osnutych poczynań

wy-

„nie eddawzjcie swych głosów na

że dzieło odbudewy

Rządem obecnym,

wych

popołudniowych

Wyborczy

gospodarczej ; Państwa

nych i potrafił zjednać

—
Urzędowy komunikat Biura Wolfla.

dróg

Kotmitet

winno być osnute

W

tranzy-

tych

Stanisław

Stanistaw Mackiewicz,

że jedyną
tu, «Lietuvis» zaznacza,
jest na Liwodną drogą tranzytową
ństwie co
przeciwie
W
twie Nemen.
tego — wi le dróg kolejowych.
moN:jcharakterystyczniejszym

me: t'm jest zestawienie

oszpaltowy na stronie 2-ej | 3-ej
30 gr. Za tekstem
10 groszy
OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro:
świątecznych oraz z prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr W az
50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20g r

Įswraea.

Ziemiaństwa i Organizacji Zachowaw!

Zygmunt Bortkiewicz,
Wańkowicz

landję.

POSTAWY

STOŁPCE — ul Piisudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 8

Odezwa Komitetu Gospodarczego.

intencji autora
iż człkowitej
miale,
trudno sę dom: leć.
Poruszając na wstępie zagadnienie

Stara

10
I

23,

— ul. Wileńska 28

gretzy. | CENY

+

as
Opłata pocztowa
miezezeni To
rySrąnteme.

gapa

Redakcja

wyborcza

Komisja

Homel.

międzyaarodowe w dziedzinie

ь

Berbeckiego
ul. Wileńska

BIDA — al, Majora

ię
pracy z Rządem postanowiła:
wezwać Powiatowe Komitety wyborcze Ziemiańskie i zrzes
przez Litwę, S:keda jedynie, że arty- szone ziemiaństwo Wileńszczyzny do zgłoszenia akcesu do Bez»
kuł ten pisany jest zawile i niezrozu- partyjnego Bloku współpracy z Rządem.

ar
a

—

NOWOŚWIĘCIANY

GŁĘBOKIE — ul. Zasatowa $0
GRODNO
— Plac Batorego 8

artykuł poruszający bardzo ciekawe i
tranzytowych
dróg
aktualae sprawy

ne.

— u! Qa,

BUNIŁOWICZE

Wezwanie

Zamiast Lihaou— Romny

W

WIBŚWIEŻ — ul; Ratuszowa
— ul. Mickiewicza
NOWOGRÓDEK

— xi, Szosowa 172

BRASŁAW— ul. 3-go Maja 64

i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, wtwarta od 9 do 3 Yelsfony: redakcji 243, adminietracji 228, drukarni 263

Modakeja

;

ODDEIALXY-

skich

pomiędzy

mną

a

p. Jackow*

LONDYN, 30—]. PAT. Mac Neil
główny delegat Anglji do Ligi Naredów opuścił Lendyn udając się do Duniemiec- blina. Mac Neil edbywa podróż pod

skim. W protokule tym uwzględnione zostały trudności, jakie pokony-

wać musi obzcnie rolnictwo

kie,
a zwłaszcza
rolnictwo
Prus
Wschodnich, Umowy zawarte pomię-

dzy delegatem Polski i mną spotkały
jsdnomyślną
aprobatę całego gavinetu.

Traktat handlowy nis jest

osłoną policji i dctektywów mających
czuwsć
nad jego bezpieczeństwem
osobistem.
Poczynione zostały kroki
w celu niedopuszczenia osób miepo-

wołanych do zbliżania się do pociągu

poda- którym podróżuje Mac Neil.
runkiem, który jedno państwo składa
Rozstrzelanie niezwykle
drugiemu. Nie znajdujemy Śsię też w
« chwałego bandyty.
tak szczęśliwem položeniu, które pozwoliłoby nam ograniczyć się do Sa-

Z

Mńska

donoszą:

w

zu:
mieście

mowystarczalności gospodarczej. Prze- Orszy rozstrzełano niczwykle zuchwamysł niemiecki w wysokim
stepniu łego herszta ban iy, niejakiego Tostazainteresowany fest tem, aby w na- szejewa, który ad dluzszego już czasu

P.ństwa. Bodaj najtrudniejsze zadanie
polega na naprawieniu zła wyrządzo: stęsstwie przewleklej wojny celnej nie
teroryzował cały okręg orszański. ]: 60
nego przez poprzednie uchwały
sej: utracić rynku polskiego, który zawsze bezczelne
napady zdumiewały śmiamowe,
Ma rewizji biurokratycznych, był zbiornikiem odbiorczym towarów łością, Przed niedawnym ezasem ogra:
nieżyciowych a krępujących życie ga- niemieckich. Takież sama zaintereso- bił on wespół ze swym towarzyszem

spodarcze

przepisów,

monstrualnego

systemu

na

reformie wanie istnieje w Połsce w odniesieniu wszystkich lokatorów jednego

podatkowego

do rynku niemieckiego.

miejsce pełnego traktatu handlowego
obecnie
na zawarciu
małego traktatu haodlowego, czynimy
to z tego, powadu, ponieważ uwzględniliśmy w należytej mierze obecną
sytuację w relnietwie.

zwłaszcza zabójczego podatku od ©b- poprzestajemy

rotu. I tu Rząd obecny wykazuje dužo dobrej woli i zrozumienia
wiska

stanu-

afer gospodarczych.

Gospodarczy

Komitet " Wyborczy

ma obowiązek zjednoczenia
wszyst.
kich ludzi dobrej woli dokoła hasła:
„wybierajcie de ciał ustawodaw-

Rach

towarowy
czu

z ho-

Jeśli więc w teli w Orszy. Był to jego ostatni czyn.

na pograni-

sowieckiem,

Informują nas, iż onegdaj wywiez Polski do Sowietów przez
czych tylko tych, kto treskę o pelny ziono
stacją
graniczną
Zahacie 10 wagonów
rozwój gospodarczy Państwa obrał za
żelaza. Podkreślić należy, iż w osiatpostulat decydujący © przysziem mo:
nim czasiejdaje się zauważyć większy
carstwomem stanowisku Polski i do- ruch handlowy na pograniczu Sobrobycie jej ludności,
wieckiem,

U lęty przes
władze
na karę śmierci.

Zwycięstwo

Skazany

został

p. Loteczkowej,

CHAMON:X, 301. PAT. Mistrzyni
polskich narciarzy Janina Loteczkowa
odniosła w dniu dzisiejszym
nowy
piękny sukces w męskim
biegu nar-

cisrskim dla juniorów

ma przestrzeni

12 klm. zajmując I miejsce
1 godziny 34 min, 21 sek:

Prawdziwie

w czasie

czuły

kryształ to „SYLWEREX*
o sile lampy.

182610

KRONIKA WYBORCZA.

„Stowa“,
wia-

łaskawe

w

nadsył

nie pod adresem

redakcji

wiadomości

akcji wyborczej

do Sejmu

danej

gmińie

uważać

za

storji reformacji w Pelsce, t. j.

o struktora politycznego,

i Se-

(żel wł

Słowa).

Daia 29 ga b: m. odbyła się

w pałacu ks, Janusza R .dziwłła zebranie K=mitetu Za _howawczego. Obradom przewodniczył ks. Janusz Radziwiłł, Udział w niem wzięli pp. hr.
Zdzisław Tarnowski, ks. Zdzisław Lubomirski, ks. Eustachy Sapieha, prezes Glinka, Zygmunt Leszczyński,
min. Targowski,
hr. Rostworowski,
prof, Władysław Zawadzki, hr. Badeni hr. Riczyński, min, Wielowieyski,
Adam Piasecki, Artur Dobiecki i hr. Adam Romer.
W rezultacie wyczerpującej dyskusji mad zagadnieniami akcji taktyki
wyborczej w poszczególnych okręgach zaznaczyła
się zubełna jednomyślność przedstawicieli Organizacji Zachowawczej Pracy Pafistwowej, Praw'cy

Narodowej i Chrześcijańskiego Stronnietwa Rolniczego
zachowawców

tak w okresie wyborczym

Demokracja żydowska

co do roli i zadań

jak po wyborach.

przystępuje do

Bloku mniejszości:

T-wo, zabierając <głos

te miełsce (so Q iiibaumie, Hartgla- prawdy i w sprawie akcji wyborczej”,
sie i Farbszteja«), w
Lidzie trzecie i nie daje wyzraźnych ws*azówek Swow Pińsku drugie.
Należy
przypusz- im członkom na jaką listę mają głoszości narodowych. Ustałone zostało czeć, że p. Czerni how uzyska ,man- sować, nawoływuje jednak, aby każdy
jest na 2 wyborca spełmił świadomie swój obodefinitywnie, że wysuwany przez Wi- dat, penieważ Q iiibaum
miejscu
listy
pońsiwowej,
a
Hartglas wiązek obywatelski, biorąc za jedyny
leńskich demokratów—mecenas Czerautorytet
swoje sumienie i kierując
nichow otrzyma: w Warszawie €zwate na pierwszem w S edlcach:
Po długich naradach
i pertraktacjach demokracja żydowska zdecydowała się przystąpić do bloku mniej-

się wyłącznie dobrem

Znamienne współdziałanie.
Asitatorzy komunistyczni,
którzy
ostatnio
ukeńczyli
kurs w Mńsku,
skim, Wołożyńskim,
Brasławskim otrzymali

przy

agltacjj

b'oku Wsp.

tak

demagogiczn:m

hasłem,

mopierać:

marodowych,

stał w Warszawie

Zied-

neczenie Rosyjskie Narodewę

lub

żeby

dał

i Hra- dowanie.

na

wicza

w

udataie

rekłamowanych

Rządem

wyborcze

zgromadzea:e przybyło

sie-

— (Ł) Fiasko „Drobn:rowców'
Nowej Wilejce
Dna
29 b. m.

w

Nowe: Wilejce

p. Sza- wil ński

ideolog

tego

Polany, Kucewicze, Smormana i H. Szapiela wiece „w niedzie- lenie kościoła od państwa..* Wreszcie Boruny,
gi
19 da. 15 stycznia, ma których było ostatale pociski „popularyzującego się gonie. iš
— (
owy
numerek
agitacyjny
bez
raczej więcej opozycjonistów niż sym- Szapiela :— oto wywłaszczenie
b
niezmordowani «działacze» odszkodowania i pr en'esienie podat- PPS. R:dni socjaliści z PPS.
s'ę na

rozpocząć

prowincję,

która ków wyłącznie na burżujów, coprawalk o wrływy wda tylko dopóty,
„dopóki klasa ta
staje się terenem
między PPS i Drobneroweami, Raiy- nie zostanie zniesionąl ..*
kalnej Parti Chłopskiej i Związku
Tych klika cytat wystarczy chyba,
D-cbn. Rolaików, i inn. Na wiecach aby u mikcgo nie zostało żadnej wą:
publiczność jest zasypywaną ulotkami

tpliwości w

«uszczęślwić»

„pracę

programowemi

partyj,

lud

które

chcą wątpliwości w tym kieruaku

pratujący.

Leży

ideową“

па budowę

akcję

w

celu zebrania funduszu

pomnika w Wilnie

pierwszego

Prezydenta ooorzoospalkci śp. Gabryela
Narutowicza;
— Komitet rejonowy Bloku Współpracy z Rządem w Wornianach. Powstał
w Worniąnach pow. Wileńsko-Trockiego ko:
mają też mitet rejonowy Bezpartyjnego Bioku Współ:
znający pracy z Rządem. Skład komitetu stanowią:

ich ocenie—nie

partyjaików —

W Kownie aresztowano

wyslannika

Z Kowna

ryskiego

donoszą:

emigrantów

ukończeniu

litewskich,

kongresu

emigrantów

Aresztowano

tu

EEST

W

danych

kowieńskich

wójt gminy

wło-

|

a

sam Łotysz

iego.
Jednocześnie

Czsrnecki—piezes, J. Andrusz-

z pochodzenia,

kę

<Rytas»

podaje, że w Kownie

Pozbawienie obywatelstwa
200 tu osób

pochodzących

Rosja
tonie
B urekratyzm

tego rząd łotewski zmuszony

R. KL.

rys”

wu

o

ujawniono

pię-

nich

«Prawda»:

skandaliczne
papierowej

objawy

twórczości

i papierowego potopu uprz: 6200 pism
w cągu

dn: 40-tu

w oddziale

ošwia-

ty rolniczej! Prawie tyle samo w oddziale zdrowia, Połowa czasu pracy—

w sprawi

biada «Prawda»—na robotę kancelaryjną. Połowę pism bez żadnego
uszczerbku można śmiało zniszczyć!

Rezultaty rewi:ji malują

i Grodna;

wy obraz dyscypliny

pośród

przereźlipracow-

ników sowieckich, chaos w pojęciach,
prawach i obowiązkach. brak odpo-

wiedzialności Dotychczas mamy masę bezkarnych spóźnień w pracy, ciągle rozmawy telefoniczae w sprawach
osobistych, bezmyślae wałęsanie się

t. zw: nan-

Gratulacje króla Jerzego dla harcerstwa,

it

p.

Dia większeści
kierowników
instytucyj i urzędów sowieckich wskazówki wyższych organów władzy sowleckiej i oarifi w walcę z biurekra-

LONDYN, 28 [. PAT. Król Jerzy zaszczycił depeszą gratulacyjną organizacje
skautowskie w Anglji z powcdu znacznego wzrosta liczby członków tych organizacyj,
którym w ciągu roku ubiegłego przybyło w Całym kraju 61 tys. osób, Według statysty:
ki ruchu skautow:kiego na człym Świecie organizacje skautowskie liczą dzjsiaj kilka
miljonów chłopców i dziewcząt z pośród prawie wszystkich narodów cywilizowanych.
Skauting jest wdzięcznym polem pracy nąd rozwojem uczuć braterskich między narodami. Nejstarszy z poś ód skautów gen. Badeu Powell podaje, iż w całem lmperjum
Brytyjsziem organizacje ekautowskie liczą 582 tys. człontów, podczas gdy w 42 inuych
krajach, będących członkami międzynarodowego ruchu skautowskiego liczą 1,712 tys,
członków,

Komuniści na wiecu akademickim

a w

w powodzi papierów.
sięga zentu. Drobną

Pisze

biurokratyzmu,

aresztowano

był im wydać paszporty

w

— «№ебасгас,
że śledztwo
przeprowadzone jest nie poraz pierwszy zno-

Z Rygi donoszą: Rząd kowieński pozbawił obywatelstwa litewskiego 200
osób pochdsącychz Wileńszczyzny i Grodna a zamieszkujących obecnie na
terytorjum Łotwy. Paszporty wydane tym obywatelom, w iatach 1920.22 zostały

Wobec
senowskie.

zboża

ilustracją tej powodzi papierków w
urzędach
sowieckich
są
rezultaty
śledztwa
przeprowadzonrg»
przez
Moskiewski
Sowiet
i Petersburską

litewskiego

z Wilna

mudów

Tambowskiej

ciodniowym okresie świątecznym wypite samogouki
na z górą li pół
miljona pudów zboża.
Ale nie tylko
samogonka trapi bolszewików. Oprócz
powodzi wódki pędzonej
potajemnie

redaktora tygodnika chrześcijańsko demokratycznego «Ukininku»,

za artykuł omawiający decyzję Rady Ligi Narodów,
sporu polsko-litewskiego.

0 miijonów

jednej gubernji

był

uniwersytetu

donosiliśmy ©

miesięcy użyto w Rosji na samsgon-

ciągu na korzyść

studentem

REECZKIA

powodzi samogon-;
ki i papierów.

Przed paru dniami

Plecz-

Pilot wydelegowany

CDT KSZO

obliczeniach statystyki sowieckiej wykazującej, iż w ciągu ostatnich kilku

litewskich pozostając przy grupie Pleczkajtisa, We.

dług urzędowych

prze-

ciwko Pelakom i faszystem litewskim.
W końcu zjazd wyłonił komitet dla
walki o wymienione hssła.

Pilota, który po

w dalszym

a także obrona Litwy przed

na jednocześnie na dwa fronty:

sekretarza kongresu

niejakiego

pracował

zorganizowa-

imper|-lizmu pol-

imperfalizmem.
2) Walka z terorem faszystowskim
na Litwie. Ta druga rezolu:ja wytmiemia, iż ta walka winna być prowadzo-

kajtisa

stronnictwa

Bujko,
Webec opozycji samych słu:
ców i zjazdów t. zw, eproletarjatu wsi plela rozpatrujemy jego elaborat.
1 miast» różnych
odcieni,
miezliczoCzegoż tam niemal I walka o zje- chaczy, - organizatorzy zmuszeni byli
mych ugrupowań — tm hałeśliwszych, mię (przecież trzeba być popularnymi), wiec rozw 4zać,
im mniej mają znaczenia. Myliłby się o władzę,
— Akcja Koritetu Wspó pracy
o wolność (?)_ wreszcie,
iż Kto jak kto, ale b. poseł Szapiel na z Rządem
ktobv' przypuszczał,
w QOs.m ans czyźnie.
ten jednak,
prowodyrzy ze Związku Drobnych brak wolności aż de dni ostatnich W pawiecie oszmiańskim tworzą się
Rolników lub komunisującej Partji uskarżać się nie mógł —
a raczej j w dalszym ciągu nowe komitety gmin:
Włościańskiej ustąsili z placu boju. na wyrozumiałość odaośnych władz... ne Bloku współpracy z Rządem, W
Zrażeni zupełaem fiaskiem swych po:
Potens — „całą władza dla ludu, ostainich dniach powstało siedem noczynań + mieście, czego dowiedły upeństwowienie lasów i możność eks- wych takich komitetów w gminach:
arganizowane przez b. posła St. Hel- ploatacji go przez włościan, oddzie- D i:wieniszki, Graużyszki, Folszany,

patykow —
przerzucają

skiego,

przez ajentów

tym

VIT TINKA
ES SET TEST SIT
INIT

W dniu do Kowna,

„Drebnerowcy“
zwołali wiec przedwyborczy.
Przewsdniczył
ebradom

„Włościaninie”,
widzenia „erzy.

guiecionego klocem* mózgu

wie-

Na

w f bryce Possela

Już od dwóch tygodni pozornie A. Szapiel w swym
Wilao przestało być areną mniej lub To tež pod kątem

enie

(0)

demdziesiąt osób. J:dnogłośnie uchwa»
odszko” lono głaso vać na listę Bloku.

Radykajna Partja Chłopska,
więcej

z

Peństwa.

jak czę B:zp. Bloku Wsoółpracy
z R:ą:
dem, z-rgau'zowane przez p. Bortkie-

Piacu Saskim

odpowiednie

nego

gdzie reprezentował grupę Pleczkajtisa i prowadził
28 b. m. odbyło
sę
w Świątnikach
gm. Michaliskiej zgromadzenie wybor- działalność antypaństwową. Aresztowany jest poddanym łotew:

Dziśnieńskimi mprz. domagają się aby rząd polski
instrakcje aby odbudował sobór prawosławny, który

wyborczej

Blok mniejszości

Zgromad

madę, Przyczeni do prowadzenia agitacji dla swych celów posługują się

jak stwierdzonow powiatach Neświe-

grantów litewskich jako

przez które został inspirowany.

w ebronie GEECZWAWYTEGOOOEOTZNE

litewscy:

Zjazd pawziął dwie rezcłucje: 1)
Potępienie
kongresu
ryskiego emi-

nia kulturalne i naukowe, a więc nic
Zjazd ten według gazet sowieckich otwarty został pod hasłem „walki
nie małąc wspólnego z polityką. poz
imperjalizmetm
polskim i faszyzmem litewskim, Skierowany był zarówno
stanoviło wypowiędzieć się w spraprzeciwko Polsce jak Litwie.
wie wyborów.
Na odbytem w dniu
28 stycznia
Przedewszystkiem zjazd potępił tę grupę emigrantów litewskich, która
lieznem zebranu członków T-wa ze- rzekomo dała się wyzyskać intrygom polskim. Według dalszych informacyj
stał odczytany, opracowany z ratmiegdyż
rzekomo
nia zarządu, projekt enuncjacji
pod emigranci litewscy w Rydze nie mogli na zjazd przybyć,
tytułem: «Głos T-wa miłośników
hi- odmówił im pozwelenia ua wyjazd rząd łatewski, Również dla tej przyczyny
delegatów
storji reformacji w Polsce im. J. Las nie przybyli em'granci z Wilna. W kongresie uczestniczyło 31
kiego w obronie prawdy i w Sprawie wszyscy komun ści. Jako wybitniejszych wymieniają gazety sowieckie: proakcji wyborczej».
fesora Manułajtisa? (może Matułsjtisa? — przyp. red.) b. posła ma sejm
Projekt enuncjacji został przyjęty
jednomyślnie z małemi poprawkami, Wilunasa, nauczycielą Giszko i td, między nimi znajdować sią też miał
które polecono przeprowadzć вре- uczęstnik powstania w T-urogach Peterajtis. Na zjezdzie uczęstniczył ttż
sjainie do tego wybranej
komisji, u- delegat Niezależnej Partji Chłopskiejw Polsce, jak również przedstawiciele
poważnionej do wydrukowania wspo- Mopru i komunistycznych organizacyj niemieckich.
mnianego „Głosu*.

Zebranie Komitetu Zachowawczego.
301

zada- źródłe

ikomunišci

Rezolucja.

się spostrzegeć w Ostatnch
czasach zdzie komunistów litewskich w Mińsku, lecz zorganizowała podebny zjazd
większg zainteresowanie się akcją wye
nie ukazały się żadne wiadomości
borczą, czemu świadectwem jest, że w Berlinie, O tym zjezdzie dotychczas
ami
w
prasie
litewskiej,
ani
też
polskiej.
Pierwsze informacje pochodzą ze
nawet T-wo im. J. Ł:skiego, mające
ia- ma celu badanie
i popularyzację hi- źródeł sowieckich, co najwyraźniej wskazuje na charakter
tego zjazdu i

==:
WARSZAWA

po;sko.litewskiemu—Przedstawiciel N.P.Ch.

tyzmem—źŹryń-źrwa.

Moskiewski

wiet stwieraził, 12 na

164 urzędów

So-

w

których odbyła się rewizja 138 t. į.
84 proc. nie wykonały jego postanowień w celu zwiększenia dyscypliny
pracy pośród pracowników,

Tak pisze «Prawda» ofjcialny

or-

gan partji komunistycznej, To już nie
sali grożący są „brednie prasy burżuazyjnej oczer-

WARSZAWA, 30—lI. PAT. W dn. te wywołały tumult na
30 b« m. o godz. 12:iej odbywał się przejściem w bójkę, co zmusiło przed: niałącej raj sowiecki*.
wiec ogólno akademicki zwełany przez stawiciela komisarjatu rządu de roze
centralę

Akademickich

Bratnich

/Po-

wiązania wiecu

i opróżnienia

3

sali przez

L0440404444+4444444

kiewicz — wice prezes, Wit. Terechowice—
przed mami kilka takich „świstków. ścianie, Ich Opinja zazwyczaj te po- sekretarz, mec. M. Krukowski i E, Aluchno mocy w Sali Towarzystwa Hygjenicz- policję, celem niedopuszczen
a do po- 14 Radjo-aparaty budujcie sami, kupując
„Cężar... jak kloc przygn'ata nam gardliwe splunięcie z dąadatkiem— —członkowie. Miejscowa ludność zapisuje nego w sprawie rozporządzenia Pana ważniejszych ekscesów. W związku z
)
radjosprzęt w -nejtafńiszem źródle

miałej i naiwnej

się chątnie cświadczających

na listę Bloku.

posał

b.

szczerości

5

„Ot, Bolszawiki*

niezrozu-

mózgi—woła w przypływie

P, P, S.
Akcja

PPS.

narazie

chęć głosowania

skowej. Więc ten chciały wykorzystać

List do Redakcji.

rozwija

się dejściu agitację w zdwojonem tempie,
Szanowny Panie Redaktorze!
Jeżeli chodzi o „sukcesy* wieconalntensywniej, 215 bez większych rezultatów w miasteczkach jak. Nowa- we PPS
w Wilnie najwięcej pracy
Upr.ejmie proszę o łaskawe umieszczeWilejka, Lendwarów, Lida, Molodecz- mają bojówki które muszą
być nz nie w Swem "poczytnem pismie co na:
no i oczywiście w samem Wilnie.
własnych wiecach PPS. aby
„robić* stępuje:
Na wsi tu I owdzie kursują agita*
torzy zw.
zawadawego
robotaikėw

relnych,

którzy

posiłków

kursów

oczekując

Walne zebranie
które

odbyło

się

związku
wczoraj,

stycznia rb. go wysłuchaniu
zdania

„robić,
godzin:

Wschodnich wymagają jsknajdalej posuniętej solidarności społeczeństwa polskiego a
w szczególności stery ziemiańskiej, uważam
dalszą moję współpracę w St:onnictwie Chrze
ścijańsko-Narodowem za niemożliwą i wys
siępuję z tego stronnictwa.
Łączę wyrazy wysokiego szacunku i po-

wyborezych

Akces cechów

przedstawiciela

do Bezpartyjnego

cechów.

komitetu

dn. 30

sprawo-

Bioku

gospodarczego

ugrupowania komunistyczne i komunizującej młodzieży akademickiej
ce.

lem zamanifestowania

swego wrogie-

p. Komisarz

du

konieczności

współpracyz

akces do komitetu,

rozwiązania

wiecu

je niach

dnak do rzeczywistości wewnętrznej,
mię poto aby malować łak wielcy m:strzowie z przed setki lat, ale również

Rouby,

H ppena,

Jamonita,

nareszcie,

©

kowych.

żoną na parę miesięcy do Paryża, a
stamtąd na dwa lata de Włoch (Wenecja, Flerencja,
Me-djolan).
Žwie>
dziwszy gruntownie muzea, wchłonąwszy wszystke to, co jego indywidualność wehłonąć mu kazała, wraca do

czas jest ściśle ograniczeny.
Oto krótkie streszczenie tego odczytu: ubolewając, iż w życiu dzisiej”
szem z jego Szalonemi postępami
technicznemi — malarstwo
jedynie

mowie z kilku osobami, co prawda, wie, pobierał lekcje rysunku u G'rmało erjentującemi się w zagadnie- sona, po ukończeniu zaś gimnazjum
miach sztuki, ale które wysłuchawszy wstępuje do Petersburskiej akademii
odczytu znałazły że „nic właściwie de pracowni pr. Kirdowskiego, któ"
nie było powiedzianos.
Kierownik rego zasady
mauczauła były jakby
pozostaje w tyle, — prelegenika po- radjo może mi na to powisdzieć, że kontynuowaniena idei Gersona.
Dwóch tych profesorów wywarło
wiedziała parę słów o chwilsch prze: jak edczyty o dojeniu krów i mawoKuleszy wpływy niełomowych
w mialarstwie, za które żeniu ziemi są dla gospodarzy i rol- na twórczość
ona uważa powstanie przed 20 laty (7) ników, tak o sztuce — dla artystów, zatarte, które do dziś dnia przejawia”
jednak erudycją i subtelne ja się.w jego obrazach i pracy pedadwóch kierunków: 1) ekspresjonizmu Znając
(odtwarzanie
rzeczywistości
wewnę: znawsiwa prelegentki z jel głębskich gogicznej,
W akademji stadjuje w przeciągu
trznej); 2) kubizmu; nasiępnie,o wpły- menogrzfij — śmiem twierdzić, że w

na odczyt 25 minut i prelegentka zakończyła

pośpiesznie

przysżłość, sama sobie

przecząc

tym wypadku radjo dla celów sztuki 5 lat, uczęszczając
jednocześnie na
nie było wykorzystane skutecznie.
dział mozaiki. Na wystawach akadeByć może dziwną się wyda
taka miekich prace jego były kilkakrotnie
długa przedmowa, wtedy, kiedy mó wyróżniade, a ma jedaej z ostatnich
wić mam zamiar o Marjanie Kuleszy, zdobyły medal srebrny.
sztuki

dzisiejszej,—

budującego

wówczas

z ramienia

rzą.

oświecając

Ziem

22

ten

lud

% schodnick

Wilno"

od godziny

6 tej

do 8 ej.

ZaR
Фогтат.

W

roku 1912 jedzie razemz światła przenika zaledwie
myczek.

Jego zamiłowanie

mały

TSR

pro- go

do rzeczy

estetycznych przejawia się w licznych

nature morte ach,

ma

których

stara

szczere umiłowanie
fachu, 'jego zdobycze techniczne, osiągnięte
przez tyie lat pracy, przysporzyły mu
licznych zwolennisów
w stolicy I w

i kobal- Wilnie. Pracownia jego przy W. Poporcelana świeci się złotem
tem, a obsk weneckich kryształów pali hulance, w której on wszystkie
welna
się plamka pomarańczy lub cytryny. chwile cd pracy zarobkowej spedza
Warszawy, a w roku 1921 do Wilna, Lubując się w tematach, nie zaniedbuje
sztalugach, jest prawie pustą,
gdzie wstęsuje do Wil. Tow. Arty- jednak Kulesza rysunku. Wszystkie przy
webee
tego, iż rzadko który obraz
stów plastyków, jako członek czyn y jego prace cechuje poprawny rysunek
wraca
z
i pożyteczny. Od roku 1924 jest kie” połączony z głę okiem znawstwem prawie wystawy do domu; wszystkie
zostają zakupione przez adorownikiera dokszt. kursów
rysunko- techniki łączenia farb.
ratorów
jego talentu. ›
wych dla rzemieślników W.T.A.P.,
Kulesza i cała psychologja
jego
Ostatniem
i czasy rozmiłował się
wykładając jednocześnie
rysunek
w twórczości dziwnie mnie przypomina
Kulesza
w
malowaniu a tempera *),
szkole średniej. Jako pedagog cieszy sztukę Duńczyków,
narodu
© przywszystkie
ostatnie
obrazy jego malgsłę wyjątkowem zaufaniem i sympatją slawiowem
zrównoważeniu
du:hou swych uczniów,
a wpływy,
które wem Te zrównoważenie i ten spo- wane są techniką temzerową, która
na nich wywiera są zdrowe i oparte kój, który trudno czemś zakłócić, do- powiedziałbym nawet więcej odpowiana zasadach niezachwianych.
skonale scharakteryzowane są w baj- da jego manjerze oddawania najdrobi najsubtelniejWe wszystkich dorocznych wysta- ce Andersena o głodnym gołym amor- niejszych szczegółów
przedmiot
danego
odcieni
szych
u,
wach W. T.AP, Kulesza bierze czyn- ku, który zapukał w nocy dę starego
jeszcze
powiórzę
zakończen
Na
ie
ny udział, zas lając i urozmalcając je posty, a gdy ten go ogrzał, nakarmił
swemi pracami, © których właśnie i napoił ciepłem czerwonem winem z raz: Kulesza jest: artystą całkowicie
skrystalizowanym, fest malarzem, któmam zamiar mó
« ić.
cukremzły božek przeszy! mu ser- ry uczciwość
artystyczną łączy z wiee
Jak już zaznaczyłem, wielki wpływ cs strzałą; ale bynajmniej
przy cieg“
leletniemi
zdobycza
mi technieznemi,
na całą twórczość jego wywarli dwaj łym kominku nie wywołał
spodziełege profesorowie, to też głęboki spo- wanej tragedji; poeta tylko zaplakal, skt potrafi w najmniej sprzyjają
warunkach utrzymać sztukę na
k5j i prawda zewnętrzna cechują wszy- ale spokój nie został zachwiany.
Ta cy
pjedesiaje,
stkie jego obrazy. Cała psychologja te- ka jest cała sztuka Duńczyków, taksie należam
Jest jednem z niezbędnych egniw
go człowieka zrównoważenego, zawsze ich malarstwo, takiem też mi się wypełnego taktu, a jednakże tęskniącege daje
malarstwo
Marjana
Kuleszy. w wieńcu artystów wileńskich.

do świata innego, niecodziennego od- Strzała złego bożka zmusiła go odtego edczylu,
W roku 1910 keńczy akademię i Źwierciadla się w jego licznych wnę- dać się sztuce na całe życie, ala nie
na jako au contraire temu pesymizmowi па zaproszene
prof.
Rumiancewa, trzach kościołów, refektarzy z niskiemi sprowadziła go z drogi równowagi
w stosunku do

6

miasteczek.

Zygmuntowska

postawieniem Ale właśnie w czasie

wczle niegomyśłnych horoskopów

|

krem! utrzymujedelikatną ipiekną cere BARA

malarstwie

traktowane jako wstęp.
A ża odezyt ratustry: „gdzie ma
rzetelność
się
nie tylke nie był wyczerpującym, ale kończy, tam ślepym jestem, tam też
bytu odczyty na podobne tematy (0 i zrwzumiełym — miałem
możność ślepym być pragnę”.
sztuce) podawaue przez radjo, gdzie przekonać się tegoż wieczora w rozJ:szcze będąc uczniem w Warsza:

mie ten ostatai na zdobnictwo i ornamsent. Tu się skończyły przeznaczone

;

OPO

Czy jesteś jej członkiem?

pedagog podejmie się lekcył dla dziecka ociemaialego.
„ul. Chacimska 31 m. 1. Od g. 3-e|—5-el.

Adamskiej,

odczytu uważnie, ażeby skonstatować
w kcńtu, jak bardzo nie mają
racji

wach, które te dwa kierunki wywarły
na całą sztukę współczesną, szczegól»

*

żądać tylko oryginalny wyrób firmy

pełaem cichego romantyzmu i wew.
i?
spokoju
Marjana
Ku:
zapowiedziało debrze jak oni, chociaż zupełnie inaswym
w programie
SZ
adczyt dr. Stef. Zahorskiej na temat: czej."
Wśród malarzy wileńskich Kule„Kryzys współczesnego malarstwa",
Iaaczej — to pojęcie bardzo roz- sza jest jedynym o całkiem już kry»
Zbyt obiecującym był tytuł, — to też wlekła. Mówiąc o kryzysie w malar- stalizewanej fizjonomji artystycznej.
wbrew swojemu zwyczajow: (słucham, stwie współczesnem, od tego właści- Jedyny te jest artysta, który powiez rzadkiemi wyjątkami, tylko koncer- wie musiał by się rozgoczynać odczyt, dzieć może, jak ów sumienny z du:
wysluchalena wszystko poprzednie zaś musiało być cha poławiacz pijawek mówił do Zatów pr. Kantorowicza)

Przed paru dniami radjo wileńskie

| 0

utrwala granice
Rzeczypospolitej

TOTEM

„wrócą

6“ Š

Wilno, ui, Što Jašska 9

Absolwent instytutu Pedu3giki Specjalnej,
rutynowany

Tomasz Jełowiecki.

ezając latom ubleglym —

„Ogniwo“

i

Biatowice, 27 I. 28 r.

Marjan Kulesza.

3

przedstawicielami
młodzieży akademickiej i wyraził ubolewanie z powe-

rządem p Jutkiewicza, zgłesiło . swój ważenia

wyborczego

incydentem

m. st. Warszawę przyjął
rektora Szlagowskiego z

akademickiego i usunięcia wraz z
go stanowiska do obowiązku
służby młodzieżą
Rada Opiekuńcza Kresowa jest
kemunistyczną również i
wojskowej. Nie mając wideków prze- młodzieży stojącej na gruncie pań- instytucja
która
roznieca
oświatę
prowadzenia
swoich
rezelucyj,
grupy
stwowym,
pozaszkolną
pomiędzy
ludem
wsi
Ponieważ warunki polityczne na Kresach

świeżych my dzień pracy mają „bojówki „PPS*?
Czy 8 godzin jest przestrzegane? A
P,
rozpoczną po ich na- tożs to przca akordowa!

„rolniczych*

PPS.

tłum a ma wiecach
innych
opozycję, Ciekawa rzecz ilu

Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 13 powyższym
stycznia rb. nowelizującego ustawę o Rządu
ma
powszechnym ebowią ku służby woj- ]. M. ks.

6

sklepieniami

i zakratowanemi

okien:

dnocześnie słowami, iż przyszłe pó" myślałem o zdumiawających ekssery- du bułgarskiego sobór w Sofji — je- kami,w korytarzach z dziwacznie wy„aby pracować tam kręcenemi schodkami, lub niszach ©
kolenia malarzy z takiem poczuciem mentach rzeźbiarsko małarskich Śleń- dzie do Sofji,
poszukiwa* przez dwa lata przy obrazach mozai- metrowej grubości
murach, którędy
stylu i formy, jakie zdobyły, zawdzię- dzińskiego, o ciekawych

na

niepewne

ścieżki

szamotania

się, zwątpienia, lub ekscesów nerwowych, doprowadzających _ nieraz
ludzi

do

punktu

bez

wyjścia.

Je:

i

ergo.

*) a tempera — sposób malowania fa"
bami mineralnemi zmieszauemi z klejem,
miodem, białkiem, (ub żółtkami jaj.

i

nam o ścisłe

1) jakie
domości według gmin
organizacje działaą, 2) jakie zebrania i wiece się odbyły i z jakim re'ultatem, 3) kogo
należy

porozūmieniu

i

Przyjaciół i czytelników „Sło- natu. Chodzi
wa* zamieszkałych na prowincji
w okręgach wyborczych
wilenskim, święcizńskim, lidzkim i nowogródzkim prosimy
usilaie o

Przeciwko

— Stosunek T wa miłośników
hi torji reformacjj w Polsce im.
Według wiadomości otrzymanych z Rosji Sowieckiej, Moskwa nie
] Łaskiego do wyborów.
Dale poprzestała w swej intrydze przeciwko polsko-litewskiemu zbliżeniu na zje:

ii

Do czytelnikėw

naszej

Mowa intrygy sowieckich ojentów w Berlinie

szachownicy wyborczej.

ii

Na

Wo

|

Zestawiając te ostatnią

Meljoracje
podstawo=
we a szczegółowe.
и

o

BLO
da
s „ O'szewskie
=
=

a

‚
wyglosd.

szony w Tb
я + W
Р
rzyszenia Techników, zgromadził
:

kaźną ilość

słuchaczy. |Sim

wania,

którem

ujęcie

znacznej
mierze
do
pogłębienia
sze oddawna

i

większego
uprzywilejowania . akcji
osuszania bagien.

№ —

z

Majważ-

waniem,

ja Y

dziedzinie gtawowem.

za osuszaniem

zwigkszenia przestrzeni“ užytkownych,

słów

niczańskiego, który wyraził przypusz-

a

Włamanie
Energiczna

a
jet 8 adi E ady
tzyź ie, nie jeden jeszcze wieczór

godzin —

w

‚

w

Kupno

Sa
'a,

82,—

——-

Olszewskiego
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47,10.

pujące: :
Wileńszczyzna

pozbawiona

terenów swej ekspansji
Musi

gospodarczej,

а

<a

jęz. Stworzył
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_ 56,75
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a

a

przedewszyst. czarnej
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nrodžaja,

e

pij

dwu*

łotewskiego,

mych dzielnicach Polski.
i

ai

w in« sumie

W kierunku

W

a

łotewski poddany,

Po porozumieniu

poznawał wewnętrzie

się z władzami

śledczemi

Alers poszukiwany jest przez Urząd

Śedczy

iedno z pierwszych miejsc (w dyskusji niewiadome

dlsczego

meljoracje

szczegółowe były ufożsamiane z drenowaniem!), druga— przez zwiększenie

p

rzestrzeni

mych

nych
UPIAWNYCA:

kosztem

GeyDUžyikow >

dotychczasowych

nie-

zawdzięczając u

użytków (bagien) —

tegulowanu rzek i przekopaniu głównych

rowów — co również
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wysasię gęste nad pochyłą dróżką
towarzysza nie zwracała uwagi. Była
dzaną nag'elkami i nikocjanami.
coraz
bliżej, a nie nie wyróżniały liAnko wracsła z kąpieli. Głowę nje jej postaci. Szara sukienka wsiąmiała owiniętą zieleną chustką niby

turban;

z

masywny

zwisał

ramion

kala

powoli

w

pachnącego

groszku.

m miocie jej przecież najI
bardziej ładnie— pomyślał.
Anka przystanęła
— Chodziłem wczoraj wieczorem
długo po ogrodzie— mówił Teofil,
i cicho. Te spaksiężyc a kajej pe

Tęsknota

za

tobą

kochany,

—

nawarstwiający

dem— myślała

Marta.

— Za jeden uśmiech

łaskawy —

niebo otwiera się przedetmną. O gdy-

gnuje z welścia de jadalni, choć wa: ły się tak, jak długa
bluzka z po- krawą bielą,
łyski wej materji.
dzielnie,
R zeszli się w przeciwne strony.
Przerwał
Nad bialym obrusetm pełzała nuda Za Anką podążył Gwardel.

i duszące

pragniene

zmiany.

Myśli

nieustannie o narzucający
nastrój.

Przez

otwarty

się

lufcik

rudawa, puszysta

z góry

dolatywał

kotka.

trzęsły

dres:czu.

VIII,
M'nęła północ, którą

ją

panowała

nagle

trzask w ciemnej
niemal bez suchy
Trzask nerwo

Do Jądalni wskoczyła

osób skupionych przy stole zawadzały szelestu

zwiastowały

niepo-

niespodzianie

alei ogrodu.

wy i niesamowity.

się

drzewa

Za»

w konwulsyjnym

Uśpiony

dom zadygotałi

ocknął się gwałtownie biaskiem kilkw
płomyków, rozrzuconych po oknach.

szum drzew.
Nic więcei tylko po- koguty arzyczajone w dalekich kurniW głębi pokojów przebiegał. truchciszum wielkich drzew.
kach. Antyczny zegar wsparty o białą
kiem tajemniczy nocny 8.mer.
Nagle z poszumu tego wyłonił się ścianę jadalni, zaznaczony
konturem

Drzwi od korytarza otworzyły się
wysokiej szafki, —milczał, Wskazówki
jego zatrzymały się przed laty na raptewnie. Teofil stanął w pro,
jakiejś godzinie. Stary zegar był więc Oślepił go na chwilę blask świecy.

rezydentem w anbilewieckim dworze.
Przechodzący
samotnie
po pustej
otchłani nieba
księżyc zajrzał przez
niezasłonięte okna i oświetlił nieru+
się ni- chomą biel cyferblatu. Po ścianach

Salwa niefrasobliwego śmiechu by- niedowierzaniem.

czysławie. Dla mnie uroda mężczyzny

Cisza

bi ją światło i ciepło.

bym miał pewność i nadzieję—mówił szuth inny, ostrzejszy, krótszy, barcicho Rudolf do Marty.
dziej energiczny.
Muzyka ucichla, |
— Staś jedzie! | Staś jedzie.
— A gdzież jest pani murzyn? nie
Pierzchnęła nuda. _ Wszyscy się
widziałem go od rana — ozwał się z porw-li nadsłuchując,
głębi okna przytłumiony baryton.
— Czyżby on? —myślał Rudolf z

ła odpowiedzią.
się
— Pan jest przystojny panie Mie-

Ręką pieściła zmierzch.
płaszcz kąpielowy.
Teofl pogrążony był w wielkiem
- — złotego
bialo
olbrzymiego
charte, postępującego obok linją wy- zamyśleniu, które nie wróżyło nic
+
smukłą i gietką. Natknęli się tak na debregol
Pietrzące
się
schody
przed doodpoe
uważni
ącego
szukaj
,
Teoiila
mem zatrzymały kroki wracających. Z
wiedniego kwiatka do butonierki.
za węgła wysunął się Rudolf -wesoly,
Wreszcie poi Zeno się a:
gałązkę

—

podobna jest wrzeniu podziemnych
i subtel* wulkanów z wierzchu przykrytych lo-

hu- się rozpraszać woń słodka

czącego młyna pieśc ła, szmerem fal, Na. Lekki
owijających się pieszczotliwie dokoła

lową

as

9 — 12
sę:
g. 5 — 7 więcz.
ы
405— Ponadto we wtorki,
KO J
czwartki | piątki
od g.3 m, 30—4 m. 30 za. GAKUSZERKA
OZ
=
M LAKNEROWA
frontowy
nie duży,
Garbarska 3.
Przyjmuje od g. 9 do
U
nmnebiowany z wygoW. Z. Nr 160, 7 w., Kasztanowa 7 m5
oddaje Še.
dami
W. Z.P. 69
ul. Pańska Nr 4, m. 5

Z

francuskiego
angielskiego

2539—VI:

złot:

W.Z.P. Nr 53

punkt, ul.

Orzeszkowej

O LBKCYJ

Cena egz. brosz. 350 z.,
.— zł. Do nabycia
oprawnego
we wszystkich księgarniach oraz
Wilno,
Wschodniej,
w Ajencji
ul. Mickiewicza &

i

(w podwórzu

Gdańska 6, tel. 9 05.

Radloamatora.

akt

staranne

gwarancje

ORADNIK
RADJOAMATORÓW

DLA

wykazów,

Saras

wczych i towarów włóknistych bez wyrobów
Właściciel Kałmyk Łota zam. tamże.

zębów, plom

boiranie 1 usuwanie
ich bez bólu. Porcela-

ul Orzeszkowej Nr 3
siciowe i skėrne. ul,
(róg Mickiewicza)
iefoka 1, tel. 1067. przyjmuje cd g, 10—2
19
1 4—6.

dok, it. d. Wykonanie

1: A. «Geiperin

iatnieje od

drobna

W, Pasiriski

Przepisywania
Ir K. Sokolowski
na maszynie kosztor.

D. H.-K. <Zachęta»

praca zbiorowa wybitnych fachowców wojskowych,
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest
właśnie tem, co jest niezbędne

Andrzejkowiczowa

Choroby skórne i we:
ul. Mostowa

1896, na imię Józefa
Narucia, unieważnia się
0—56£

pod pewne i mocne

mieć pod

Samas

pow

1926 roku. Właściciel
2581—Vl

łożyńskim, sklep manuf ktury i galanierji. Firma
istnieje od
1927 r. Wła-ścicieł Justynowicz Józef, zam. tamże. 2586—VI
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min TS
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—
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Zagranicz”

Tokiais

TO: OW,
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i dorosłym

Opsie,

Dakalejao galanteryjny. Firma
istnieje od
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7616 I. A. «Justynowicz Józef» w Wołmie, pow. Wo-

1 оа 4
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nych
fabryk.

"eow mamnytie
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w
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L. FRYDMAN

Przyjęcia

LEKARZ
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mięsna. Firma

7613

—0L

Tel. 921,

dostępnej cenie. Zu:
neryczne kobiece.
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Zarzecze 5, m. 2,
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można || PORADNIK DLA RADJOAMA-

Dr

Udziel

i WYNAJEM.

ręką książkę, zawierającą rady i
wskazówki, jak defekt taki usunąć

to od fachowych i
uzależniając
icda, tacie nieprzyjęcie żadnej oferty.
dyrektor isa!Fw

ul. Niemiecka

psuje odbiór i

KAŻDY więc winiea

prawo wyboru
ofe80 bleROBA
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warunkach
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=55ё.
D. H.-K. <Zachęta»
Gdańska 6, tel.905 | KOBIETA

i FISHARMONJE

dr fekt w aparacie odbiorczym

AŻDY

na

wciąg-

drobna sprzedaż towarów
kolonjalnc-galanteryjaych. Firma
istnieje od 1926 roku, Właściciel Galperin Sara zam. tamže.
25; 83—VI1
V
7014. | A. <Grejzdorf Małka» w Kom:jąch, pow SwięCiańskim, sklep spożywczo bakalejny i tytuniowy oraz piekarnia.

choroby

Blumowicz

|. A

od 1912 r. Włsściciel "Fiszer Rocha, zam. tamże.
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by: „ma 4 darai
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—

: AE AM leke
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i skórne,
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Przedstawicielstwo pierwszo:
nych i Krajowych

:
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K. DĄBROWSKA

muntyszkami pow.
otrzebny budulec
Wileńsko Trockiego, rozp'gtości 30,6
nie*
zostanie wydany przedsiębiorcy na miejscu robót w stanie
В
robionym.
dniu 6go lutego 1928 r: o goPrzetarg odbędzie b
mi
ilrekcji
Bi Robėt Publicznych w
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S
ose
Onęg
=
dzinie 11-e)
.
alien)
5
tymże dniu do
= POR iemne Oferty S inne być złożone w
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i Oddziału Drogowego
Kea Skarbowej na wpłacone wadjum
LS
sz
przetargowe w wysokości 5 proc. zacferowanej sumy.
Termin wykonania robót 1-g0 maja 1928 r.
Projekt mostu, ślepy kosztorys, oraz obowiązujące wa"
Ok:
a
12 —13,
gox
techniczne są do przejrzenia w godz.
9588
owoc Robót Publicznych (pokój 87). Aa
awaniu pońprzepisami o
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ye zp
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staw
1, 1l1—396/26, posta:
Robót Publicznych z dnia 31 VII 1926 r.
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е 1„…„

L

dl

7612, I. A. «Fiszer Rocha» w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 118, drobna sprzedaż towarów bąkalejnych. Firma istnieje

zniżka. Ofiarna 4 m.5
P anos
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M. WYSZOMIRSKI | Przyjmuje od 8 o 1
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iod 4 do 8,
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WEŁNĄ
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i
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repeiuje | Wilno, ul.
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sią
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i
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Dr POPILSKI
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Ulokujemy
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towaru
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7611

Choroby jamy ustnej,
wanie zębów
bez bóln.
and
1 złote

| LEKARZE.
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RANOLODY,

H

ławskim, di
sprzedaż towarów spożywczych,
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lanteryjnych i A
w wyrobów wytworniejszych Włsściciet
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amże.
2580—VI

MARYA

34—V—16

Gdańska 6, tel. 60 5

reszi

wysortowanego

m.

v, H.-K. <Zachęta«

JUBILEUSZOWA

Wyprzedaż

Ożyńska- Smolska

ias

„M. Gordon

1040

i od g. 4—7.

Wilno,

tr

Do Rejestru Handlowego
Sądu Okr. w Wilnie
nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.:
Dział A — w dniu 4—L 1928 r,
7610 1. A. <Dłot
Gdala» w Dryświatach, pow.

m

s0-L Ul. Ostrobramska
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aparatem

SEASONS
NEI
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ERKSA P

4

ch Krasuosielski

J. JURKIAWICZA
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Wilno, ul. Wielka 21,
Przyjmuje: od g. 10—2

Lekarz-Dentysta

lidnego lokatora
do
wynajęcia.
Zygmun-

oną bedą w; Ś wietiane filmy:
obliczn śmierci) bohaterska wyprawa Jana Schomburgka wgłąb czarnego lądu w 10 aktach. Nad
Morskiej i Rzecznej w 2ch aktach.
rogram: «Dzień marynarza polskiego» film Ligi Žegiu,
trkiestra pod dyrekcją
Kapelmistrza
poczekalni koncerty radjo. Kasa czynna od
z. 3 m.

Miejska

dla

Lekarze-Dentyści.
Lełarz- Dentysta

i K. Szalkiewicza

salon i sypialny ume-

wejściem —

Ramy

Księgarn'a
Ostrobramska

blowane — z osobnem

nieważne,

i

i

obrazów ifotografji
oraz odnawianie
ram solidnie i tanio
wykonuje

Apartament

„Przez dźunge | DUSZCZE * nimowyw w
7

Listwy

Adres w sklepie
Nowickii Syn,
Wielka 24.
0—8ŁE

Krakowie, Warszawie, w głębi Rosji, na Krymie i na
Wielotysięczne zastępy wojsk solskich i armji c» erwonej
„Van“, „Corso“ i
Warszawie równocześnie w 3 kinach
4 6 8 ' 10 wiec”. Dla młodzieży dozw lone.

który pcdziwiaė będzie całe
ilno
NIEBEZPIECZEŃSTWO) dramst monumentalny osnuty na tje wojny w Chinach, W roiach gł
LON CHANEY. Eleanor Boardman, i Wiliam Fiaines. Rzecz dzieje się w Hankau, Shanghaju i na
wyspzch Filipińskich, Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, Początek o

Miejski Kinematograt
Knituraino-Oświatowy

renta,

T

"PIANINO

J. LESZCZYŃSKI, JUSTJAN i iani.

Akcja rozgrywa sie w
froncie oraz w roku 1927.
Film ten demenstr. w
„Capitol“. Seansy o godz.

O

Sala

Оч

© Śach „MOGIŁĄ NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA” > gzcainc
a e ub FORTEPIAN | gain
ima sbs

„HELIOS*

Kino-

у

-— Giyby on —przemknęło
by błyskawica przez głowę Marty.

jęły się układać

fantastyczne

Mialżsby

być on?—wstrząsnął

ukazała się

w drzwiach

swego

pokoju etulona obłokiem porannego
stroju. Oczy miała rozszerzone niepokcjem

i prawie czarne,

mion spływały

cienie. cione

S'arv zegar nie miał ani kukułek, ani
znaczy bardzo wiele.
się Teofil
kurantów,
które otrzec by mogły
Ale...
Po chwili usłvszano wyraźne war- przed porą zbyt spóźdieną,
Rudolf wstrząsnął się niecierpliwie, czenie motoru, Teraz niebyło wątpliŻółty pokój nie spał jeszcze i
ale pohamowała go rozważna dłoń wości, M;śli ucichły. Jadalaia zawrza- znaczył
się
oświetlonemi oknami
Marty.
5
ła stukiem odsuwanych w pośpie- jasną plamą na ciemnemi uśpionego
— Ale — kończył rozbawiony so- chu
krzeseł.
O ustoszała w oka domu Słychać tam było nieustający
pran—nie lubię, nie znoszę bruastów. mgnieniu. Na wyprzódki dopadli do dwugłos i od ćzasu do czasu coś
uśmiechnięty,
Uśmiech niby zwarzony
mrozem ganku. Był to jednak odruch /wykłe- nakształiidzwonienia cienkiego szkliwa.
Siadł obek Marty ma stopniach
ganku. Teofil pozostał wsparty na kwiat opadł z twarzy Rudolfa. Czoło go pragnienia zmiany, Na. moście W ciszy nocnęj pokój ten raz po raz
przecięła mu głęboka bruzda.
widać było jaskrawe ślepia limuzyay, rozbrzmiewał
k.s<adą
wesołości,
lasce.
Zaszumiał, zaskwierczał, zasyczał dy- rzucające przed sobą garść Światła. Przez dolną szparę (drzwi przesączeła
Ciszę wieczorną przerwały tony
sząty samowar
w eddalonej jadalni, Warcząca głuche bestja zaryła się się zeń de jadalni struga żółtawego
fortepianu.
ciężko w twardy
piasek
podjazdu. światła świecy i przepadała w białej
Czyjeś ręce otworzyły jedno z
Ук
—

Marta

duże

warkecze.

wzdłuż ra-

nawpół rozgle-

Odsłonięte

ramiona,

trzymające wzniesiodą gwiecą, lekko
drżały. Pytające spojrzenie zwróciła
ma Teofila.
wyraz jego

Zdziwił ją
twarzy.

uśmiechnięty

Zmarszęzyła się groźnie.
— Nic się mie stało pani — prze-

szkedziłem —

wyrzekł

chając się ciągle,

Ślał o czem innem.

bo

Teofl, uśmie-

właściwie my-

Jedną ręką

po-

prawiał binokle,
w drugiej trzymał
zaciśnięty jakiś błyszczący przedmiot.

N eustannie patrzył na Martę.
ulgi
wygładził
ściągnięte
Usta stuliły się słodko,

niemal

Wyraz
brwi.

rzew=

pó
ślepia przejaśniły s'ę nieco. powodzi księżycowej.
ok'en ogromnego Salonu. Zafalowały
nie. Na tle czarnego ekranu ciemnePod ścianą stoi długa wąska, drew»
um Starlicki wysiadał wśród ogólnej
Noc szła. Ogród stał cicho, ską- go pokoju, obciągnięta aż do kostek
z Zauważyłam, że to od śmierci łagodnie długie białe muśliny franek.
pany w srebrzystym uścisku księży- różową łuną, wydawała się prawie
matki jesteś taki rozdražniony—wy- Rozbite, skurczone i pożółkłe klawisze miana ława. Na niej ułożył się w ma- wrzawy.
zrazu
lowniczej
pozie
wysmukły
chart
Gwarsię
"
W
_
powietrzu
rozbryzgiwały
ozwały
się
ca. Krople rosy na trawach i listwi- piękna. Teofil trwał w modlitewnem
instrumentu
starego
najlea
czem,
sių
zajmij
jecź gdzie,

nerwy.

uspakajają moje

jękliwym

piej zakochaj Się:
Słowa Anki plynety p
e, nawpół ironicznie.

aż Chciałbym

Anke—Ale

wiesz

ci

žarto- Wprawna

być wdzięczny

dobrze,

iż

życie

lkającym

ręka

głosem

pianisty

Powoli

del. Biało-złoty, najczystszej rasy. Jest kulki

formowałai

tak wysoki, ia z łatwością opiera głowę skadą.
zaokrąglała melodie, Grał „Berceuze” na stele.
Ale
Ktoś miękko
zasiukał w okno. "się od
Chopina. Bas łudząco p'dobny do
miarowego siukania
mogl o kołyskę Lufcik jest otwarty. W lufciku siedzi sam ma
Wiolin — to śpiew wieczorny, ukła- rudawa puszysta kotka Micia. Już
Na
dający maleństwo do snu. Prawa rę: wyciąga łapkę, macając powietrzei miała

moje weszło w okres beznadziejności, z której nie potrafię się wydostać
ka rztźbi melodją miękką Jak atłas,
o własnych siłach, A przecie, może przejrzysta
jak łza. Są tam tylko ma:
coś się zmieni...
leńkie
dysonanse
jak cichy brzęk
R
wgłąb
zwolna
i
Postępowal
szklanych
paciorków,
rozsypanych na
i djalog ich rozpłynął się na Szyba
mozaikową
posadzkę,
jak gwizd kanprzymykanych drzwi,

przygotowując się do skoku;
spostrzega drzemiącego charta.

wtem
O.zy

śmiechu

wielodźwięczną

ka- nis Išnily się naksztalt rtęci,

jakby zachwyceniu.
Marta cofała się
światło w zwolna wgłąb pokoju.
miast przybliżać sią oddalały narożnych oknach domu, Przez chwiWtem z przeciwległego końca Коświatła i Starlicki znalazł się ię jeszcze blady płomyk świecy prze” rytarza wypadła Anka.
Rzuciły

progu pustego pokoju.
innym
progu
stanęła Auka.
się Szeroko ale dyskretnie.

Wreszcie

zgasło

ślizgiwał się wśród

Ale światło, idące
panowało

wyłącznie

żółte

od

innych

okiem,

Wydawc:, Stanisiaw, Mackiewicz. Redaktor edpowiedzialny Czesław karwowski

rzekła. Starlicki kłaniał

żył, że światełka

się..

Zauwa-

srebraego

Światła

w oczach Anki Iśni= na pochyłej dróżce

Drzwi

się sozamykały się

zewnątrz, za- za niemi powuli, łaegodaem półkol
em:
domem, Teofil zwiesił głową.

nad

Ruchem okrągłym podawała mu mi- spowitym w mrok.
Noc szła. Księżyc opuszczat się
gotliwą świece.-—Dla pana przygoto»
jej rozszerzają sią i stają sią zupełnie wałam
jak zwykle żółty pokój— zwolna ku swemu zachodowi. Struga
czarne. Ci-«ło wypręża się do dzikiego
rzutu i znów Się cofa. Micia rezy-

bie w objęcie.

rzedła, Nikocjany
znaczyły sig jas-

SIE

Drukarnia
ge W ydawniciwe Wiłeńskie» Kwaszeina 2

4

