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zoaztową
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epirtėsty

W

% zł.

pojedyńarego

cena

Getzlicznej

traktatów, ani też swej polityki lokar=
eńskiej. Przy zawieraniu układu lacarneńskiego Niemcy odrzuciły gwa:

|

podobny

granicy

sposób

niemieckiej.

Niemcy

W

Baltische Presse donos! z Kowna:

PAT.

6—II

GDAŃSK

zaPrasa kowieńska otrzymała z litewskich kół oficjalnych
uregulor
pewnienie, że rząd litewski pragnie obecnie stanowczo
litewRząd
ym.
pojednawcz
duchu
w
Polską
z
wania stosunków

aby stosunki z Po'ską ukształtować

ski będzie dążył do tego,

й

ае

spadarczych

W kotach litewskich oficjalnych ošwladczają dalej, że rokos.

zachowują

się w dn. 25 b. m.w Kopen:

się względem Litwy. Świeżo zawarty wania po'sko litewskie rozpoczną
w Berlnie układ niemiecko-szwedzki hadzei W. kotach parlamentarnych

Że ze
jednak zaznaczają
mające
nie nie daje Litwie i jest zupełnie pa- strony sowieckiej oraz berlińskiej czynione są usiłowania
dobny do układu, zawartego przez na celu dalsze opóźnienie a nawet udaremnienie przewidywanych
Tymczasem jednak nastroje iitewskie wobec Rosji so=
Niemcy
z Polską, a już w żadnym rokowań
Również w stosunku do Niea
razie mie zabezpiecza terytorjalnej nie- wieckiej uległy radyka nej zmianie
z
zwłaszcza
maruszalnaści

i

nieufność

wzrasta na Litwie coraz bardziej

Wi- miec

cełości Litwy.

a
docznie pragną Niemcy równocześnie powodu nikłych wyników berlińskiej podróży Wo'demarasdalszym
ocenia w
zrewizją swych wschodnich granic po:
ruszyć również sprawę Obszaru kłaj- ciągu

Rezultaty narad berińskich prasa litewska
powodu

pesymistycznie: Z tego

też „mnożą się ataki ороя

zycji przeciwko premjerowi Wo demarasowi, któremu zarzucają,
Litwa będzie mus
W naįwidoczniejszym związku z że w Berlinie nie miał żadnego powodzenia.
zawarciem
przed
Poską
z
rokowania
niepowodzeniami berlińskiemi stoją c” siała przeto rozpocząć
do
przywiózł
nie
Woldemaras
traktatu handowego z Niemcami.

pedzkiego,

)

statnie wiadomości

z Litwy

kowień-

Kowna nawet zapewnienia, źe Niemcy zgodziły się na import
bydła i mięsa litewskiego Urzędowe. koła litewskie zachowują
ciągu Z
berlińskich w da'szym
się w ocenie rezutatów narad
zas
nie
dotąd
Wo'demaras
że
faktu,
z
rezerwą co wynika już
prosił do siebie przedstawicieli prasy,
Rokowania mają się rozpocząć 25 bm. w Kopenhadze

skiej. Nadchodzące z różnych źródeł
zarówno przez OQdańsk, jak i wiadomości. znajdujące swe zcho w prasie
miemieckiej, stwierdzają zgodnie, żew
stanowisku L'twy wobec Polski
na
stąpił zasadniczy zwrot i obecnie sfs'
telegraficzna donosi:
KOWNO, 6—il. Pat Łotewska agencja
ry miarodajne litewskie zdecydowane
rokowania
jakoby
się
dowiaduje
Blatt»
«juedisches
Kowieński
są na podjęcie oficjalnych rokoweńz
penhadze.
K:
w
bm.
25
litewskie miały się rozpocząć
Polską, Jak donoszą również koła l:- polsko
TS OS T
A
TTT
T
IT
tewskie wysuwsją pędobno Kopenha- (AS

kowań.

Przyjęcie ks, Kardynała
Hlonda: w Monachjum.

ceł w

Waloryzacja

ge jako miejsce przyszłych rokowań
polsko litewskich.
«Vossische Zię»
dewiaduje się również z Kowna, że
КеревВара
jest proponowana przez
Litwę, jako miejsce
przyszłych
ro-

traktatowe

a rokowania

Polsce

z Niemcami.

swego
iiformacje
ERLIN, 6.11 PAT. Frankfurter Zsilung ogłasza
ć
powziąś
misł
polski
rząd
A warszawskiego, wecług których
uko
.
acyjnej
wałoryz
ustawy
do
noweli
dniach
szych
decyzję wydenia w najbliż

Są naraSzczegóły dotyczące wysokości stawek weloryzacyjnych otoczone
stara=
kiej
niemiec
i
delegacj
tajemnicą, W odpowiedzi na żądanie

zie ścisłą
no SIę ze strony

Polski decyzję

czysto wewaętrzno-politycznych aż do czesu
przejść

się

zdecy-

iraktatowe

za-

poprzedniemi

nad

dziennego

porządku

do

ostatniej

W

pO wyborach.

jednak chwili rząd golski chcąc przyśzieszyć rokowania

dował

względów

ze

odroczyć

sprawie

w tej

A
я
i.
2
pobytu
w
Monachlum
prymasa * иЁ':Ё? korespondent stwierdza, że wiadomeść o zamierzoriem rzekoma
Polski ke. kardynała Hlonda edbyło przeniesieniu na czas przejściowy rokowzń handlowych do Berlina, wywosię wczoraj u kard. F anlhabera šnia- łała zdziwienie w kołach werszawskich, które wskazują, że o tego rodzaju
W
bawiący
dan'e, w którem oprócz
przedstawi: zamiarze nie wiedzieł dotychczes również aelegat miemiecki
cieli wyższego duchowieństwa,
wziął Warszawie, W kołach zbłżanych do M.stwa Spraw Zagran. oczekują, że
udział konsul
generalny
Aleksander wiadomość berlińska okaże się nieprawdziwą.
Ładość Po południu
odbyła się w

MONACHJUM,

6,1. Pat. Z okazi

Nieprawdziwe

przeptłaijonej publicznością sali Sto, Warzysztń katolickich, uroczystość ku
czci kard. Hlonda. Wieczorem konsul

generalny
Rzeczypospolitej
Ładoś
wydał obiad, na którym byli obecni

han-

pogłoskio restrykcjach
dlowych

Rzeszy

niemieckiej Ha-

mel i pierwszy burmistrz Monachjum
Scharnagel.
Po obiedzie odbył się w konsu-

lacie

generalnym

raut

z

udziałem

przedstawicieli rząda, wyższych urzędspraw
bawarskiego
ministerstwa

WARSZAWA, 6,11 (żel. wł Słowa). Polska Ag. Pubiicystyczna donosi:
Dowiadujemy

się, że pogłoski o zamierzone

Bank Polski

przez

jakeby

wem j spowodowany był długoterminową przewyżką imsortu nad £xspor.
tem. Należy parniętać, że nasz bilans handlowy był dawniej sztucznie akutrzymywały
tywny gdyż deprecjacja waluty i zubożenie kraju sztucznie
gospodarpoprawit
że
jasną,
import na zbyt niskim poziomie. Jest rzeczą
matomiast
nego
produkcyj
importu
wzrost
ć
wielki
towarzyszy
czej musi
Pod
txsort dopiero stopniowo każe nadążyć za wzrastającym importem.
w
umowy
zawieraniu
przy
złudzeń
temi względami nie było żadnych

jków
zagranicznych ' z
pod. sprawie pożyczki stabilizacyjnej. Głównym iej celens miało być zabezpieStkretarzem stanu na czele, przedsta” czesie waluty w tym właśnie okresie przejściowym kiedy import przawyž
wicieli duchowieństwa, korpusu dy- szał jeszcze nasz txport.
Plematycznego i konsularnego, liczSytuacja powyższa była przewidziana zarówno przez rząd jak i przez
Polski którego pozycja dzisiaj jest tak silna, że deficyt tega rodzaju
Bank
Rych przedstawicieli prasy oraz wielu
Osób

z

towarzystwai da się z łatwością pokryć bez uciekania się do restrykcyj handlowych.

bawarskiego

Wiedeń — Bruksela czy Genewa?

kolonfi
polskiej.
Dziś rano
kard.
Hiond udaje się w dalszą podróż do

PARYŻ, 6 Il. Pat, Pewna wybitna

Ratyzbony.

UTE

Otwarcie sesji parlamentu
Londynie.

oświadczyła współeracownikowi

Narodów

osobisteść

stojąca

<Excelsiora»,

iż

blisko

kampanja

Ligi
na

przeniesienia siedziby Ligi Narodów do Wiednia, poczyniła wielkie
w rzecz
Ankieta przeprowadzona
przypuszczają.
post'py, większe niż to naogół

parlamentu.

C:remonji ot-

warcia dokonać ma, zgodnie ze zwy.
czajem, król jerzy, który wygłosi

pzytem

mowę

LONDYN,

łudniu

odbyła

zgromadzenia

głosów.

Dziś po po”

6li. PAT.

się

wiostnna

sesja

kościoła anglikańskiege:

O

ile nie zostenie

w

obrządku

liturgicznyna w

opracowaniu kurji biskupiej.

Angjja—Australja

na 30 kon.

nym motorze.
_ LONDYN.

6 II. PAT.

gielski Bznt Hincler

z

ias

jpawie wykryto
dedi) atcsstowih, stronnictwo

Lotnik andzisiaj

z Craydon do Australji na 30:ksnnym

lekkim aeroplanie typu
Zamierza on dokonać

Avo Avon.
przelotu do

Australji w ciągu 18 tu gedzin.

komunistyczne

jest

związku
bowiem

na Łotwie nielegalne. Dotumenty, jakie wpadły przytem w ręce policji, dopomogły do wykrycia ośrodka komunistycznego w Stolicy, gdzie również dokonano aresztowań

Proces

około 10 osób.

24 kupców

krakowskich

o prze-

mytnictwo.

Sądzie karnym w Krakowie
w Okręgowym
° KRAKÓW 6 jl PAT. Dziś ranotnictwo
materjałów ieksiylnych ma szkodę

o
rozpoczęła Się ro
Państwa. Nu ania
Skarbu

oskarżany chi

wszyscy wyznania mojżeszowego.

odleciał

przeniesienia

Wiedeń, to zwolennicy

y w Libawie,
"Ośrodek komunistyczn
ośrodek komunistyczny. W

rzedmiotem narad był nowy projekt

zmiąa

wybrany

siedziby Ligi dążyć będą do wyznaczenia Brukseli, jako nowej siedziby.

pregramową.

zgromadzenie kościoła angli!
kańskiego. .

—rn

Maekiswleza 03

lmponujący

RANGON

CENY1 OGŁOSZEŃ:

Wiersz milimetra
jednośszpaitowy ua stronić 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-th świąteczaych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne
proc. drożej. Że dottar czenie numeru dowodowego 20z r
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o

grodny.

20

zasiadło 24:ch kupców z

lot eskadry

pod protektoratem

Wileńskiego

Związku

Ziemian,

w sali przy ul. Dąbrowskiego

odbędzie

Krakowa

angielskiej.

6 ll PAT. Dziś rano przybyły tu z Akyab 4 wodnopłatowce bry-

wschód i do Australji na przestrzeni 20000
ty jskie dokonywujące lotu na dsleki
wypadków 90 0 mil. Obecnie po przelocie nad
nij. Eskadra przelecała już bez
holenderskie.
wybrzeżem Indyj ndaje się do Australji przez Singnapoore i Indje
17 Xz r. w
Lot rozpoczął się
Każdy hydroplian ma ziłogę 4:ch ludzi
Southampton.

się

dziś

5.

a
== 6.6. (i.
„===
(1. 2
Dochodzenie

28.

przeciwk

o pre
tacie Wersalskim*, bo „Francja do*
Landsberguwi umorzono. 2:
Przeczytaliśmy dwie książki pol- stała tam gwarancję dodatkową, pod
WARSZAWA, PAT. Matwo Kogdy Polska otrzymała tylko
skie ma izimat polityki zagranicznej i czas
munikacji podaje do wiadomości,
że
pragnęlibyśmy pedzielić się z czytel- gwarancję ogólną Paktu*. Mówi się wszczę
Paryż, 1-go lutego,

nikami tego pisma paroma uwagami,
-cisnącemi się nam pod pióro. W_Pol-

ace, podobnie jak i w innych krajach
europejskich istnieje spór ma temat
polityki zagranicznej,

tak

te

śwego czasu
dochodzenie
przeciw b. prezesawi
wość „szantażowania pokoju* przęz Dyrekcji Kolei Państwowych w WilLandsbergowi o rzekoNiemcy... „Pacyfiści* sią iego nie nie Emilowi
me
niepr
awidł
owośc
i
w gossodarce
boją, albewiem <pacyfizm to walkao

wreszcie, że Locarno—to stała możli- karno-sądowe

i jej pokój,

jej metod

wytycznych. Jak wszędzie,

walka pełna niebezpieczeństw,

leśnej prowadzonej przez Dyrekcję
Wileńską — zostało decyzją Szdu

w do steczenia której potrzeba znajo- Q, kręgowego w Wilnie umorz
one z
mości specjalnej strategii i taktyki, powodu breku cech przestępstwa.

i

Polsce zauważyć można trzy obózy:
do pierwszego zaliczylibyśmy „nacjonalistów*, do drugiego „pacyfistów*,
Podział
„realistów*.
a de trzeciego

potrzeba i odwagi» (str. 87)... Że sto- 10 c'0 jec e «Monitora Polsk
eg»
sunek Niemiec wobec pacyfizmu musi być odmienny,

«wynika

Takim „nacjonalistą*
Bohdan Winiarski, który wydał świe-

budowy

(str. 93).

łącą tezę:

nie przeładował tekstami

to

z

sa-

„WARSZAWA, GJlI (tel wł. Słowa):

Dziś

w godzinach
ten nie ma w sobie nic absolutnego, mej natury rzeczy»; z „Niemcami mo- vce-gremjer Bartel popołudniowych
w
towarzysiwie
bo jeden i ten sam człowiek może że nam przyjdzie stoczyć walkę* (w szefa gabinetu prezydjum Rady Misię w tej dziedzinie przemienić z. dnia Lidze);; ei, którzy się tej walki boją nistrów p. Józtfskego udał się do
na dzitń z „nacjonalisty“ na „realistę“, są defetystami“ (str. 91)... «Stano- redakcji Memitora Polskiego i drukarz okazji 10-cio lecia
jeśli np. zostałby ministrem spraw wisko Polski wzmacnia
się wów- ni państwowej
istnienia tego wydawnictwa.
P. Bar.
czas, kiedy przykłada
ona ręki do tel po
zagranicznych,
zwiedzeniu lskaiu redakcji i
jest prof.
pokoju»

drukarni udekorewał

kilku

pracownie

Bardzo pożyteczną pracą jest książ- ków Monitoru krzyżem zasługi.
„Bezpiet.
p.
ka
prof. Winiarskiego. Autor jest
książke
że doskonałą
Preliminarz m. Gdyni:
(Ficehionym znawcą prawa międzynaroczeństwo, Arbitraż, Rozbrojenie"
GDYNIA, 6.I|, PAT. Na ostatniem
szer i Majewski). Stawia on następu- dowego, ale książki swej « bynajmniej
i oderwane- posiedzeniu
uchwalono

rady nsiejskiej m. Gdyni
dodatkowy nadzwyczajny

wiecze mi rozumoówaniatni; jego wykład jest preliminarz m. Gdyni
— Nięmasz dla naredów
do budżetu na
nego pokoju: «życie jest walką lub jasny i czyta się go z wielkiema zain- 1927—28.
Wobec . tego budżet ten
przedstawia
|
w
rozchodach
konaniem» (sir. 2)... a «dzieje prawa teresowaniem,
kwotę
2
80387
8
zł.
15
gr.
w dechodach
Broszuta
hr.
Skrzyńskiego
nieprawdziwem
są
międzynarodowego
2,804 268 zł. 25 gr. Następnie
rada
cmentarzyskiem traktatów gwarancyj- potrzebnie poprzedzona jest agrzsyw- miejska uchwaliła
jednogłośnie rezonym
w
formie
i
niesłusznym
w
treśpróby
nych» (str. 41)... Wszystkie
lucję, która będzie przedłożona ceu-_
rozbudowy Paktu Ligi Narodów i rzee ci listem «do wszechpotężuej krytyki tralaym władzom uelem uzyskania w
istniejących eedziennej». Broszura ta zawiera dwa M-stwie Skarbu znaczniejszych krewzmocnienia
komego
«unic-

gwarancji miały tylko na celu

meżliwienie przymierzy» i <uzależnie-

politycznej»

nie wszystkiego od gry

(str. 47). Układy locarneńskie dają «o
wiele mniej» bezpieczeństwa niż Pakt
(str. 107), «dotkliwie krępują sajusz
francusko-polski» (sir.; 130) i mają
«ujemne dla nas znaczenie»
jeszcze
odmówiły
«Niemcy
że
dłatego,
zachode
traktowania
jednakowego

niej i wschsdniej granicy Rzeszy»
(str. 132). Przed Locarno, Francja
«mogła natychmiast przyjść Polsce
możz pomocą», a dziś „wątpić
na czy Francja może występować w
reli gwarantki gdzieindzieį" (str. 141).;.
„Jest rzeczą pewną, że gdyby Polska
zestsła napadnięta przez Rosję, Niem-

cy dzięki

układom

locarneńskim

daremnią

realizację

przymierza

upol-

«została uzaleźniona od Anglji w
sposób dotkliwy i przykry», a wejna

środkowej |
i pokój w Europis
«zależą od
Lokarno,
pe
wschodniej
Angiji>

Więc

(atr. 147)...

auter kón:

kluduje wraz z Kuchanowskim, że
«pewny żołnierz na granicye — to
najlepsza gwarancja bezpieczeństwa
Polski.

Antytezą
hr.

Aleksander

w swej

Skrzyński

nierównej

wartości

odczyty

jest pierwszą w języku połskim
pisaną i de publicznego użytku

daną obreną Locarna.
ma teraz mimo, woli

dużo

dy mają sens i wartość,

jeśli „dwoje

że polityka
a polityka

niezdolny

tu niema

znakomicie

żadnej,

się

Jedni twierdzą, że

dopełniają;

jedna

w

obie

ZWy-

<zapobiec

wojnie, als mogący

odbył

się w

sali

uni

wykład

w

polszczyźnie

wyrażenie

wygło-

madzici

rewizji pojęć narodu litew=
polityce zewnętrznej i we-

Betmann

kupił Bank

Hoiwega
Roiny.

BYDGOSZCZ, 6—1II. Pat, Jedes
poli- z największych majątków ziemskich
polie na Pemorzu Runowo Ktalńskie, nale-

i pro-

żący do Joachima Betmann Holwega
przeszedł drogą dobrowolnej
sprze-

stosunkach daży na własność Banku Relargo za

międzynarodowych decyduje tylko siła

cenę 8 i pół miljona złotych. Majątek
ten obejmuje prawie całą północną
część powiatu Wyrzyskiego,
rozcią-

wania się moralności międzynarodowej jest faktem, którego bardze łatwo

Traktat rozjemczy francusko-

a drudzy deklamują, iż w stosunkach
tych zaszła zasadnicza zmiana. Ewo- gając się na przestrzeni 23,000 morz 800 falwarków.
kształto- gów i składa się —
lucja ludzkości w kierunku

wszelkiej się jest chrześcijaninem. Ale ewolucja

zapobiec

sp.

swój w piękaej

Ligi Narodów—to jedno, wnętrznej.
sojuszów — to drugie.
Majątek

dów» (str. 63), czyli organizm wpraw= dowieść historycznie, szczególnie jeśli

dzie

30

wersytetu ] :giellońiskiego odczyt prof.
uniwersytetu w Kownie
Biržyszki,

tkego

— „Praca nad. pokojem, to praca tykę Polska musi prowadzić
pelityki zagranicznej», czytamy w od- wadzi.

i Ligę Narc-

KRAKÓW, 6 IL. PAT. Dziś o godz.

chce naraz”... Ci drudzy zupełnie nie- szony
rychłej
potrzebnie wprowadzają rozróżnienie,

tyka zagraniczna i taką właśnie

marodowej

dotychczasawe

Aula zapełniła się licznie zębraną publicznością, wśród której był dowód.
ną tę rozwinął do rozmiarów ksiąt* ca O. K.'V. gen.
Wróblewski, sze»
ki 6 znaczeniu zasadniczem, w któ: reg profesorów
Uniweis,tetu Jegielrajby zestawił teksty i faktami
sw6 lońskiego, poeta Orkan
i witle innych ossbistości. Zebranie zagaił tetwierdzena udowodnił.
poczem
przemóSpróbujmy nakorizc wziąć na siec kior Marchiewski,
wił Birżyszka, który zaznajemił ztbra=
bie niewdzigczną rolę «realisty» i na“ nych z dotychczasowym
stanem i wyszkicować próbę syntezy:
nisami badeń iliewskich nad historją
Jedni opierają swą pslitykę zagra» narodewej literatury litewskiej na polu
poezji, prozy, bibljegrafji i t.d, przyniczną na pewnym żałajerzu i na 80- czem
podkieślił duży woływ współ:
juszach,
drudzy na Lidze Narodów. czesnej literatury polskiej, a zwłaszCi pierwsi zapominają, że uzależnia” cza dawnego
Uniwersytetu
WileńFilaretów Mickiewicza i t.d,
nie bezpieczeństwa Polski od (pewne: skiego,
go tylko żołnierza cznacza stawianie na dawny i obecny ruch literacki w
Litwie,
Stwierdziwszy
fakt dokony=.
przed narodem polskim preblemu nie wania rewizji dawnych
pojęć na polu
do rozwiązania; a sojusze tylko wte: naukowem zakończył prof. Birżyszka

jest to w gruncie rzeczy

podległości

6 min.

wolnego

(F. Hoesick):

Uniwersytetu Jagiellońskiego na 22
proszenie młodzieży pacyfistycznej.
«Traktat Wersalski był przełamowym
punktem historji» (str. 60), bo «dał
nam uświęconą ogólnie zasadę nie-

паod-

budswlanych,

czasu i życzyć by wypadałe, aby obro«

o- polityki

wielkiej auli

dytów

Hr, Skrzyński

statniej broszurze p.t. <Dwie mowy»

w

hr.

Skrzyńskiego.
Drugi,
streszczony bowiem kredyty są za szczupłe na
wiełki ruch budow
który się zaprzez mas powyżej, jest cenny dla powiada w roku lany,
bież;
dwu względów: po pierwsze zawiera
szereg myśli słusznych; po drugie Prof. Birżyszka
w Krakowie.

wyłożył Sprzeczności

<pacyfistyczną»

czycie wygłoszonym

generalnym Ligi wykazała, że o ileby Sprawa weszła pod
w sekretarjacie
LONDYN, 6 II. PAT. W dniu ju- tajne
głosowanie Zgromaczenia we wrześniu rb. to siedziba Ligi przenietrzejszym otwarta zostanie [V-ta sesja siona zostanie większością głosów przekraczającą dwie trzecie ogólnej liczby

obecnego

;

— Związek Zinmlas

sko-francuskiego“ (str, 145)... Francja

obaj kardynałowie, nuncjusz apostol- zaestrzeniu kursu polityki kredytowej w związku z dełiecytem naszego biski, prowincjał Salezjanów, bawarski lansu handlowego i silniejszym odpływem walut są bezpodstawne.
prezydent ministrów
Held, przedstaSfery finansowe uważają, że odływ walut jest zjawiskiem przęjścio:
wiciel rządu

al, Majora

—

c

Locarno « sojusz francusko - polski.

normanie i rzeczowo. Usunięte muszą być istniejące dotychczas
przeszkody które zatruwały atmosierę pokojową. Na'eży to
w Kłajpedzie.
rancję wschadnich
swych
granic. uczynić w interesie gospodarki litewskiej i portu
istnienie
wykazały
Polską
z
Polska zrozumiała to, jako zamiar Nie. Dotychczasowe rokowania wstępne
go:
rokowań
miec zsżądania w przyszłości rewizji rzeczowych podstaw umożiwiających wdrożenie
wschodniej

BIDA

posztowa misrezena rySEgni GiM.
Opłata
Redukcja rękopisów miezzmówionych mie „rwreca.

Doniosły zwrot w polifyce Kowna
czć dła Litwy swych dotychczasowych

KOSZYRSKI

ROLNIKÓW.

BAL
Naczelny orgzn opozycji „Lietuvos
Żinios” pisze: Niemcy najwidoczniej
bynajmniej nie meją zamiaru poświę.

— Plse Batorego В

KAMIRŃ

„NOWOŚWIĘCIANY — ul, Wileńska 28
POSTAWY — Rynek 19
By:
STOLPCE — ul Piłsudskiego
ST. $WIĘCIANY — ul Rynek 8
SWIR — ul 3-go Maja 5
WIŁEJKA POWIATOWA—n! Miekiewicza 24

|

4, otwarta Od 9 do B Yelefony: raśuzcji 243, afminisiracji 228, drukarni 202

»l. Ad. Miekiemicsa

miebiączna : wóniesieniem do Эоа

| PRZMUMZRATA

SIESWIBŽ = ul; Ratusz0wa
NOWOGRÓDEK — ut. Mickiewicza 2

BŁRAZOWISZE — ml, Xzosowa 172
BRASŁAW— mi. B-go Maja 64
DUKSZYY — ai Gan Burbeckiego 16:
DUNIŁOWICZEE — al. Wileńska I
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80

7 lutego 1928 r.

Wilno. Wtorek
i Administracja

ODDE1A2Y:

amerykański

podpisany,

WASZYNGTON, 6

li. PAT. Dziś

o godz. 11 tej z rana podsekretarz
stanu
rozpo"
oraz ambasador Fraucji
wojny
ciąskiemu zakończeniu
złym podszeptom i namiętnościom są ClaudelOlds
podpis
ali traktat rozjemczy
czętej wbrew poczuciu sprawiedliwo- jeszcze pomiędzy państwami konieczne, Bomiędzy Francją
a Stanami ZjednomóSpór na temat czy Locarno osła- czonemi.
ści świata» (str. 60). Ci którzy
wią, iż układy locarneńskie były zby- bilo, czy wzmocniło sojusz francusko»
Zamach na prez. Carmonę?
teczne wobec istnienia Traktatu Wer- polski jest nie do rozstrzygnięcia w
salskiego—«nie znają ani tego Traktatu, ani Locarna» (str, 69). Ba «Lokarno wyciąguęło Traktat Wersalski
„jest akz marazmu», a dla Polski
tem olbrzymiej doniosłości* (str. 75),

albowiem.. „wzmecniło
francusko-polski”

Ono

polemice

wię

a

gwarancje

prasowej

Teksty są tak
obydwie strony

czy

przeciwko

książkowej.

w

sercach tych

francuskich

mężów stanu, na których może spaść

0 nierównomierności tra! to- odpowiedzialność wykonania istniejąwania granic wschodnich i zachod- cych trąktatów.
ta „nierównoale
nich Niemiec,
Kazimierz Smogorzewski
jeszcze

mierność znajdowała

się

i

w Trak.

BERLIN 6 II PAT. Korespondent paryski <Beriiner Tageblatt> dom si, że dziś

zredagowane, że na przed południem nądeszła do Paryża niesprawdzona dotychczas depesza radjowa z
dadzą się naginsė. Lizbony,
według której dziś o godz. 10 przed

Odpowiedź łeży w nas samych, w
sprawności naszej polityki zagranicz-

sojusz nej i..

Mówi

(str. 77).

to powolna,

południem dozonany został na pl. Handlowym w Lizbonie zamach na prezydenta republiki gen. Carmovę.
Zamach miał się
udać. Bezpośrednio potem wybuchła w Lizbonie rewolucja: Ze strony poselstwa portugalskiego w Paryżu, jako też ze strony
władz irancuśkich niema do tej pory Żadnego potwierdzenia tej wiadomości: Polska
Agencja Telegraficzna również z żadnych
źródeł nie otrzymała dotychczas potwierdzenia powyższej wiadomości,

5

KARTA HISTORJI,

ŁO
Ww o

Na

szachownicy wvborczej.

Nazajutrz po krwawej rzezi gali- ski zgodzić się może na otwarcie
cyjakieį r. 1846 i upadku nadziei przy stole obrad kongresu dyskusji
Unieważnienie listy Stronnictwa chłopskiego.
związanych z rewolucjami wiosny lu. w kwestji przywrócenia
Królestwa
Jak się dowiadujemy lista siron- Komisji Nr. 64 w Święcianach została
dów w r. 1848, nastała chwila ciężkiej Polskiego z roku 1815 i jego KonKATOWICE. 6 li, Pat. Prasa do- pospolitej, w myśl art. 12 Konkordadla Polski depresji. Narzucone jej stytucji. Odpowiedź mie dała na sie nosi: B skup Śląski Lisiecki wydał do tu, szanować rząd z pełaą lojalno- nictwa chłopskiego (Hofmokl Ostrow: unieważniona.
w Okręgowej
jarzmo cieższem, niż kiedykolwiek się długo czekać. Depeszą
©- ścią,
z 15/4 1856 podwladaego mu duchowieństwa
Obowiązkiem
kapłana
jest ski, Hałkc) złożona

List pasterski ks, biskupa Lisieckiego

zdawało. Bo jedynym

wynikiem krwa-

lord Clarendon podawał do
wiadomości Forcign
Office,
że J. C. M.
Ai xander Il (dopiero co wstąpii
na

wych wysiłków półwiecza było ii
niezłomne šwialectwo, ktėra naro
dał, że żyje i żyć pragnie,
rezultat
praklyczay był żaden. Ale i w tej
chwili

jak

Polska

zmora

ciążącej

nis daje za

1854 wojna

Krymsska

tron po śmierci Mikełaja I w

Roku

zapaliła

wszy»

Anglji i Turcji przeciw Rosji znaczył
definitywne rozbicie
więtego Przymierza, a walkę zachodu
w obronie

qu'il

pić arait

pas

pour

courronuement),

między

innemi głosi:

wybor” leży.

iliustrer

son

podawała

nie z przysięgą

na wierność

wiązanie której
oznaczać
będzie za« «opóźnienie i zmniejszenie łask, które
wsze nierozwiązanie kwestji wschod- Į, C. M. poddanym polskim udzielić
niej*.
Wysunąć
z chwilą
wybu- zamierza». Dwa dni później 17 4 1856

<hu

wojny

ską

znaczyło

spraw organizacyjnych

wywołać

interwencją

w

do

Paryża

aprobował

Chrześcijańsko

Szułd+
Glow-

n'go
Stronnictwa
Chrzešcijaūsko
Rolniczego
poświęcone
omówieniu
wysłanej

raport

amba-

i politycznych.

wszel- Prezes Zarządu p. Z. Lzszczyński
dłuższe
przemówienie, w
innych potęg rozbiorowych Austrii i kich alluzji ma temat
Polski.
Seba- wygłosił
Prus. A tego Paryż iLondyn uniknąć stopol nie miał przynieść Rosji fxtal- któremi scharakteryzował genczę rozchciały. Francja i Azglja nie miały nej reperkusji na zachodnim froncie lami Ch. N, podkreślając, że przywojnie Anglji i Francji z Rosją

też ryzykoweć wielkiej stawki,

dwu

sadora

i polecał wstrzymanie

Za ce= jmperium. Ni kongresie paryskim Ro- czyn rozłamu szukać należy

nę zostawienia
na boku drażliwej
kwestji zjednał sobię N:polecn lll w
przeddzień wejny Krymskiej życzliwą
neutrelaość tak Wiednia, jak Berlina.
Ale sprawa polska mówiła za siebie.

Śmierć w Konstantynopolu Mickiewie

sja godziła się zadziwiająco z rozwiązaniem kwestji wschodniej w brzmieniu
dyktowanem przez Napoleona III. Bo
gdzimindziej tkwił puakt ciężkości
możliwych konsekwencji wojny przegranej.
Miesiąc później Alrxander I! zje-

cza tworzącego legion pelski do wal- źdżał do Warszawy.

Czekano „łask*

sowu'ącej się oddawna

sojuszniczych,

wezwanie

przez

rząd

Władysława

realizacji gabinety

angielski puściły

wśród

londyński

wybitnych

w zary-

różnicy pojęć

na zagadnienia państwowe . doprowa=

dzającej

do

tego,

przed rozłamem
nielicząc

sią

że już znacznie

niektórzy członkowie

z wolą

stronnictwa

an-

gażowali się w politykę sprzeczną z
linją postępowania uznaną
wspólnie

ki z R sją, powstanie polskiego puł- zapowiedzianych w imieniu Alexandra Z Komiietem
ku biorącego udział w walkach armij l]. Owych łask, © których bliskiej bowiązującą.

Zamoyskiego

Zachowawczym za o-

Następnie
в

i paryski

p. Leszczyński

nakreślł

Polaków Plan pracyina przys2lcŠ6 i zreferowal

i polecenie tworzenia polskiej dywiził zwrócić musiały raz jeszcze oczy
Europy na kwesiją
polską.
IKwestja

Aresztowanie
wersje, łagodzące fatalny nastrój įjaki
wywcł.ło
pogrzebanie sprawy
polBYDGOSZCZ, 6—li. Pat. Wczoskiej nazajutrz zwycięstwa. | gdy cs- p 3] aresztowano tu przywódcę Nicza-

wojny, pięć

wie niespodziewanych

nie ruszana świadomie w

bastopola

miesięcy

przeddzień

po upadku

Sz-

sarz Altxander Il deznał

w WarsZa- jeżnych Socjalistów dr.

owacyj,

przy-

z chwilą otwarcia się Kon- gotowana zgóry odpowiedź

Bogu

co Begu

się

na-

Krakowa, który

Drobnera

przybył tu przed kil-

do

potęgi

pokenania

zuptłnego

W

uroczyście

pana

swego

imieniu

Za-

z działaczy

tak

zw.

„T-wa

szkoły

1856

Icon III dostrzegał rysującą

Wtedy to lord Lyad-

Napo- Niło wrażenia.

się

ped- hurst

zgłaszał w parlamencie

surową

Królowej Wiktorji:

stawę przyszłej entente francusko ro- interpelację rządu

syjskiej. W chwili tej Anglja niechętna „Jeżeli mój szanowny przyjaciel
zbliżeniu dwu potęg

kentynentalnych

usta

przez

Anglja

Francji i Rosji,

lord

Ciarendon zajmował się losem PolSki ma Kongresie Paryskim, wynik

Foreign

niu

a o
cesarza

Off bł

imie-

który przemawia egół ludzi roztrop=
mych nietylko Angli, ale cywslizowami Europy.. mówię głośne: znaczy

łaterwencję ZE rządu Ы! j. brać udział w tym steku

Kr. M. w Petersburgu, gdyż Francja pokrywać rzecz

w obecnej sytuacji

powziąć

decyzji ziem*
Lord

nie może...

ster

Clarendon

Spraw

okropności

cznej osób znajdują
się członkowie
T-wa szkoły białoruskiej, nauczyciel
pa.
białoruskiego
w
Wilnie

werczanin

i nauczyciel

gimnazjum

zagranicznych

Ks. Adam Czartoryski, niestrudzony
sprawy
polskiej na obczyźnie orędownik, co wszystkie sprężyny poru-

jeszcze

wówczas

ma'

sprawą

drodze

polską

moina

p. J] Obsta, który,

„Sulkowski“, sztuka S. Żeromsi raz
go wystawiona w Reducie po

pierwszy w niedzielę 5 go lutego
Niech nam

nie chodzi — gdy oto

bierzemy pióro do ręki — o

gię utworu
śmy

Żeromskiege.

ideolo-

Dotknęli-

iej materji pisząc na tem miejscu

6 „Sułkowskim* w dniu,

kiedy

nam

sygnalizowano, że ma się odbyć pró-

ba generalna sztuki przygotowywanej
w Reducie, jak zwykle, z ogromną

po roku 1856
opadającą w oczach Europy

W. Bry- widział

kurtynę nad pelską sceną, sygnał rozegrania się za chwil parę trzeciego
aktu wielkiego narodewego dramatu.

Aktu z roku

1863, w którym

Polska

lanki mogła — pisze p. mo — pójść to, ża

dla

gralnem ogniwem nietylko teatru Że- plan wartości optycznych i gestyczao- co znowu?
dzieła pisarskiego — że zapuszczenie
się w meritum tego splotu różnoro»

na scenę

przedewszystkiem lirykę, która aż się

przelewa w poemacie symfonicznym,
dnych zagadnień, jakim jest sztuka, za w hymnie Żeromskiego. Reduta, odwiodło by nas któż wie jak daleko po rzuciwszy cały kram dekoracyjności i

za skromny zakres ..rectenzji dziene realistycznej mise en Scćne, a przy
mikarskiej pisanej na domiar w zro* gasiwszy, umiejętnie zastosowanemi

zumiałym pośpiechu po premjerze, co wykreśleniami,
w cząs najgorętszy karnawałowy oraz

liryzma

sztuki, zdecy«

jej sens
dowała się pokazać
mam
wewnętrzny zwracając, jak wyraża się
ofcjalay / komzutator
onegdajszej

' wyborów, między jednym wiecem a
drugim między jednym a drugiem
balem przeciągnęła się do kwadransa premjery „wyłączną uwagę

na starcie

łów”.

Z pomocą nam

przyszedł

obszerny,

iście

ы

Ne zwracajmy

my

koleżeńską ny uwagi na zawiłość

odciakowy

ze

tego ostatnie:

poczynań

odnosiły

u

da

rezerwistów

czynników

kompeient-

ib. wojskowych, Z chwiłą,

stała wyjiśniona

się

Komitetu

gdy sprawa zo*

nych, Komiiet oddał się w myśl swej pierw:
szej rezolucji do dyspozycji Bioku
listą

Zamiar występowania z własną osobną
w okręgu wileń.kim
o tyle był praw-

dziwy, gdyż istotnie tendencje te dominowały na plenarnych

który stanął zres:ią

posiedzeniach

od

Komitetu,

chwili

swego

po

wstania na stanowisku, iż słasznem i Sprawiedliwem
jest, by rezerwiści i b. wojsko-

wi tego okręgu
w przyszłym

mieli

swego

reprezentanta

Sejmie:

Wyjaśnić należy, iż wbrew pogłoskom,
jedyną przyczyną nie wystawienia własnej
iisty przez Komiiet rezerwistów i b. wojskowych jest, że zarówao upatrzony na Czołowego kandydata p. mec. B. Szyszkowski,
jako też i Komitet zrezygnowali dobrowoł
nie z samodzielnej akcji, powodując się
wyższemi koniecznościami państwowemi, kióre nakazują zamijczeć 0 interesach pokrzyw«
dzonych jednostek i grup w imię interesu
ogólnego i państwowego.

"

Dia tej jedynie zasady nie ma dziš rozbieżności w Komitecie rezerwistów i b. woj-

skowych— działającym

jedynie

na korzyść

listy Nr 1:
W kcficu wyjaśnić należy,

.

Za prezydjum Komitetu;
Witold Miłosz vice-prezes.
Roman Kruk Lewko sekretarz

wicza, usłował udowednić iż „socja- pozaszkolną
wst
ludem
pomiędzy
lizm wojujący“ jest wcieleniem pra- i miasteczek,
ten lud
oświecając
worządności, zapomniawszy
widecz- utrwala granice Ziem
Wschodnich
nie o swych oświadczeniach poprzed- Rzeczypospolitej.
nich, jak mp. „jesteśmy antyrządowe
Czy jesteś jej członkiem? Wilno')
cami..
wobec
rządu jesteśmy
w Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej
ostrej opozycji.”
do 8 ej
В. poseł Pławski natomiast prze-

że mówienie

swe

poświęcił

wyłącznie

polemice z prasą miejscową,
Gdy
ośmielona
zapewnieniami

mówców, iż P, P. S. każdemu

Zima

jest niejednokrotnie po-

wodem różnych doięgliwości nóg

przy-

ludność, zebrana

na wiecu,

wiciela P. P. S,

partji tutaj

powrócił i a
wą 15, róg
Beliny
kolejow.),

(za
telef

się

na Targoostrobr. most.

1417

KAMIENIE ZÓŁCIOWE
LECZY

„BARON CYGAŃSKI

INAZA
CHOLEK
GO
H. NIEMOJEWSKIE

arcysensancja sezonu

LIĄ

DZIŚ

premjera

w kinie »

Więc np.

+.

| CHO ROBY WĄTROBY

Ti

UWAGA!

z uroczą

Teatr Narodo-

wszędziel

Żądać

galy bojówki pe całej Sali, aż musiała interwenjować policja.

MARĄ

WARSZA AWA

HELIOS".

żądać

i

injormacjeę

szczegolowe

RY

waptekacih

Poczacz

8 WIAT $ TEL.3507-96
i o! 4. afteca.

p |Rrem!! utrzymuje delikatnąi piękną eerę E Akiai

prowincjonalnej bądź
niu z przed kurtyny

mie:

w
przemowiebądź w progra”

EE
rze E

ukazał Sig napisany przez Sułkowskiego jakby jaki manifest, „Ostatni
głos wolnego obywatela" gdzie prze-

Sułkowski Józef, syu naturalny
za usamowolnieniem włościan
księcia Augusta Sułkowskiego uro: mawiał
i
równością
wszystkich klas. Cały ro
dzony w 1771 r. zginął w 28-:ym ro- mans
Sułkowskiego z księżniczką,
ku żyćia w stopniu pułkownika czyli
szefa brygady wojsk francuskich pod córką destytuowanego suwerena Mowodzą

Napoleona,

skłuty

dzidami

i

deny

i Parmy, jest zmyślony;

posłu-

żył on Żeromskiemu dla uwidoczniedosłownie rozsiekany przez beduiaów
nia
wielkiej duszy Sułkowskiego, który
i rozjuszony lud Kairu gdy wiózł uważając
milość za zawadę, kruszy
rozkazy Bonapartego do gddalonych ja, tę miłość
w sercu własnam aby
miasta przedmieść. Bvło to w 1798r. niepodzielnie
sposobu. Wstąpiwszy w 1789, do. szeregów waniu utraconej poświęcić się odzyskiOjczyzny.
wy- polskich wojsk koronaych, bił się wa-

stawić «Sułkowskiego» chvćby tylko
w Wilnie, nieprzymierzając jak «Ma.
zepęz w Teatrze Narodowym?

lecznie i zasłynął z wielkich zdelności. Po przystąnieniu króla Stanisła-

wa Augusta do

i jego

armię

Targowicy.

lecz

i

Polskę

nietylko

porzucił.

Dopiero na tle

takiej

introdukeji

zarysuje się wyraziście pięć obrazów,
na które sztuka jest podzielona.
Pierwszy obraz, Sułkowski wśród
biwakujących żołnierzy u ognisk, nocą księżycową,
gdzieś w polu

| zamiast wszystko to, krótke
węzłowato nam powiedzieć, ze szczę- Rząd francuski, któremu usługi swoje
pę", w przepysznej oprawie czysto rością i otwartością, któremi tak ła. ofiarował wysłał ge—jako znającego
mejningeńskiej mise enscćne... |zatarl two nas zawsze zjednać i chwyeiė za języki wschodnie, osobliwie arabski— Weroną. Plerwsi polscy legjoniści z
przez to linje konfliktów wewnętrz- вегсе — deklamuje się o... pogardzie z misją dyplomatyczną do Konstanty- pod sztandarów Bsnapartego, CO...
nych w tragedji Słowackiego?.. Cóż dla
„założeń
widowiskowych*
о,. nopela. Zaledwie tam stanął, ta wieść jakże daleką drogą, įakiemi zboczeto, za przeproszeniem, za bujaniel
szkodliwości zbyt(l) precyzyjnej mise: o powstaniu Kościuszki spieszy z niami szli „z ziemi Włoskiej do Pol-.
A na ostatek jeszcza raz daje nam en scene etc. ete. etc.
powrotem do Pelski; bierze w in- ski*! Przez San Domingo, nrzez piap. ykomentator zbawieane napomniePo co ta irytująca spora szczypta surekcji udział a po klęsce pod Ma- ski Sahary, przez wąwozy Some-Sienie aby nas, broń Boże,
nie obcho- szarlatanerji w tak pięknych, tak sza- ciejewicami, znów udeje się do Francji. ry... Na sztandarach,
pod któremi
dziło,. „widowisko, obrazy, słowa, hi- cownych, tak chiubnych poczynaniach Wstępuje do armji francuskiej i wy- służą jeszcze
wypisane hasła Wielstorja, dyskusja,
rozlewność poetyc- Redutyl
aby się
słany Jest pod rozkazy Bonapartego, kiej Rewclucji, Najbardziej,
ka..* Na to wszystko mamy być, sieokrywającego się sławą we Włoszech. tak wyrazić, prymitywne i sumaryczdząc na przedstawieniu iw Reducie,
*
Gen. Bonaparte ma go przy swym ne te ogniska w zaśnieżsonem lomgłusi i niemi. Nas powinna wyłącznie
zamiast
dekoracyj
1 otošmy oglądali
to widowisko boku w cliarakterze nietylko adjutanta bardzkiem polu;

wy

w Warszawie

swej stro: i , 7

kKo- go frazesu, ma zurć miłości (aurt —
oznacza w mowie polskiej najbystrzejmentarz ogłoszony w sam dzień pre"
/
szą wodę
na linji
naszych,
najgłębszych
gazet
z
mjery w jednej
uchodzące] za zdecydowanie proredu- miejsc, fale, bałwany, odmęty).. spa(żartobliwie lający petęgę zamierzeń!.. Zafrapotową
lub redutofjjską

Bloku, które nietaktownię

najszerszych

nosi swobodę przekonań wypowiada« U:uwa SÓl
do nóg Jana
nia się, szczególnie zaś na wiecach,
Мивхупагойо»е!
па
—
ma
nagrodzo
mie dała —część publiczności pragnęła zabrać Wystawie w Paryżu w r. 1927 wielką
przedtem głos w dyskusji — prezydjum panagrodą i msdalsm
złotym.
przedsta- śpieszyło wiec rozwiązać, zaś naiw„Šlon“.
marką
z
tylko
lna
Orygina
słowa
Šcizupełnie nych amatorów wolności

tego aby sprecyzować li- zasobny
mantaż? Niema
Zresztą cóż by to był za koszt

wystawiając

„Maze-

się czystych, niezłomnych pojęć czło+
nurtem miBędzie nam chodziło o to jedynie: wieka idei z głębokim
jak zrealizowano w reducie poetycką łości spalającym najwyższą nieraz po- przykuwać do siebie:
„sprecyzowana
artystycznie koncentracja psychiczna”
narację dramatyczną twórcy „Popio- tęgę zamierzeń, haseł, czynu”.
na 2-gą po północy.

:

Dietrich bronił bojowej taktyki P. P.
S. teoretycznie.
P, Czyż natomiast
Rada Opiekuńcza Kresowa jest
po napaściach ma p. min. Meyszto- instytucja która roznieca oświatę

rezolut- rzonym oarokrotnie w gazetach.; kowyrażamy się tak, jedynie dla ukwiece- wałę mas przedewszystkiem
nia suchego sprawodazwczego stylul), ne twierdzenie, że pokazać w „Suł- munikaciz dyrekcji Rzduty. Zaznaczał
komentarz w dodatku podznaczony kowskim" sens wewnętrzny wych3- eu z naciskiem, że wystawieny jest
misternie a kabalistycznie:
„mo“ — dząc z założeń psychologicznych ma- ma Pąhulance „Sułkowski* w opraco„żylko ludzie watiu przeznaczonem
który to kryptonim niech mam wolno ga (proszę osłuchać!)
dla szerszych
pod wodzą warstw ludności kresowej,
będzie rozłożyć
na pierwsze
litery idei jak Redutowcy
imienia i nazwiska samego literackie- Osterwy
posiadający
świadomość
Reduta, a przynajmniej spora część
jeł zespołu, łada dzień
puści
się z
go kierownika Reduty. Tedy — ma- czystosči zasad artystycznych*.
Po takiem
zmonopol zowaniu na <Sułkowskim» w objazd po miastach
my przynajoniej na czem się oprzeć,
szukając klucza od Sszamu
wielkiej rzecz Redutowców
(przez wielkie R.) i miasteczkach. Niebyłoby tam spoCzysteści zasad artystycznych, nastę” gobu wystawić sztuki z calym aparana Pohulauce premiery.
Inscenizacja „Sułkowskiego” wzię- puje drugie
miemui'] zdumiewające tem dekoracyjaym,
którego wymaga.
ta ma warsztat na wzgórzac|
Pohu- zapewnienie ex catkedra. Mianowicie A znów wozić z sobą któż wie jak

jego patetycznych; megła wnieść

leez przeciwko jednostkom zatrudnionym na
wśród ze- odpowiedzi*lnych
stanowiskach
w
biurze

miesmak

żądać tylko oryginalny wyrób firmy

Mogła wyjść nje konfliktów wewnętrznych .. „trze
za“ w różnych kierunkach.
równo dla reputacji
autora — jak z założeń widowiskomych (to znaczy ba bodaj pominąć liryczną rozlewność
uraczyć mas iście mejaingeńską wy- poematu
i mie akcentować specjalnie
własnej.
Zresztą jest „Sułkowski* tak inte- stawą) z wysunięciem ma pierwszy barwności efektu optycznego*ll A to,
i wszystkiego

Krótkotrwałe odchvlenie się Komitetu od

przebijała arogancja i chęć żerowania
na najniższych instynktach mas przez
rzucanie
haseł
rewolucyjnych.
P.

i Litwa i Ruś iść miały razem a pieczętować krwawo niezłomuą wolę wytrwania przy świetnej tradycji wielkiej

pracowitością tudzież pistyzmem

romskiego lecz

należało

Stążewski, M. Districh, W. Czyż, St. w chwiji obecnej.
Komitet nie to, że narusza w czemkolOwczarek.
wiek, lecz respekiuje stanowisko zajęte przez
jak zwykle, Z, O. w.
W przemówieniach,

lecenia swego rządu do hr. Orłowa rosyjskiej gdy chadzi o polskich pod- historyczne! Ojczyzny.
H. A. Krasiński
z zapytaniem czy i o ile rząd rosyj- danych imperjum Aleksandra IL...

Wrażenia tentralne. kie

jak się

doa- jętnych widzów szopki socjalistycynej, swem| przekonaniami, uważały za stosowne
licznie reprezentowaną
opozycję i... wskazać szerszym masom rezerwistów i b.
bojėwkę. Na podjum zasiedli: pp. Fr. wojskowych taką właśnie, a nie inną drogę

stwierdzić,

zabrać głosu, psdczas gdy
daść spokojnie wysłuchała

raz

dyplomatycznej

minie odgrzebać, Ks. Adam

tanji wyraził publicznie rozczarowa:
Nie ze strony Napoleona Ill wyjść nie (deceptlon) rządu J. Kr. M, z potedy miała inicjatywa ponownego roz- dobaego rozwiązania
całości sprawy
patrzenia kwestji polskiej. Na skutek przez rząd rosyjski... prosił też W.
uchylającej się deklaracji Walewskie- lzbę usilnie o spokój z uwagi na rego lord Clarendon ambasador angiel- perkusje jakie debaty tego rodzaju
ski w Petersburgu zwrócił się
z po: wywełać mogą w: wzburzenej opinji

niedzielę dn. 5 b. m: odbyły
Rządem.
aż 3 zebrania
endeckie,
które
Komilet wyborczy rezerwistów i b. wojprzeważnie skończyły się smutnie dla
skowych w Wilnie, wyłoniony na wiecu w
inicjatorów.
dniu 28 ub, m., staaął na stanowisku
nie.
Antokol był widownią występów odzownego poparcia akcji BBW. z Rządem.

niedzielą
ubiegła odbył
się
że Komitet
wiec P, P, S.
Na
sali pub iczne šci powstał wobec uchwały ZÓW., dającego
rękę swym
poszczególnym członkom
niezbyt, jeśli pominąć
paręset
obo: zwolną
inicjatywy grupy osób, które zgodnie ze

ku dniami. Dr. Drobner stoi pod zarzutera zdrady stanu, jakiej się
puścił w jednem z przemówień.

Pozatem

Rezerwistów I b. Woj6la
współpracy
z

liście tej pomiędzy poprzednio. 28° miejsce w Nowogródku 6 lutego podangażowanych dla roboty komunisty- czas ki'rtmaszu, B. pesłowi Rohuli

milcze- Szył, aby wtedy

urzędowem

W

W.

Palmtrstona ministrowl spraw zagra- Ostateczny winien być dla ni:go rów» w Radoszkowiezach Hawryluk. Takaž niepopularnej. (0)
nicznych franc, hr. Wałewskiemu ped- Nie upokarzający, jak dla rządu, któ- lista działaczy T-wa szkoły białorudała myśl interwencji osobistej Na- ty ©ń reprezentował jest wprest ha- ESET EITI A: PRSEPRZ TOKYO RTZWKO)
poltoaa lil w sgrawie polskiej przy uiebnym... sądzę być organem przez
1
Dr M. GiLELS
I dlatego nazajutrz po Kongresie
stole obrad zbliżajączge sę Kongresu. Als Walewski odparowa! cies, W

Komitetu
skowych

stanowisko
Stronnictwa
w sprawie
W dzielnicy Nowe Miasto zebrawyborów wyrażające się przez Soli- ło slę zaledwie
około
30 osób, z
darne z Komitetem Zachowawczym czego większeść opozycjonistów. Prepopieranie akcji rządowej t. j. listy zydjum
zebrania zdradzało depresję
Nr. 1 a na terenie ziem zachodnich i zdenerwowanie, a gdy po ogólni.
listy Nr. 30
Katolicko
- Narodowej kowem przemówizniu
p. Sł. Kodzią
Uaji:
słuchacze pregnęli wyjaśnić parę mętPo referacie p. Leszczyńskiego nych i nieprzekęnywujących wywo«
przemawłał
sekretarz
generalny
p. dów mówcy,
przewodniczący zebraPiasecki. W ożywionej dyskusji która nia, nie mając
widocznia
w zapasie
się wywiązeła mad dwoma refsratami gotowych argumentów, aby uratować
zabrali głos pp. Jan Stecki, Marjan przykrą dla siebie sytuację — poRudziński, Wajeiech Ozimina i inni, Śpiesznia zamknął zebranie i schro*
Postaaswioao
zwołać zaraz
po nił sią pod
opiekę
policji przed
wyborach posiedzenis Rady Naczel- słuszną krytyką i oburzeniem zebranej Stronnictwa.
Zarząd Stronnictwa mych, którzy chciwie rozchwyiywali
ukonstytuował sig
w
następującym rozrzucane przez opozycję ulotki,
s ładzie: Prezes Stronnictwa Tadeusz
Jeszcze gorzej
powiodło się enSzułdrzyński, prezesi zarządu p. Zy- decji na Popławach,
gdzie
zebrani
gmunt Leszczyński, Jan Stecci, vice- mając już widocznie dość bredni wy»
prezesi p. Si. Ossowski, Marjaa Rue gwizdali podobno niefortunnych agidz ński, Wojciech Ozimina, sekretarz tatorów.
generalny p. Adam Piasecki.
Wiec P;P, S.

za cenę uchylenia inter- białoruskiejs
rosyjskiej, a potęga ta gdy chodzi o Powiadał
W Nowogródku,
ng. Białoruski Komitet bloku mniejszości
Europę, w dawnej Polsce punkt swój W£ncii londyńskiego gabinetu. Brzmie« złożona została lista „Zmagań za =: powodzenia niema. O tem świadczy
dopelciężkości i wpływu na zachodzie mia- nie fatalne ogłoszonej amnestji
fakt, który
miał
teresy robotalków
į wlošcian“,
! charakterystyczny

ła. I już w lutym roku

endeckie

tem zrozumiały
branych.

Rolniczego:

jego na
RECZEEEBECE
gresu paryskiego w lutym 1856 wra- adres marszałków szłachty zebranych
Stronnictwa białoruskie wobec wyborów.
cała na porządek
dzienny uwag
i w stolicy brzmiała:
„ienteds
que
Prawie we wszystkich kresowych skiej, wzmocniona nazwiskami osób,
rozoraw wszystkich. Przecis w roku I'ordre eiabli par mon oere soit main- okręgach wyborczych zgłeszone zo- osadzonemi w więzieniu, w rodzaju
1815 Francja acz zwyciężona
miała tenu.,. je le maintiendrai.
Point de stały listy kaadydatów b. białoruskiej pp. Ostrowskiego i Sznarkiewicza,
©dwagę przez usta Talleyranda prze« rėveries Messleurs, point
de rėveries.„“ „Mromady”, przyczem jedni
idą z fguruja w Nowogródku na czele z
sirzedz cara
Alexandra | przed kon- Dwa dni p-źaiej dziękując za
wspa- otwarią przyłbicą pod nazwą „lewicy*, niejakim p. Czatyrką. Analogiczna lista
sekwencją, jaką ostateczność poddaje niały bal, którym go przyjęte wyma- drudzy zaś maskują sig i przybierają została
złożona
i w okręgu wyborzdławiomym narodom. W roku 1856 wiał dobitaie słowa:
M'av:z vous nazwę „arawicy”. (W pierwszym
wye czym Lidzkim, gdzie pierwsze miejsce
Napoleon lll dyktować
miał pokój compris? Į'aime micux etre a meme wadku ma czele list figurują wybitni zajmuje d:r J. Stankiewicz, a na druRosji ze swcjej
stolicy.
Można
się de pouvojr recompenser que punir... hromadowcy, jak to ma
mizjsce
w giem p. Wołyniee, członek Centralnej
było spodziewać i Polska się spo- mais je saurairóprimer et punir..*
Nowogródku, gdzie na liście „Bialos Rady Szkoły Białoruskiej.
dziewała. Ale właśnie nazajutrz
pe
W związku
z tem odczuwa
się
ruskiege _ robotuiczo-włościańskiego
*
S:bastopolu i zwycieženiu Resji jaśzjednoczenia” stoją znejdujący się w ożywiona działalność placówek i jaW Londynie mowa wywolala kon- więzienu b. posłowie Taraszkiewicz, czejek b. Hromadvy, a przedewszyniej mż kiedykolwiek Sprawę zdać
sobie było można z ogromu, potęgi sternację: Rząd J. Kr. M. nie zapom- Mintła i inni. Druga grupa hroma- stkism „hurtkow* T-wa szkoły białei siły rosyjskiego giganta. Daleko by- Niał jeszcze O „łaskach*, które Orłow
dowców ukrytych składa sę głównie ruskiej.
ło

Komunikat

wiece,

domyślać,
przekonywał
iż poza en- wspólnej akcji z listą Nr 1, miało charakter
decją niema zbawienia, i wywoływał demonstracji nie przeciwko BBW. z Rz.

q ra Drobnera

z

Wiece

Rząd marszałka Piłsudskiego z się

Rzeczy-

Zebranie stronnictwa

zesa Stronnictwa p. Tadeusza
rzyńskiego zabranie Zarządu

pol. lord Palmerston w depeszy

Niedzielne

do rządu, jako

a zgade Gśrnego Śląska.

do wiadamości Palmerstona, że wszelWARSZAWA, 6, II, (£e/. wł. Słowa).
innego wschodu. 29/Xi 1854 Kossuih kie wysunięcie kwesiji na stół obrad
dniu
5-go b. m. odbyło się w
przestrzega też Angiję przed dyferen- kongresu i każda presja z zewnątrz W
tyzmem w sprawie polskiej, „Nieroz- jdąca wywołać może
w następstwie Warszawię pod przewodnictwem pre-

w r. 1854 sprawę

zaufania

ców i głosić partyjne hasła wyborcze. daleko
idącą lojalnością i poszanoAkcja poltyczna nie przystoi powa- waniem ednosi się do spraw kościoła
Odezwa ta wywołała
dze władzy duchownej, która powin- katolickiege.
w społeczeństwie
ma stać ponad parti mi, stać na stra- wielkie wrażenie

dćv>iler
gćcóreuses ży praw Kościoła Świętego,

D pesza

wzmacnianie

jest zbliżać do władzy świeckiej, której należy od:
w imię ha- dać ce jej się należy podobnie jak

posta: tomiast wpływać na sumienia

nowieniu nieedkrywania
przed czaseta wielkoduszaych zamierzeń, które
przygotowuje dla uświztnienia swych

stkie nadzieje. Konsekwencje wycią* rządow (iemait A ne
gano dalekie. Wspólay front Francji, d'avance les mesures

która

Obowiązkiem kapłanów
i godzić społeczeństwo

marcu seł Chrystusowych. Niewolno im na- rząd oddaje

1855) trwa przy swem silnem

devresji

wygraną.

dezwę,

ludzki

sens Sulkowkiego“.

9 te wszystke ma znaczyć?

Co

„arzeznaczone

dla

ludności kresowej»,

szerokich

warstw

Jecz

i zaufanego

współgracewnika.

Towarzyszy Napoleonowi de

Egiptu

„krajobrazowych* szare kotary, tylko

przez

szerokię w nich wycięc e, na tle
Taki «Sułkowskis ma być wysta- nietylko jako świetny sztabowiec lecz poświaty księżycowej widać poruszawiaay dla puliczności teatralnej mie- i uczony lingwista,
Bierze udział w iątego się, jak cień ch ński, szyldwa-

za cel mają takie uprzedzania wrażeń tylko białostockiej lub brzeskiej ale i zdobywaniu wyspy Malty, w bitwie cha. Nie — tylko to. A jednak — z
publiczności, takie nastawiania jej u- dla lidzkiej, wołkowyskiej a może i e piramidami a, przy zajmowaniu t:go szalonego skrótu wyłania się,
wagi, takie
arcysubtelne distingno mołodeczańskiej ste.
airu przez wojska francuskie, pada idzie. ku nam i wchodzi w dusze naubrane w profesorską togę? RozwiąSądzimy, że oto co przynajmniej trupem
— jak się rzekło—na polu chwaą- 8ze: zarówno idea Polski zawiązują”

zanie zagadki

znajdziemy

w powtó: wypadnie cprzypomnieć» publiczności ły. Dodać trzeba, że jeszcze
w 1701 r. ca się u tych biwaków

na sto Z ©-
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KURIER GOSPODARCZY
NOK
tem znajdowali w majątkach:

>

z

Jomjes
A

5)

EL.

a

MPO

Skutkiem zbiegu okoliczności nispo.
niniejsze zakończenie artykułu,
Olszew
inż,
wodowanego odczytem

rolni-

jak

państwowym

tak

teresie

ctwa fest więc jaknajszybsza intensyrolgospodarstw
fikacja naszych

y

w stanie,

jak

słusznie

н
Re

P

prozme-

leżytego zrozumienia jak trzeba
wadzić gospodarkę na gruncie

"r

tię z

szczyźnie,
6$
pėžaieniem.

:

zaznacza A.

dy-

poprzednio,

przeprowadzić spłatę zaciągniędługu i dlatego poszukuje kre"
amortyzacyjnego.
Możliwości

zowo
tego
dytu

tszy,
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ka lekarska nad dzieckierz od niemowlęctwa
do lat dwuch, a także opieka równocześnie
nad matką,

i dobrem
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nictwie i meljoracje szczegółowe.

<Komisja

wanią

Gimpla.

m. Wilna. niczne w Reducie na Pohulance.

ogólnej

dzy administracji

— Protest związku rzeźników.
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Wewn.

usku- A !9 z Uwagi na domiosłość

zasłosowine

poruszającą

z Juljuszem rych m. Wilna dra
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i rb. nomenalnego skrzypka Jarosława Kocjana, niemieckich Kas Chorych jest znacznie szer:
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z tem pismo
to za- wuje ujemnie na targi wileńskie.
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wowej. Odmienny natomiast charak- rokim zakresie możliwe właśnie po
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