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Echa stanowczej noty polskiej do Lifoy.
Sowietfy wykazują

niezadowo-

p. Wojewody

Komentując
notę ministra Zaleskiego do
premjera
Woldemarasa
„łzwiestja'* omawiają interpretację re-

zolucji

Rady

Ligi

Narodów

przez

ministra Zaleskiego. Żądanie
rozpoczęcia bezpośrednich negocjacyj polsko-litewskich w celu ustalenia
pomiędzy obu krajami normalnych stosunków dyplomatycznych nietylko nie
wypływa—jak twierdzą „Izwiestja"—z

14. II, PAT.

zwykle

za

podstawę

Żinios*

omawiając

not

'okowań . będzie zal :żał o

t go, czy Polska zgodzi się na rozpatrywa
"ie konfliktu litewskopolskiego w całości, a w pierwszym
rzędzie na zlikwidowanie
następstw czynu gen. Żeligowskiego. Zaleski zgadza się włączyć
do programu rokowań tylko
.te zagadnienia,
które interesują

Polskę. Jednak

jęcia.

Pismo

taka jednostronność dla Litwy

przypuszcza,

że na pytanie

chce rozpocząć

jest nie do przy-

Zaleskiego,

czy

Litwa

rokowania z Polską należy odpowiedzieć kontrpytaniem, czy Polska zgodzi się na rozmowę
0 zagadnieniach
zainteresowana

słów:
„stosunki
normalne",
tego, że stosunki
normalne

mają

„Lietuvos

przypuszcza, że początek

nigdzie nie co do których

rezolucji Rady Ligi, która
używa
wobec

KOWNO,

Zaleskiego

jest nietylko

Polska, lecz

i Litwa.

„Bsire słowa”,

uznanie

PRAGA, 14—1II. PAT. Prasa zarówno poranna jak i popołudniowa
zamieszcza notę polską do Litwy w tekście podanym przez P. A. T. „Prager Tagblat* zaopatruje notę napisem: „Ostre słowa Polski do Litwy“.
GDANSK, '£—1Il. PAT. Omawiając wysłaną onegdaj notę rządu polskiego do premjera litewskiego Woldemarasa „Danziger Neueste Nachrichten* podkreślają, że nota ta zarówno pod względem tonu, jak i treści jest
nadzwyczaj ostra. Nota polska polemizuje z zapatrywaniami
i oświadczeniami litewskiego premjera w sposób praktykowany dotychczas tylko żadko w stosunkach dyplomatycznych. Nota polska utrzymana jest w tonie
tak ostrym, że z pewnością nie będzie ona w Kownieprzyjęta życzliwie.
litewskim nie zawsze spotykała się z Nota ta uwydatnia zarazem przepaść i różnicę zdań istniejące między:
aprobatą Moskwy. „Izwiestja* wska- Kownem a Warszawą.

granic. Interpretacja
podobna
staje
się z tego tytułu usiłowaniem
podtrzymania
drogą
okėlną
legalizacji
koncepcji polskiejw kwestji
Wilna,
która jest dotychczas
nie pewna
i
którą Rada Ligi Narodów
w rezolucjach swych pominęła milczeniem.
„izwiestja” podkreślają, że polityka Woldemarasa w konilikcie polsko-

zują, że błędy popełnione przez Wol-

demarasa są nieskończenie
małe
w
porównaniu
z
niebezpieczeństwem
zbrojnego gwałtu Polski
na
Litwę,
GDANSK, 14—1I. PAT. Organ nacjonistów
niemieckich - „Danziger
jak to wskazywała nota z którą rząd
rozpaczliwe
połosowiecki zwracał się w listopadzie r. Allgemeine Ztg“ zamieszcza dziś artykuł podkreślający
ub. do rządu
polskiego.
Końcowe żenie rolnictwa w. m. Gdańska i oświadczając się przeciwko utrudnieniom
zdania noty min. Zaleskiego utrzyma- imigracji polskich robotników sezonowych, które pogorszyłoby położenie
ne są w tonie ultimatum, dzięki cze- rolnictwa gdańskiego.
mu konilikt polsko-litewski znów się

ROZPACZLIWA SYTUACJA ROLNICTWA W GDAŃSKU

zaostrzył, a dyskusja

„rem
stała

nad

charakte-

i rozmiarami przyszłych rokowań
się

jednostronną

wobec

tego,

Poprawa na rynku pracy

w Anglii

LONDYN, 14 Il. Pat. Na
wczorajszem
posiedzeniu
Izby Gmin
premjer Baldwin wygłosil przemówienie, w którem scharakteryzował
stan

że w stosunku do Litwy zaczęło się
znów używać języka ultimatu
i po- bezrobocia w kraju, twierdząc, iż stan rzeczy na rynku pracy jest coraz
pomylniejszy a spodziewać się należy, że w
końcu
rb. liczba
faktycznie
gróżek.
z temi. poWskazując, że odmowa Weldema- niezatrudnionych spadnie conajmniej o połowę. Równocześnie
się na
rasa przyjęcia koncepcji polskiej mo- myślnemi objawami następuje zwyżka zarobków, które otrzymują
doprowadzić do olbrzymiego rzeczywistym poziomie przeciętnych kosztów utrzymania.
głoby
silne wpływy w
wzrostu, mających
Polsce
kół. nastrojonych
wojowniczo i podkreślając wezwanie do kroLONDYN, 14—ll. PAT. Stan lorda Asquith ot Oxford jest bez zmiaków gwałtownych w stosunku do Li- ny. Doktorzy oświadczyli, że są zupełnie bezsilni.

„Błan lerda Asquifha keznadziejny.

twy

ze

strony

pewnego

odłamu

pra-

sy francuskiej „Izwiestja“
ostrzegają
przed gwałtownem załatwieniem koniliktu polsko-litewskiego,
gdyż wówczas lokalizowanie
zbrojnego
zalatwienia tego konfliktu mogłoby
napotkać na znaczne trudności.
>
wrickkóz

. CHDAWWOCZIKA

Kozacy w Rydze.

PRTRAZEGCSNI

PRZELIGZENIE

STAWEK TARYFY CELNEJ.

WARSZAWA 14 II PAT. W numerze 15 13 października 1927 o stabilizacji złotego
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej według następującej skali: a) dla towarów
objętych taryfą przywozową wyszczególnioRych w załączonej do tego rozporządzenia
liście A według pełnej skali 1 do 1,72.

z dnia 14 lutego 1928 roku
ukazało
się
rozporządzdnie Prezydenta Rzeczypospoli-

tej z dnia 13 lutego 1928 roku o przeliczeniu stawek obowiązującej taryty
nowe jednostki
pieniężne. Na

celnej

b) dla towarów objętych taryfą przywozową wyliczonych w załączonej do rozporzą-

na

podstawie
Wieleż
hałasu
powśtało
wokół
tej wizyty! — Przybył chór kozaków. art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia

dońskich, rozłożył sięw. malowniczej

grupie na scenie operyi zaintonował,
te znane
nam
w
większej
części
dobrze,
pieśni . rosyjskie,
wesołe,
skoczne,

smutkiem

tchnące,

to

znów

dzenia liście B oraz

dla

wszystkich

towa-

wysokość

i opie-

rów taryfą wywozową w stosunku
1:1.
Czyli, że stawki od tych towarów zacho-

2 sierpnia 1926 roku Pan Prezydent postanowił co następuje:
Stosownie do artykułu 118 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
5 listopada 1927 roku w Sprawie zmiany
ustroju pieniężnego (Dz. Ust. R. P. N. 97
poz. 855) stawki obowiązującej taryfy celnej wyrażone w złotych, jako
jednostce

wują

swą dotychczasową

wają w nowej

dla pozostałych

jednostce

pieniężnej, — c)

towarów

niewymienionych

w załączonych do tego rozporządzenia lirazeulnyja pieśni rosyjskie... Rzeczą
stach A i B w stosunku 1:1,30.
Rozporzą"bardzo charakterystyczną
dla stolicy
dzenie to wchodzi w życie 30 dnia po ogłoŁotwy
i jej struktury
wewnętrzno
politycznej był efekt tą gościną wy- monetarnej ulegną przeliczeniu na nową szeniu i obowiązuje na całym obszarze:celrysyjskich koń- jednostkę pieniężną ustaloną rozporządze- nym Rzeczypospolilej Polskiej.
wołany. W pismach
ca nie było pochwałom i zachwytom. niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
nie"W pismach łotewskich, a nawet
rzuciło
co żyło
mieckich, wszystko

się na kozaków.

Dlaczego? —Przecież

Prasa niemiecka 0 waloryzacji ceł polskich.
„ BERLIN, 14 Il. PAT.

Prasa tutejsza podaje obszerne informacje o mowie vicepremjera Bartla podnosząc szczezólnie zapowiedź wałoryzacji ceł. „Berliner Tageblati“
dodaje komentarz oświadczający, że niespodziewana decyzja rządu polskiego w spra-

krytyka bezstronna, recenzenta teatralpewnego
odmówić
nego nie może
waloryzacji ceł do pełnej wartości złotego a więc
niemal do powolne wysokowię
tak - wie
swoistego
artyzmu,
pewnego
ści obecnych stawek Oznącza nadzwyczajne utrudnienie rokowań handlowych
z Niempołącze- cami. Jedyną nadzieją pomyślnego wyniku rokowań jest to, że jak oświadczą dziendziałającego na wyobraźnię

nia melodji, z której tchnie przestrze-

nią stepów wschodnich,
cyficznym
razdoljem,

nik

Polska

z tym speegzotycznem,

podwyższenie

ceł,

jako

Zjaza Rady samorządów

smutną duszą kozaczą i przebogatem

życiem Petersburskiej stolicy. Jednakże
gazety
łotewskie
zupełnie
się powoprzestraszyły
słusznie
dzenia, jakiem się cieszył chór kozaków
w Rydze.—Sała opery była przepcha-

traktuje

WARSZAWA,
zakończył

obrady

14-11 PAT.

zjazd rady

podstawę

do

targowania się.

„Bfałe transporty fowaru

Wczoraj

go do Sowiefów.

samo-

polskie-

ziemskich.

Rozpatrywał

on

w

lokalu

Klubu

Kolejowców

Na wstępie polemiki z wczorajszym
artykułem
Dziennika
Wil ńskiego
musimy niestety użyć przykrych określeń,

bo

stwierdzić, że szanowny

nasz

najlepiej

skiej

ten

przestrach

prasy

łotew-

"i polemika wywołana / wizytą

kozaków. —Wyciągano

wnioski.

LTZARTWECZCZA

swych

z tego różne maga

Najrozsądniejszemi

jednak

praw

suwerennych,

która Wy-

przedewszystkiem polityki

nie-

zwykle ostrożnej,
nie angażującej się

i awanturniwydają się być te, które wskazują, że w ryzykowne zbliżenia,
wpływem czynni-

młode państwo łotewskie czeka trud- cze posunięcia pod

na praca

w

kierunku

ugruntowania

ków

obcych.

Sólol,

oryginalną

Jana

tylko z marką

ochronną. „Słoń*
Żądać wszędzie!

Raczkiewicza

Za tekstem

10 groszy.
o

20 gr.

i p. Jadwigi Raczkiewiczewej

(uiica

Dąbrowskiego

5).

katolickiej i nadużywa swego
wysokiego stanowiska,
taksamo
jak się
zdarza czasami, że lekarz,
że adwokat, że sędzia nadużywa swego urzę-

dowego stanowiska i tego zaufania,
którem ze względu na powagę swego

Radziwiłła,

kach ludność djecezji wileńskiej Śmia-

została

w

czemkolwiek

stanowiska,

Mamy

cieszy

wrażenie,

się

u

ludności.

że w takich

0 - sz9

===

przeciwnikiś riadomie pisze nieprawdę,
utrzymując jakoby opinja Jego Świątobiiwości Papieża Piusa X1 o wyborach w Polsce, powtórzona przez ks.

wypad-

(5,11. 28.

==

0 bilefy kolejowe b. marszałków
Sejmu i Senafu.
WARSZAWA, 14,II (te/. wł, Słowa)
Ministerstwo Komunikacji nadesłało
do Najwyższego
Trybuhału Administracyjnego
odpowiedź ' na złożoną
przez
marszałków
Sejmu
i Senatu
ska'gę z powodu odebrania
im prawa wolnego
przejazdu na
kolejach.
Ministerstwo w odpowiedzi twierdzi,
że z chwilą wygaśnięcia mandatów
poselskich gasną wszelkie
przywileje

Sprostowana, czy zmieniona.
Raz je- ło może
się odwoływać
do dostoj: z niemi związane
a
więc
i prawo
Szcze, wobec tej świadomej ze strony nego naszego Arcypasterza J. E. ks. wolnego pizejazdu. Ciekawa ta spraDzienn ka
chęci
ukrycia
prawdy i Jałbrzykowskiego,
który robił wszy- wa rozpatrywana będzie przez |-szą
Izbę Najwyższego Trybunału Admieskamotowania słów. Najwyższego Do- stko, aby się wznieść
na pasterskie, nistracyjnego w początkach
przyszłestojnika Kościoła (z czem pretendują- ponad
partyjne
stanowisko i który go miesiąca.
cemu
do opinji Katolickiego pisma pierwszy zabronił podwładnemu
SoSowiecko-niemiecko-palska
Dziennikowi
specjalnie
jest nie do bie duchowieństwu. kandydowania do

twarzy)

-- poułurzimy

konkretne,
podwójnego

Prowadząc
w

akcję

polityczną,

rezultacie doprowadziła

do stworzenia listy, niedwuznacznie popierającej Rząd marszałka
Piłsudskiego, dwukrotnie w bie-

żącym

miesiącu zostałem do tej

roboty osobiście zachęcony przez
kościelnyi

autorytet

najwyższy

to za pośrednictwem poważnych
osób,

które miały szczęście w tym

czasie uzyskać prywatne

posłu-

chanie u Ojca Świętego Piusa XI,
przyczem

go

padły

potępienia

słowa

prób

konferencja kolejowa.

jeszcze Sejmu, czego, jak widzieliśmy z przy-

BERLIN, 14. II. PAT.
Do
biura
Wolia donoszą z Moskwy,
że
14
marca rozpocznie się w Leningradzie
Zresztą
jesteśmy
pewni,
że w trzecia konierencja kolejowa sowieckowiększości wypadków nasze ducho- niemiecko polska, która między innemi zajmie
się: sprawami
tranzytu
wieństwo wie po czyjej stronie leży niemie
cko-sowieckiego przez
Polskę.
„prawdziwy interes kraju.
25 sekund na złożenie głosu.
Onegdaj wice-premjer Bartel imieWARSZ
AWA, 14.II. (tel, wł. słowa)
niem
rządu
zjednoczył
się z listą
Ponieważ ogólna liczba wyborców w
Nr. 1 i dlatego nie rozumiemy, aby Warszawie
uprawnionych do głosoksiądz połski, zwłaszcza w naszej tak wania wynosi 040.0 0 a komisyj obwozagrożonej dzielnicy chciał iść prze- dowych jest 363 które
będą czynne
ciw rządowi siły państwa i równowa- przez dwanaście godzin, przeto każdy
gi społecznej, chciał narażać
nasz wyborca będzie miał 20 sekund czasu
na złożenie głosu.
kraj
na. odrodzenie Sejmowładztwa,
torować drogę endecko-socjalistycznej Dziennikarz amerykański w Polsce
WARSZAWA, 14.II. (te/, wł, Słowa)
restauracji
parlamentaryzmu,
chciał
Jutro przybywa
do Polski jeden
z
wreszcie nie słuchać i nie zważać na
najwybitniejszych publicystów ameryopinję wypowiedzianą przez Popieża, kańskich p.
Frank Simon zwany w
Dziennik
Wileński
w _ artykule Ameryce
„królem dziennikarzy”,
P.
wczorajszym jako argument kapitalny Simon będzie podejmowany przez biuprzytacza
fakt, że na czele listy w ro prasowe M. S. Z.

jasne, niedopuszczające kładu z ks. kan. Borodziczem,
tłómaczenia słowa
ks. wo przestrzega.

Radziwił'a:
która

raz

wyraźne-

rozbijania

suro-

bloku, popierającego Rząd, przez
nadużywanie Listu Pasterskiego
Biskupów Polskich.
Stanowisko organu endeckiego jest
takie, że gotów jest on zawsze
wyua
Wilnie stoi major Kościałkowski, któzyskać jaknajszerzej autorytet koŚcioWisła ruszyła.
ry jeździł rzekomo na zjazd masoński
ła dla własnych celów partyjnych, —
WARSZAWA, 15-I1 PAT. Wczoraj
w Paryżu. Nie mamy właściwie żad- w godzinach
popołudniowych ruszyły
nie wstydzi się jednak ukrywać słowa
nego powodu
bronić maj. Kościał* pod Warszawą lody na Wiśle.
Z masamego Papieża, lub przeinaczač ich
kowskiego, bo na to ma
on własne sy płynącej kry utworzył
się
pod
myśl, — gdy to nie odpowiada
jego
swoje
organy prasowe, ale tytułem Młocinami w pobliżu
Warszawy
w
interesom partyjnym.
Rozsadzeniem tego
tylko sprostowania
faktycznego mu- dół rzeki zator.
Stanowisko endecji jest niemoral- simy powiedzieć, że chodziło tu nie zatoru zajęła się artylerja. Oddziały
saperskie obsadziły warszawskie mone. Endecy wiedzą, że przed
wybor- o zjazd masonów, lecz zjazd radykaSty, ustawiając na nich silne reflektocami niej] mogą przedstawić żadnego łów społecznych, To jednak różnica... ry oświetlające rzekę. Specjalnie
utwowłasnego dorobku politycznego. Kie- zasadnicza.
Dla nas ideologja poli- rzony komitet pomocy powodzianom
dyś mogli mówić o traktacie wersal- tyczna franc. radykałów społecznych kieruje akcją zabezpieczacjącą od wyskim, polityce w czasie wojny i t. d. tej drobno-mieszczańskiej partji fran- lewu niżej położonych okolic. Najbardziej zagrożona jest Pelcowizna.
Żadnych ich zasług nie chcemy odej- cuskiej jest antypatyczna,
ale też —
BEZ
3
mować. Gotowi jesteśmy nawet przez stwierdzamy to otwarcie, —poseł Kośkurtuazję więcej przyznać niż się na- ciałkowski, *przedstawiciel
drobnych
leży. Ale nikt nam nie zaprzeczy,
że rolników i bezrolnych
zupełnie inną Złośliwości pod adresem Troc2
kiego.
od 1922 r. czyli od powstania dru- niż nasze pismo przedstawia ideologIzwiestja piszą:
giego Sejmu Rzeczypospolitej źadnego. ję polityczną. jednak wydaje się nam
„Na stację Frunze przyjechał Trocki w
„towarzystwie rodziny w specjalnym miękdorobku
endecja do życia państwo- dziwne, że właśnie
narodowo-demo- „kim
wagonie. Publiczność była przerażona
wego nie wniosła.
Nie będzie chyba kratyczny
Dziennik
wytyka komuś „obfitością bagażów Trockiego, które zajswego p. Kucharskiego wysiwała na skontaktowanie się z partją politycz- „mowały aż do 50 miejsc, i wygodami wiel„kopańskiemi, któremi otacza się Trocki.
porównanie z obecnym stanem skar- ną francuską,
"Przecież
to
właśnie „Zwłaszcza zwracało
uwagę, że Trocki
bu. Otóż nie mając czem się posz- Nar. Demokraci podczas wojny i po „wiezie z sobą psa myśliwskiego i wspania-

Za

czycić
decja

w dziedzinie państwowej

umyśliła

sobie

schować

się

en-- wojnie tak żywe utrzymywali stosunki
za

z francuskimi
politykami i tak się z
płaszczyk
seńtymentów
religijnych i tego powodu chłubili, a dość wziąść
odwołać się do uczuć katolickich tak do ręki przez tenże Dziennik reklasilnych
w narodzie
polskim.
Oczy- mowaną książkę p. Dmowskiego, aby
wiście jest tto tylko truck wyborczy się dowiedzieć, że p. Dmowski, rzebankruta
politycznego,
a ponieważ” czywisty przyjaciel Francuzów, równie
chodzi

o rzeczy

Święte

więc

i ' trick

świętokradzki.
Papież zabronił tego rodzaju
nadużywania
autorytetu
kościoła.

e

leżną republikę łotewską — dowodzi

30 gr.

POWO
WEZESCZEZAWOIC
KE
Z. VTEK

Ruch graniczny z Sowietami
na
odcinku
wileńskim
znacznie
wzrósł.
samorządu
gospodarcze
zagadnienie
Na kolejowych
i przygotowywał materjał na tego- cznych stale daje stacjach pogranisię
zauważyć
pokońca roczny ogólny zjazd samorządu
na. Powitaniom i fetowaniom
większe
transpor
ty
z
towarami
Musimy przyznać, że owe zpartyjprzenie
co
nie miłkły,
nie było. Oklaski
wiatowego i gminnego. Uchwalono
znaczone
do
Sowietów
,
W
dniu
wczona
špiezjazdy
chór”
nianie
i przywłaszczania sobie haseł
roku zwoływać podobne
milkły nawet wtedy... gdy
rajszym przewieziono przez st. Zahaju*!
nad
niedielimu
i
ponadto
katolickich ?juž Gzrobiło dużo złego.
Obradowano
wal „za jedinuju
jesieni.
cie kilka wagonów
maszyn
kolejoPrzed oczami nowego państewka sprawami przejęcia funduszu wałki z wych, zaś przez Radoszk
owicze prze- Nie możemy milczeć. $Zawsze z tych
łotewskiego stanęło widmo, nie jak bezrobociem przez samorządy, nad wieziono 10 wagonów polskiej
szpalt Słowo broniło haseł katolickich,
chcą oni tłómaczyć carskiej Rosji, a Sprawą zorganizowania lzb rolniczych i kilka wagonów żelaza. do Rosji.cegły. wzniosłości idei
katolickiej, broniło
tego
poprostu wewnętrznej „słabości
oraz sprawą kredytów. W zjeździe
braZ
rzeczy
tak
zupełnie
kiedyś
w społeczeńbrał udział z ramienia Ministerstwa
państwa, słabości wynikającej
tradycji.
RRKT
E,
deparstwie X1X w. nierozumianych,
jak nieku potężnych fundamentów
Spraw Wewnętrznych dyrektor
skonsoli- tamentu samorządowego
UŽYWAJ
p. . WaissJak mało wewnętrznie
naruszalności sakramentalnego, katolicprzeciw dolęgliwościom nóg
nieza” brod.
dowane są czynniki tworzące
kiego małżeństwa Ale nie możemy przy-

rządów

Władysława

Proszę, nie prze kręcać prawdy.

„Lietuvos Žinios“ 0 początku rokowań.

lenie

2-ej i 3-ej

odbędzie się 1Ó-g0 lutego o godzinie 10-tej wieczór.

Bal Centrali Opiek Szkolnych

DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH

na stronie

Kasyna Garnizonowego
odbęczie się dnia 18-go lutego 1928 r. w salach Oficerskiego
Mickiewicza 13. Sale artystycznie udekorowane. Przygrywać będą 3 orkiestry, moc niespodzianek. Biiety do nabycia u p.p. Gospodyń i Gospodarzy balu.

SIRDIS
SOKE ПОТЕОСОСО Л УНО БНЫЙЫЕ аваа

Na

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe о 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

nie zwraca.

| Wielki doro СОЛУ bal Polskiego Czerwonego Nrzya

OGŁOSZEŃ:

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne

670-2

PRENUMERATA

jak dla nich miłośnie,

tak

wrogo pi-

i przeciw.

„łe przybory do polowania.
„Co to za barin taki przyjechał
„tano na stacji”.

—

py-

nieraz przeciw rzeczom, o które chodzi Kościołowi, widzimy zwolenników
ślubów cywilnych i to wśród
najwybitniejszych leaderów listy 24.
Wreszcie, musimy powiedzieć,
że
Polska jest, była i pozostanie wiernie

sze o Watykanie, o polityce watykań- katolickim krajem. Ale licytowanie
się
skiej, twierdzi (całkiem niesłusznie) że w katolicyzmie podczas walki
wybormieliśmy tam wrogów i t.d.
czej przez różne partje uważamy
za
Wreszcie ježeli Dziennik chce szu- rzecz niezdrową. Rzucanie masońskich
kać

wśród

kandydatów

na

posłów

masonów, — to prosimy bardzo, dopomożemy mu do tego. Oto Dziennik reklamuje codzień listę Nr. 25 na
okręg

Lidzki.

pytać —

stoi

A kto—jeśli

na

czele

wolno

za-

państwowej

listy Nr. 25. Czy nie Marszałek Rataj?
A przecież wszystkie pisma endeckie
pisały, że to najautentyczniejszy

ma-

son, jaki tylko kiedy stąpał po ziemi.

o

podejrzeń i donosów
cyzm

za

rzecz

wstrętną.

antykatoli-

Nie

chcemy

tego targu rzeczami
Świętemi.
Nie
znaczy
to, abyśmy
się dali siebie
krzywdzić kłamstwu. Nie
dopuścimy

do tego, aby uważano

za

nas

gor-

szych katolików od kogokolwiek bądź!
Nie dopuścimy do tego, aby
endecy
znieprawiali nasze społeczeństwo i po-

pychali księży katolickich

do

roboty

(A musiały widzieć te pisma skoro partyjnej przeciw rządowi polskiemu!
Trzeba przecież wyraźnie powiedzieć, tak pisały, — chyba że endecy przy: Nie dopuścimy do tego,
aby
słowa
że jeśli ksiądz
nadużywa
ambony, znają, że ich pisma zawsze
kłamią) Papieża Piusa X] wzbraniające wykomykać

oczy

na

pewne

przestępstwa.

czy, co jeszcze straszniejsze, konie- Taksamo i w reklamowanym w Wil. rzystywania listu pasterskiego
dla rosjonału dla swoich partyjnych upodo- nie numerze 24 mamy mnóstwo
lu- zbijania listy Nr. 1 miały być ukryte
bań, to popełnia rzecz niegodną
idei dzi, którzy otwarcie wypowiadali się czy zniekształcone!
rz,

2

JCIE
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Na szachownicy wyborczej
Wileński Komifet Wykorczy Infel igencji Praeującej dla Współpracy z Rządem.

‚

Wczoraj
odbyło
się w lokalu
Stow. Urzędników Państwowych przy
ul. Jagiellońskiej 9 zebranie Komitetu
Wyborczego
Inteligencji _ Pracującej
dla Współpracy z Rządem. Na zebranie przybyli przedstawiciele
dzialającego już Bezp. Kresowego Komitetu
kołejarzy, nauczycieli,
pocztowców
i
innych
organizacyj
skupiającego O
zrzeszeń
zawodowych
Oraz
Szereg
zaproszonych _ specjalnie
działaczy.
miejscowych. Obradom przewodniczył
z wyboru p. dyr. Jutkiewicz, sekretarował p. Święcicki. Referat organizacyjny wygłosił
delegat Centra'nego
Komitetu Wyb. Współp.
z Rządem
Pracowników Umysłowych (państwowych, prywatnych
i samorządowych)

Bezpartyjny

Bemokrafygzny

z Warszawy p. Bolesław Gaslik.
Po rzeczowej dyskusji,
w czasie
której podkreślono jednomyślnie konieczność zorganizowania
jaknajliczniejszych warstw inteligencji pracującej dla współpracy z rządem Marszałka Piłsudskiego, który gorliwie zajął
się realizacją
postulatów
życiowych
wszystkich. pracowników umysłowych
powołano do życia Wil. Kom. Wyb.
Intelig.
Pracującej
dla Współp.
z

Rządem oraz upoważniono prezydjum
zebrania do zorganizowania wielkiego
wiecu inteligencji pracującej, który odbędzie się 6-go b. m.
Zebranie konstytucyjne
Komitetu
odbędzie się w tymże lokalu w sobotę dn. 19 o g. 6 wiecz.

Komifes

pray

Wchodzący w skład B. B. W. z Rz.
Bezp. Demokr. Kom. Wyb. Kobiet Polskich

Związek

zawodowy

drużyn

Kobiet

Polskich

pracy.
g. 6 w.

na Rossie,

16 bm.

g. 6w

na

Anto-

kolu, 18 bm. g. 7 w. na Zarzeczi,
18 bm.
4. 7 w. na Zwierzyńcu, 20 bm. g. 6 w.
na

w Wilnie szybko rozszerza swą
pracę
na
całe miasto. W najbliższych dniach
odbędą się w następujących dzielnicach
miastą

zebrania organizacyjne i informacyjne: dn.
16 bm. o godz. 7 w. na Popławach, 20 bm.

Wyborczy

aipiszkach,
Ponadtu

20 bm. g. 7 w. w Ponarach.
Komitet ten urządza
w
nie-

dzielę 20 bm. o g. 12.30 w
kinoteatrze
„Melios* wielki wiec informacyjny.

kondukforskich

za B.B.W. z Rz.

W niedzielę dn. 13 b. m. odbyło
się we własnym lokalu zebranie członków Koła Wileńskiego Związku Za
wodowego
Drużyn
Konduktorskich.

nogłośnie postanowili
bez
nad tem głosować na listę

natu po wyczerpującem
wyjaśnieniu
p. Jurgielewicza o działa'ności rządu
Marszałka Piłsudskiego zebrani jed-

O uchwale powiadomiono wszystkie koła Z.Z.D.K. na terenie Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej.

W sprawie wyborów

Rz. Nr.

i obowiązali

siebie agitacje wśród

dyskusji
B.B.W. z

się przyjąć na
znajomych

dla

do įSejmu i Se- poparcia tej listy przy wyborach.

Posiedzenie Okr. Kom. B. B. W. z Rz. w Wilnie.
Wczoraj odbyło
się posiedzenie
Okręgowego Obywatelskiego Komitetu Wyborczego B. B. W, z. Rz. w
Wilnie pod
przewodnictwem
p. M.
Puchalskiego.
Przedstawiciele poszczególnych organizacyj informowali Komitet o nastrojachi postępie
akcji wyborczej

Bloku.
może;
Uchwalono
zorganizować
wielki
wiec w nadchodzącą
niedzielę
przy
udziale, jako generalnych
mówców
kandydatów z listy Nr. 1 do Sejmu i
Senatu oraz delegatów
Centralnego
Komitetu z Warszawy.

nia endecji.
W

niedzielę

do* lokalu

na

ciemności

sali.

p.

Obst

a zebrani zmuszeni
szukać drzwi.

byli

nicę wypłynął:
„interpeluje*

aż

w'

władze

Berlinie

polskie

skąd

w spra-

wie jak powiada

skrył

się,

po omacku

ustosunkowaniu

Rt

borczych.

:

Jak się dowiadujemy,

"===

tylko

3

znikoma

się ludności

t. į. O
białoru-

skiej do osadników.
|
Na myśl przychodzi
przysłowie:
psie głosy nie idą w niebiosy.

Małe zainteresowanie
Dnia 18 lutego upłynął ostatni dzień
żenia do przeglądu list wyborców do
Sa i Senatu Po abeodowych komisjach

„zasadniczej'

wyborców.

liczba obywateli
przeglądała zatwierdzone
listy,a po większej 'częsci uczy ili to przedstawiciele niektórych komitetów
wybor=
czych.
(0)

za

a p

Pa "ini

ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

rutynowany

pedagog podejmie się łekcyj dla
dziecka
ul. Chocimska 31 m. 1. Od g. 3-ej —5-ej.
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NOWOŚĆ!

ZA

ZANE NNENNNNAWNNN

RADJO-POGOT OWIE

NOWOŠČ!

NOWOŚĆ!

E
niejszych pp. radjo-amatorów.
BZEZZRZGKWOKOZCUBSSORNOJNEWOWZZOSZJOSKso
СО

LUPUS SILESIUS.

z

Centr.

się

okpić

kwiet- stycznia b.r. w mieszkaniu K.* Stefania 1919 r., gdy większa cześć Wilna nowskiego i zawiązało „Komitet ku
była już w ręku naszych wojsk, bol- uczczeniu pamięci straconych w Dyszewicy panowali jeszcze w zachod- naburgu w maju. 919 r. za
sprawę
niej części miasta: Łukiszki z więziezwolenia Wilna, tudzież zmarłej w
niem,

Śnipiszki,

Zwierzyniec

i inne więzieniu smoleńskiem

były jeszcze w ich ręku.
i
pozostali
"przy
Centrai w
W więzieniu Łukiskiem znajdowało
ilości dwóch osób pp. Bokszańskie- się kilkudziesięciu więźniów Polaków
go i Możejki.
obojga płci i kilku Litwinów; więźnioOprócz powyższego Plenum Ze- wie
dzielili się według
klasyiikacji
brania Związku Fryzjerów
w Wilnie bolszewickiej na zakładników i
kontrstwierdza jeszcze raz swoje bezwzglę- rewolucjonistów; do tej ostatniej
kadne zerwanie z Centr. Chrzešč Demo. tegorji należeli przeważnie młodzi.
Tegoż dnia popołudniu straże wyGdzie i jak pracują wrogowie rządu i lisfy Nr 1.
W gminie Świrskiej pow. Święciań- skiej i Zabłociskiej daje się zaobserwować prowadzały partjami więźniów w liczskiego w miejscowościach,
gdzie powstały agitacja wśród ludności litewskiej, aby nie bie 23 osób: 17
Polaków (5 kobiet,
dawniej komitety, organizowane przez Jó- głosowali do Sejmu. Agitatorzy powołują 12 mężczyzn) i 6 Litwinów
(5 mężzefa Koreckiego z ramienia Selsojuzu, po- się przytem na rzekomą nietrwałość władz czyzn i 1 kobieta)
,
Pędzon
o
nas w
wstają obecnie komitety Bezp. Bloku
Wsp. polskich na tym terenie.
Agitację rozpodo Mejszagoły a
z Rządem. Ludność gminy. Świrskiej- zna częli nauczyciele z T-wa Rytas przy współ- noc Wielkanocną
Józefa

Koreckiego,

jako

osobnika

niegdyś

sądownie karanego zą kradzież. BBW. z R.
rozsyła do
szczególnych gmin odezwy,
które cieszą się powodzeniem.
P. P.
. rozwija
działalność

Święcianach. Agitacją kieruje

w

Witulis

Nowo-

Du-

bowik, który jest tam
dostatecznie skompromitowany i nie znajduje większego posłuchu.

W

Nowo-Święcianach
z inicjatywy
kilku obywatelek na czele z p. Jadwigą
Sienkiewiczową zawiązał się komitet w
celu prowadzenia
agitacji w Imieniu Bloku
Kat. Nar. Agitację prowadzi wśród
kobiet
wyłącznie

p. sieakiewiczowa,

chodząc

po

domach i przedstawiając inne partje jako
rzekomo szkodliwe @а ludu katolickiego.
Rezultaty tej akcji są bardzo nikłe.
w

gminach

Daugiei:skiei,

Duksztafi-

ASS
URSTTIATA IEA
Witepremjer Bartel o działalności rządu
W. dniu
wczorajszym
Dyrekcja
Polskiego Radja zainicjowała cykl odczytów

o

działalności

rządu,

zorga-

nizowany przez Prezydjum rady ministrów.
Pierwsze przemówienie wygłosił wiceprezes rady ministrów prof.
Kazimierz Bartel.
Pan. wicepremier
mówił z pamięci, tłumacząc się:
Szanowni
państwo. raczą mi wybaczyć brak przygotowania, na pisanie tekstu nie miałem jednak ani czasu ani chęci. Ustawiłem
zato przy
drzwiach porucznika Zaćwilichowskiego, żeby mnie pilnował, gdybym próbował uciec od mikrofonu.
Po tym dowcipnym wstępie
przeszedł p. wicepremjer
do omówienia
działalności rządu. Dowiedzieliśmy się

udziale

paru

księży

Litwinów.

odnosi

się do nich z niedowierzaniem. Tak

Na zebraniu rodzinnem
w Szkole
powszechnej w m. Podbrodziu ks. Nowicki
agitował za listą Nr. 24. 5 lutego r. b. ks.
proboszcz parafji Korkożyskiej Piotr Szałkowski, podczas kazania, również namawiał do głosowania za tą listą. Obaj ci
księża nie mają jednak wpływów i ludność
samo ks. proboszcz
Michalskiej podczas
nawoływał

w Powiewiórce gm.
kazania
w
kościele

do głosowania za listą 24.

‚

W gminie Łyngmia (y pow. Święciańskie-

go ludność litewska
borami, mówiąc, iż

nie interesuje się wynie
potrzebuje mieć

przedstaw ciell w Sejmie polskim. Taki stan
rzeczy istnieje dzięki akcji
rafi Połuskiej Pruńskiego.

proboszcza

pa-

Waloryzacja ceł która będzie miała na widoku ochronę naszego rynku
przed
importem
towarów
luksusowych, polegać będzie na tem, że cła
diu importowych
towarów
zostaną
podniesione o 72 proc.
W związku z tem wszystkie towary zostaną podzielone na trzy grupy.
I grupa — to towary, w stosunku
do których
podwyżka 72 proc.
będzie

utrzymana

całkowicie.

Będzie

tu

zastosowana reglamentacja
towarów.
Do grupy tej należą towary luksusowe (winogrona, pasztety, perfumy, wina, kawiory, ostrygi, kwiaty i t.p.).
II grupa — cła towarów tej grupy
będą również zwa oryzowane do wy-

sokości 72 proc. ale w tej grupie bę-

kie te prace

zostaną

ukończone:

w

m Czekoladę PLUTOS &

Mickiewicza Nr. 20.
Każdą parę słuchawek doprowadzamy
do
najwyższego
wymiana
stopnia czułości: magnesowanie,
sznura i regu acja. _
Duży wybór nowoczesnego. radjosprzętu dlanajwybred- LA

ав

a później dali

#

Korzystając

B. poseł Ballin inferwenjuje z: Berlina.
Znany działacz wywrotowy b. poseł Ballin, który uciekł po wygaśnię«iu mandatu przed więzieniem zagra-

Dem.

ciągu najbliższych dwuch tygodni.
7
poznaję po zapachu — BB
Sporo
miejsca w swem
przemówieniu
poświęcił wicepremjer Bartel
sprawie waloryzacji
ceł. Omawiając
Jest to jedyna czekolada,
ujemne
saldo bilansu
a
handlowego m4
którą przyjmuję z rozkoszą.
„Polski, oświadczył p. wicepremier, że EB
m
zjawiska tego
nie należy uważać za
BMAWAWAWAWAWAWE
chorobliwe.

zgaszenie lampy, co wywołało wielką
konsternację

B. B. W. z Rz. i zerwaniu
Chrz.

@

„Niech
żyje Marszałek Piłsudski", Usiłowanie przemówienia
przez p. Nowickiego
udaremnione
zostało
przez

z

Lisfa Nr. 24 ma zaywaraniowane 2 głosy fryzjerów.
*? Na plenarnem zgromadzeniu członków Chrześc. Związku Fryzjerów m.
Wilna w dniu '4 lutego obałone zostały
kłamstwa
„Dziennika
Wileńskiego". Jednomyślnie wyniesiona została uchwała potępiająca
wystąpienie tych członków Zwiążku, który uprzednio położyli swoje podpisy pod
uchwałą ogólną o przystąpieniu
do

dą zniesione kontyngenty.
- Wreszcie — Ill grupa, której wawięc, że w sobotę ub. ukończone zo- loryza:ja nie dotknie. Należą tu prostały prace. komisji ankietowej, bada- dukty pierwszej potrzeby: kawa, kaherbata, cukier,
mąka żytnia,
jącej
sytuację
gospodarczą.
kraju. kao,
е
Budżet na rok 1928-29 został już o- ryż, kasza, Śledzie.
P. wicepremjer ostrzegał na końpracowany.
Przewiduje
się budżet
zwyczajny i nadzwyczajny. ' Pierwszy cu, że reperkusja zarządzeń w tej
wynosi 2 i pół miljarda złotych i w dziedzinie może być znaczna, ale podporównaniu z budżetem roku ub: jėst kreślił, że w ten sposób nałoży rząd
luksusowych,
o pół miljarda większy. Budżet nad- hamulec dla artykułów
obrócona jest wazwyczajny przeznaczony jest na inwe- w stronę których
PISZA
Stycje. Z sum tego budżetu zamićrza loryzacja geł. °^
rząd budować
szosy, szereg gmachów nowych:
jak to Muzeum NaroBB Choć oczy y mam zawi ązane, B
dowe,
Starostwo warszawskie, gma-., «
=
chy drukarń państwowych w .Warszawie, tudzież kilka gmachów -uniwer- №
B
syteckich, a m. inn. w Wilnie. P. wi«
sj
cepremjer
podkreślił też, że dzięki
e
EB
budżetowi
inwestycyjnemu
uda się
«
są
rządowi pokonać bezrobocie.
Budżet inwestycyjny wynosi zgórą в
B
100 _miljonów złotych.
Ls
SĄ
Z prac ustawodawczych,, dokonaBB
m
nych w ostatnim
czasie wymienił p.
а
wicepremjer prawo lotnicze, - procedu- sej
Be
rę karną,
ustawę o policji państwo- B
wej, o ochronie przyrody i —. ochro- «
«
nie zabytków historycznych. Wszyst- в
L nm
B

przy Nr. 24, wszyscy odpowiedzieli

ul. Połockiej Nr. 1 miał
przybyć p.
P. Kownacki.
Zebrało się trochę gawiedzi. Ponieważ prelegent nie przybył, przemówił sam p. Obst krusząc
kopię o „masonów* z B. B. W. z
Rz. Po przemówieniu nie dopuszczono do dyskusji, a kiedy jedenz organizatorów wzniósł okrzyk.na cześć listy

PAMIĘCI NIEUCZCZONYCH BOHATERÓW.
sobotę 19-go

W pamiętną

narki wojennej,
groźnej dla Anglji, wet Niemcy. Austrja była
dla _nich
wymagały wyrównania. Rokowania w szańcem naprzód wysunię
tym,
@аDort heult im fernen Wałdesraum sprawach kolonjalnych prowadził n0- go musiały jej bronić. Przy
wspólne
j
Ein Wolf...
Lenau
wy poseł na ogół z wynikiem po- dobrej woli Greya i ks. Lichnow
sky'e-myślnym, natomiast spółzawodnictwo -go udało się usunąć
pewną ilość kaKsiąże Lichnowsky, magnat śląski, morskie pozostał
o
nadal kamieniem mieni obrazy, zawadzających
angloprzedstawiciel zniemczałego rodu, sto- obrazy. — Mimo to,
dobra wola, wy- niemieckiemu
porozumieniu. Niemowiańskiego pochodzenia, był posłem kazana przez posła,
usposobi
niemieckim w Londynie w krytycznem miarodajne czynniki angielskieała dlań, żność rozwikłania sporu austro-ro,
przy-- syjskiego groziła unicestwieniem wynidwuleciu, poprzedzającem wojnę. Wy- chylnie. Spragniony powodze
nia, zdo- kom pracy i powodzeniom posła. Żydał on niedawno dwutomową
książ- łał je zaspokoić,
otrzymał w Oksfor- wiołowe klęski nie zwykły oszczędzać
kę pod tytułem „Na drodze ku prze- dzie tytuł doktora
honoris causa, za- nawet najcenniejszych owoców pracy
paści*, (Auf dem Wege zum Abgrund) szczyt, którego Anglicy
udzielać nie-. ludzkiej. Wybuch europejskiego Kradosyć charakterystyczną dla kierunku oględnie nie zwyk'i, Blaski,
które nań katoa, czyli bałkańskiego wulkanu,
myślenia miarodajnych
kół niemiec- spadły, były raczej
objawem
dobrej spowodował
spustoszenia,
którego
kich, posiadających dziś jeszcze prze- woli Anglji wobec Niemiec,
znamien- rozmiary prześcignęły najgorsze obaważne wpływy na politykę zagranicz- nem mrugnięciem
w
stronę
Berlina, wy. Padały w gruzy granitowe
gmaną. Zawiera ona uwagi o błędach niż wynikiem jego
własnych, skrom- chy. Wicher gnał, jak-rój liści jesienprzeszłości i dobre
rady
na cnwilę nych zasług. W
każdym razie los nych, zerwane sztandary, trony
i
obecną i przyszłość.
zdawał
się
mu
uśmiecha
ć. Grey był korony.
W
zamęcie
*
kataklizmu
z niego zadowolony i on sam Z sie- zginęły także
złociste
owoce, - па
Ks. Lichnowsky'emu
nie Świetnie bie. Słusznie czy nie słusznie, u rząktóre
nieszczęs
poseł
pokładał
ny
się wiodło
na służbie dyplomatycz- du własnego z mniejszem się spotytyle nadziei. Zmartwienie jego było
nej.—W sile wieku, bodaj w 1904-ym kał uznaniem, słodki nektar angielski, niemniejsze,
jak Jonasza
proroka,
roku odszedł on do rezerwy, z nie- niemieckim piołunem bywał zaprawny. gdy mu
latorośl
bluszczo
wa
pod Niwysokim stopniem służbowym i we- O słonecznej pogodzie można
było niwą
dług słów własnych „zajął się sianiem tylko roić, bo groźne chmury zalegały ciechę, uschła. Wprawdzie miał tę poże niemiła
mu
austryjacka
Inu i buraków w swoich dobrach ro- niebo.
Długoletnie
austro-rosyjskie Niniwa runęła
w
gruzy,
mimo
to
dzinnych“.
|
3
:
przeciwieństwo groziło rozsadzeniem
ły był aż do Śmierci.
Zgoła dlań niespodziewanie wy- ram pokoju. Austrję, jako sojusznicę, zgorzknia
W takim nastroju jął przekładać
wołano go w końcu
1912-ego roku, należało popierać, rząd własny
tego ziomkom powody niepowodzenia niez cieniów
zapomnienia
na światło wymagał. To psuło rachuby spragniomieckiej polityki zagranicznej i swojej
dzienne.
Dano mu stanowisko i to nego pogody posła. W jego umyśle własnej,
nauczać po niewczasie, z
nielada jakie, w pełni
blasków Słoń- ustaliło się mnieman
ie, że lepiej było- mądrością nietylko filozofom właścica, — posła w Londynie, powierzo- by porzucić sojusznika, niż narażać wą
no mu najważniejszą w owej chwili Się na trudy i niebezpieczeństwa w klęski jak należało postępować, by
uniknąć. Sposób był jasny, jedla Niemiec placówkę zagraniczną. obronie choćby spraw wspólnych. — no mężowie
powołani zrozumieć go
Był on człowiekiem, na tem miej- Rozumowanie jego było dosyć proste:
nie
umieli.
Należało
się trzymać za
wydobrze
scu, dosyć odpowiednim:
iść z Rosją, bo Rosja była silniejszą. wszelką cenę klamki rosyjskiej
.
chowany, majętny—wielki pan z pew- A lepiej bywa być w zgodzie
z. silPodobną zasadę głosił Bismarck
nym zasobem
inteligencji i wykształ- niejszym, niż ze słabszym, lepiej
go- i trwał przy niej przez czas długi.
nić razem z chartem,
cenia.
niż
zmykać z On był skłonny utrzymywać przyjaźń
Stosunki niemiecko-angielskie były zającem.
:
za cenę wielką lecz nie za
Przez Bałkany do Konstantynopo: rosyjską
dosyć naprężone, szereg nieporozucenę wszelką.
Kupiec,
który towar
mień na tle spółzawodnictwa koloń- la! było odwiecznem, mniej lub wię- potrzebny
mu w handlu lekkomyślnie
jalno-handlowego i przedewszystkiem cej głośnem, ale stałem hasłem Rosji. przepłaca,
gotuje sobie zgubę. Rówkwestja rozbudowy niemieckiej mary- Nikt jej tam widzieć nie pragnął, na- nież i polityk
skłonny do zbyt daleko

Karoliny Mączyńskiej".
Prezesem tego Komitetu
obrano
sędziego Maksymiljana
Malińskiego,

sekretarką

—

wyłoniono

też

z 5

w

osób,

p. Marję
skład

ustępstw, w zamia n

niepewny.

za

zysk

„Polityk obmyślając.
swoje
pociągnięcia winien baczyć nietylko na ich
Skutki namacalne, lecz i na to, co
wagą i miąrą określić się nieda, na
ich wrażenie moralne. Nie wolno poniewierać własnej godności nawet w
polityce, bo to słusznie bywa poczytane za: objaw słabości i nędzy
moralnej, to wzbudza u przeciwnika, jak
i wspólnika uczucie
lekceważenia lub
pogardy.
Podobne uczucia wzbudza
ten, kto niechętnemu narzuca
swoją
przyjaźń.
Bismarck w wysokim stopniu. po:
siadał zaletę wytrwałości. Do wytkniętego celu umiał
dążyć
niezłomnie.
Zmieniał kierunek, gdy trafił naprzeszkody
niezwyciężone.
Przestał się

wykonawczy

którego

weszli:

Kazimierz Stefanowski — przewodniczący,
Zygmunt
Nagrodzki — viceprzewodniczący oraz skarbnik,
Wacław
Wejtko — sekretarz,
panie
Marja Kossakowska
i Helena
Wilczewska — członkinie wydziału.
PoStanowiono stosownie do zebranych
funduszów wznieść pomnik, lub też
stamtąd do Dynaburga.
tablicę pamiątkową na Rossie w miejDrogi do Dynaburga
i samego Scu, gdzie się znajdują
groby
polepobytu w więzieniu dynaburskiem о- głych przy zdobyciu w roku 1:9 9 —
pisywać nie będziemy, pragniemy tyl- Wilna. Projekt opracowuje
inżynierko przypomnieć społeczeństwu
_pol- architekt p. Jan Borowski.
skiemu dramat, jaki się tam rozegrał:
Motywem do powołania Komiteta
rozstrzelano 4 z naszego grona—naj- było
pragnienie
spopularyzowania
młodszych i najdzielniejszych, oskar- wśród
polskiego
społeczeństwa
w
żonych o kontr-rewolucję.
Wilnie samej idei uczczenia męczenniDnia 10-go
maja zginęli: oficer ków sprawy i nadania temu możliwie
wojsk polskich, członek Polskiej Or- szerokiego rozgłosu.
ganizacji Wojskowej (P. O. W.) PacW owe pamiętne dla Wilna
dni
Pomarnacki Wacław, lat 29 rodem z walki z najazdem — walczyli wszyscy:
Kowieńszczyzny, podporucznik wojsk starzy i młodzi, kobiety i mężczyźni,
polskich, oficer P.O.W. Galiński Izy- dzieci nawet, niechże i dziś, jak przed
dor-Wiktor,
znany pod
nazwiskiem 9-ciu laty, złączą się wszyscy
i poMikołaja Danieluka lat 30, rodem z Śpieszą z najskromniejszym
bodaj
Łomżyńskiego kurjer wojskowy P.O. datkiem, by utrwalić w pamięci przyW. Dyszlonek Felicjant, lat 22 rodem szłych pokoleń imiona tych,
których
z Mińszczyzny. Dnia 14-g0 maja zgi- ideą przewodnią całego
życia było:
nął Kopernicki Adam (Zygmunt Ma- „dulce et decorum
est pro patria
jewski), należał on do drugiej bryga- mori".
dy legionów Hallera, pochodził z KraKomitet został
zarejestrowany u
kowa, miał lat 44,
Komisarza Rządu na m. Wilno z pra-.
Rychło
potem,
mianowicie dnia wem zbierania składek, w tym
celu
6-go czerwca po przewiezieniu nas z zostały rozdane listy poszczególnym
Dynaburga do Smoleńska
zmarła w osobom.
M ksyniljan Motunski,
więzieniu na tyfus plamisty MączyńKazimierz Stefonowski,
ska Karolina, lat 56.
Podajemy narazie suche tylko fakty; główna działalność wymienionych
W dniu wczorajszym w gabinecie
osób przypada
na czas najba.dziej Prezesa Sądu Apelacyjn
ego w Wilnie
niebezpieczny i groźny, t. j. gdy Wil- p. Restytuta
Sumoroka
odbyła
się
no z dn. 6 na © stycznia zajęli bol- cicha, ale podniosła uroczysto
ść
deszewicy,
„Samoobrona“
odstąpiła, korowania zasłużony
Sądowników,
ch
większość czołowych
działaczy i or- p. Prezesa Sądu Apelacyjnego Restyganizatorów opuściło Wilno, zapano- tuta Sumoroka i Sędziego Sądu Apewało rozgoryczenie,
depresja, lęk, lacyjnego p. Maksymiljana Malińskiewówczas to ci ludzie z całym
zapa- go krzyżami komandorskiemi.
łem
i poświęceniem
wystąpili jako
Dekoracji dokonał bawiącyw Wilwytrawni organizatorzy, pracując wśród
Minister Al. Meysztowicz
nie Pan
wszystkich warstw społeczeństwa pol- przybyły
do gmachu sądowego
w
skiego, krzepiąc ducha i budząc
ui- towarzystwie Dyrektora Denpartamenność,

że wyzwolenie

Naczelnik

rychło

Państwa

i

nastąpi.

Naczelny

Wódz Józef Piłsudski, wysyłając Legjony dokonał wiekopomnego . dzieła
i oswobodził Wilno, ale młodych Towarzyszy nasżych spotkał los równie
tragiczny, jak los Łukasińskiego
z
1830 roku, nie sądzonem
im
bylo
cieszyć się i oglądać
owoców
swej
pełnej poświęcenia pracy,
Gdy Wilno było już prawie całe
w rękach polskich zostali wypędzeni,
aby w kilkanaście dni potem
zginąć
od kuli bolszewickiej;
nie znaleziono
nawet miejsca, gdzie byli rożstrzelani
wszelki ślad został zatarty. Wszyscy
czterej

zginęli

Śmiercią

bohaterską;

obecny przy egzekucji prezes trybunału rewolucyjnego Jarcew
miał powiedzieć: ,„strannyj narod Polak, idiot
na smiert' z imieniem Polszy na gubach“.
Grono
osób, które szczęśliwie

przetrzymało

zawsze

nosiło

niewołę

się z

bolszewicką

myślą

wzniesie-

nia pamiątki ku czci poległych, próbowano
zrealizować
to jeszcze w
19 3 roku, co z wielu przyczyn
nie

udało się wówczas
rezygnując jednak

uskutecznić.

ze

swych

Nie

zamie-

Dekoracja zasłużonych

Sądowników.

tu Min. Sprawiedliwości

p. Świątkow=

skiego oraz podprokuratora przy Sądzie Najwyższym p. Moldenhawera.
*W

gabinecie

p. prezesa Sumoroka-

zgromadzili się wyżsi p: zed :tawicie'e
sądownictwa wileńskiego i prokuratorzy, dziekan Rady adwokackiej prof.
oraz najbliższa rodzina.
Petrusewicz

Po wręczeniu

dekorowanym

od-

znak —Prezesowi Sumorokowi Krzyża
Komandorskiego z gwiązdą, a p. Sędziemu Malińskiemu, Krzyża Komanp. Minister Meysztowicz
dorskiego
Udewygłosił krótkie przemówienie.
korowani odpowiedzieli,
poczem nastąpiło składanie życzeń.
Po . ukońtej uroczystości p. Minister
czeniu
zwiedził gmach sąłowy
poczem od-

był konierencję z. Prokuratorem Sądu
Apelacyjnegow Wilnie p. Przyłus-kim,

NASIONA INSPEKTOWE
jak

Rzodkiewka,

Sałata,

R

Ogórki, Me-

lony, Kałafiory, Szpinak, Marchew—
Karota, poleca

w.

Weler, Wilno

Sadowa

8,

Zawalna

18.

rzeń, grono to zebrało się dnia 6-go

e

idących

Młodkowską;

wydział

większego prawie na kuli ziemskiej,
obszarnika była nieokiełzaną,
tradycyjną. od
sześciu
wieków,
od dni
Iwana Kality. Natomiast
wyzyskanie
kulturalne
i gospodarcze
zagarniętych ziem bywało stale zaniedbanem.
ród rosyjskich mężów stanu, może
tylko Witte rozumiał pożytek skiero-.
wania energji państwowej
na nowe
właściwe tory rozwoju gospodarczego.
Inni hołdowali
starym,
zaborczym
ideałom, groźnym
dla pomyślności
ludów i pokoju Świata.

Starożytna budowa monarchji Hab-

7

ROSZ

TT

mocarstw kierunku.
Bismack nie posiadał wprawdzie
tytułu doktora honoris causa, jak ks.

Lichnowsky

zmierną
zumem.

zato był obdarzony nie-

przenik iwością i wielkim rouwagą
On śledził z baczną

ewolucję umysłowości rosyjskiej.
Wpływy niemieckie w Rosji bywały miarodajne, aż do schyłku panowania
Aleksandra Il. „Proszę
mię

mianować

Niemcem*

(proizwieditie

mienia w Niemcy) miał odpowiedzieć
pewien dygnitarz rosyjski,
zapytany
pragjakiejby
przez Mikołaja |-go,
nął łaski carskiej, Gniotąca przewaga

sburskiej, nie była granitową opoką,
widniały na niej niepokojące
pęknię- wpływów niemieckich obudziła zwolna
cia, ale w pomyślniejszych okoliczno- w społeczeństwie
ducha
rosyjskiem
ściach, szczególnie
przy uwzględnie- niechęci i sprzeciwu,
Zresztą dobre
niu potrzeby pewnej
przebudowy, Serce ludzkie niechętnie znosi zbytek
mogła ona przetrwać jeszcze pokole- powodzenia — nawet u
przyjaciół.
narzucać Rosji, gdy zrozumiał zasa- nia. Bismarck w niej widział Szaniec
fala powodzenia: wyniosła parwendniczą zmianę, jaka w jej usposobie- chroniący rozległą granicę południo- jusza niemiecki
ego po 10-ym roku do
niu nastąpiła.
wą Państwa niemieckiego. Gdyby ten zawrotnych wyżyn.
Zwrot przyjazny
Poczucie własnej
siły, rosyjska mur ochronny upadł, morowa atmo- dla Francji, a niechętny dla Niemiec
pewność siebie niemniejszą była od sfera bałkańska
zalałaby kraje nad- ogarnia zwolna całą prawie miarodajniemieckiej. Rosja posiadała wiekową dunajskie i uderzyła w granice Rze- ną inteligencję rosyjską od lewicy do
tradycję polityczną: dążenie do cieśnin Szy.
prawicy. Wierni staremu sztandarowi
przez Bałkany,
odstąpić od niej nie
"Każda 2 powtarzających się perjo- zostali tylko reakcjoniści i bolszewicy
była skłonną.
W chwilach znużenia, dycznie
wojen. rosyjsko-tureckich— —nasyceni złotem niemieckiem.
po wojnie
niepomyślnej,
napięcie oprócz kampanji krymskiej w r. 1854
Bismarck był biegłym w czytan
słabło, ale celu nie spuszczano nigdy —bywała dotkliwym ciosem dla potę- znaków czasu.
Nie
ostabionė wlaz oka,—po wytchnieniu wracało ono gi otomańskiej, a Rosję zbliżała do dze
kaprysy
nie
umysłowe,
do dawnej siły,
upragnionego celu, wzmagając jej złego humoru, o co Lichnowsky Że- Instynkt samoobrony jest wrodzo-- natarczywość.
Rosja,
która
w. laznego kanclerza pomawia, lecz trafny wszelkiemu tworowi żywemu. On. 1848 r. przyczyniła się do uratowa- ny szacunek zmienionych
warunków
się broni od zagłady, jak umie, póki nia Austrji, już w 76-ym
myślała skłoniły go do wyrzeczenia się
niew nim tli iskra zdolnościi chęci do ży- o jej zdruzgotaniu. Ten zamiar nie- dostępnej rosyjskiej przyjaźni. On lecia. Obrona, przed opanowaniem Bał- złomny, zdradził . własnoręczny
list piej rozumiał od Świeżo upieczonego
kanów
przez wpływy przemożnego pouiny cesarza Aleksandra Il zwró- doktora oksfordskiego
nikczemność
sąsiada,
była
dla
Austrji
kwestją cony do Berlina z zapytaniem,
jakby zabiegów ulicznicy,
która, niepewna
Śmierci lub życia. Oskrzydlona przez się zachowały Niemcy, w razie zbroj- Skutków, chwyta przechodnia
za ręRosję, od południa i wschodu, zna- nego natarcia Rosji [na Austrję. W kaw. Inna była Rosja, z którą ongi
lazłaby . się w śmiertelnym
uścisku. on czas słowo
cesarskie
posiadało- kroczył ręka w rękę — inną była w

Dla Rosji, władczyni

olbrzymich ob- wielką doniosłość,

a podobne

zapy- ostatnich dziesiątkach lat przeszłego
wieku, z którą zerwać musiał, inną

szarów (około 22.100000 kil. kw.) były tanie odsłaniało tajemnicę,
StanowBałkany polem popisu
nadmiaru sił czego zwrotu polityki
rosyjskiej, w
żywotnych. Chciwość ziemi, tego naj- groźnym
dla ościennych
wielkich

jest dziś ta,

do

której $niedorzeczni

zwolennicy obumarłej przeszłości,

w

6

З. К

ж

о

Rolniefwo Polskie „wokec trakiafu

notowano juž tylko 449 zapowietrzonych zagród, zaś w dn. 15 stycznia
rb. zaledwie 2 zagrody były notowane. Zasadnicza zaraza stadnicza zaW poniedziałek 13 bm. p. mini- się przesadnym żądaniom sfer agrar- wleczona do Polski w czasie wojny,
ster rolnictwa Niezabytowski przyjął: nych niemieckich podczas swego prze- została w maju 1927 r. całkowicie
Organi- mówienia w dn. 30 ub. m.
zlikwidowana. Pryszczyca: zawleczona
prezydja Polskiego Związku
Zakres
zagadnień,
jakie
traktat do Polski z Zachodu, która
notowazacji Kółek Rolniczych oraz związku
196 r. w
Polskich Organizacyj Rolniczych, któ- hand owy polsko-niemiecki winien za- na była w październiku
re- wierać jest bardzo szeroki.
Wkrótce 144 powiatach, a więc obejmowała
następującą
re przedstawiły mu
można go scharakteryzować
jako u- prawie połowę kraju — obecnie
nozolucję:
=
artyku- towana jest zaledwie w 14 powiatach.
„. Delegacja nasza, reprezentująca о- mowne regulowanie wywozu
przemysłowych niemieckich
do
organizacyj rolniczych łów
gół polskich
W miarę wzrostu dobrobytu ludoraz artykułów rolniczych i
w związku z Polski
konieczne,
uznaje za
ności
rolniczej, w miarę intensyfikacji
toczącemi się pertraktacjami polsko- węgla z Polski do Niemiec. Rozmiary gospodarstw, poziom cen
artykułów
niemieckiemi o traktat handlowy, zło- tego obrotu muszą być mniej więcej rolniczych stopniowo
zaczyna
wzrajednakowe jak zawsze, gdy zawierają
żyć następujące oświadczenie:
stać. W i:920 r. różnica w cenie żytraktat
państwa
równorzędne.
Mówypowiadało
Polnictwo polskie
traktatu
między wej trzody między rynkiem berlińskim
u- wiąc ©О zawarciu
się niejednokrotnie za zawarciem
a Polską wynosiła 68 proc. W Polmowy gospodarczej z Niemcami ma- Polską a Niemcami należy realnie to sce bowiem 1: 0 klg. żywej wagi trzorozumieć
jako
umożliwienie
ekspansji
obrotu
uregulowanie
jącej na celu
dy kosztowało niecałe 22 dolary, w
przemysłu
na rynku
towarowego pomiędzy obu wchodzą- niemieckiego
Niemczech zaś przeszło 37 dol. Różemi w grę
krajami.
Oświadczenia polskim i rolnictwa polskiego na rynnica ta stopniowo się zmniejszyła aż
niemieckich kół gospodarczych stwier- ku niemieckim. A zatem z polskiego w sierpniu
197 r. wynosiła
tylko
dzają jednak, że: istnieją w Niemczech punktu widzenia traktat z Niemcami 7 proc., gdyż cena w Polsce wynoprzy zapewnieniu
liczne i wpływowe odłamy opinii, któ- jest możliwy tylko
siła 30 dol., w Niemczech zaś nieco
handlowej wywozu artykułów rolniczych z Polre na zagadnienie umowy
ponad
32 dol. za 10u klg. W propomiędzy Polską a Niemcami zapa- ski do Niemiec. Inne gałęzie produk- dukcji trzody chlewnej przez warsztatrują się w zupełnie odmienny
spo- cji w Polsce mogą raczej ucierpieć na
ty wiejskie zwłaszcza drobne,
decyon
bowiem
od- tym traktacie, umożliwi

- Marsz czterech tysięcy Komsomo!có'0.

я

z Niemcami.

miesiąca
sób. W końcu zeszłego
były się w Berlinie zjazdy i zebrania

' całego szeregu

niemieckich

cyj rolniczych na

których

organiza-

omawiano

szeroko sprawę
niemieckiej
polityki
handlowej wogóle, a sprawę traktatu
handlowego
polsko-niemieckiego
w
szczególności. Powzięte uchwały
nietylko

wypowiadają

się

przeciwko wszelkim

na produkty

wozowych

przeciwnie domagają

1

stanowczo

zniżkom ceł przy-

się

podniesienia

ochrony

celnej, wymówienia

zujących

traktatów.

w

lecz

ro'nicze,

celu

obowiązniesienia

przyznanych uprzednio zniżek celnych
na artykuły rolnicze oraz żądają
zakazu przywozu wszelkich
wytworów
produkcji rolniczej, które mogą być
zg SW nEtrZ kraju produkowane.
Wobec
tego,
przedstawicele polskich organizacyj rolniczych uważają
za swój obowiązek
oświadczyć,
że
rolnictwo polskie zainteresowane jest
w zawarciu traktatu handlowego mię-

dzy Polską

a Niemcami

'6 ile traktat ten da

o tyle

istotnie

tylko,

ułatwie-

przemysłowi
niemieckiemu
konkurencję na rynkach polskich z przemysłem miejscowym. Czy więc jest mowa o pełnym traktacie
czy ©0 zwę-

żonym,

O tymczasowem

porozumie-

niu t. zw. mudus vivendi, czy o pewnych umowach gospodarczych
specjalnych — zawsze podstawą porozumienia
może być wymiana
niemieckich
artykułów
przemysłowych
na
polskie artykuły rolnicze.
Sfery
gospodarcze
niemieckie,
które jasno
chcą patrzeć w przyszłość muszą sobie to uświadomić,
że
bez
umożliwienia wywozu polskich
artykułów
rolniczych
do _ Niemiec,
traktat handlowy nie leży ze strony
polskiej w niczyim interesie, nie ma
dla niego żadnej siły atrakcyjnej, a
zatem nie jest realny,
Pomimo głosów o możliwości. pokrycia zapotrzebowania przez wytwórczość krajową, bilans
handlowy wykazuje stale poważne ilości
importowanych artykułów rolniczych, między

Nieustająca anfypolskia

I I

I

IS TRY

OZYRYSA

rodzaju
Lichnowsky'ego,
zwracają
wzrok zalotnie — błagalny.
Nie dla
pięknych oczu rosyjskiego
niedźwiedzia, zabiegały Niemcy o jego przyjaźń,
jeno dla zbudowania ' trwałej
podstawy swej
polityki międzynarodowej, — dla realnych korzyści. Przy
zmienionem usposobieniu
społeczeństwa rosyjskiego, nie dało się to osiągnąć.
To, czego największy
wirtuoz

gry dyplomatycznej

!'9-wieku,

doko-

nać nie zdołał, było
zadaniem nad
miarę sił fjego naogół
nieudolnych
epigonów.
Wskazać cel pożądany jest bardzo
łatwo, lecz znaleźć drogę
właściwą
prowadzącą
do
niego
i natchnąć
człowieka

siłą,

by wytrwał

na

niej —

jest zadaniem dużej
miary.
Jałowy
umysł dróg
nowych nie szuka.
On
trzyma się wydeptanej ścieżki, w cudze ślady najchętniej wstępuje.
Zacny
Ślązak 0 duszy
krzyżac-

Tajemniczy buchalfer.

Ujęcie „Iusfrafora” komunistycznego

Onegdaj na odcinku Stasiewszczyzna,
na granicy sowieckiej władze
K. O, P. zatrzymały podejrzanego оSobnika, który się podał za Zygmunta Ropa z zawodu buchaltera, ostatnio zamieszkującego w Moskwie. Zachodzi poważne podejrzenie, iż rzekomy
buchalter jest
wysłannikiem
wywiadowczych władz
sowieckich w
Mińsku.
Ropa
odesłano do dyspozycji władz sądowo śledczych.

„Hramady”.

Swego czasu, podczas likwidacji „Hramady'* władzom bezpieczeństwa
umknął wybitny komunista, członek Centralnego Komitetu Partji KomuniKominternu
do
stycznej, Wiesław Makowski, delegowany przez władze
*kontrolowania działalności „Hramady'* . Przed niedawnym czasem władze
nasze otrzymały wiadomość, że Makowski ukrywa się w jednemz prowincjonalnych miasteczek pod nazwiskiem Slendzińskiego. Natychmiast zarządzono pościg. Jednakże Makowski zdołał znów w czas ukryć
się. Tym
razem wyjechał do Warszawy. Podczas pobytu w Warszawie
naczelnika
wydz. pol. politycznej na m. Wilno, p. komisarza Nowakowskiego zdołano
aresztować Makowskiego zawdzięczając jedynie przypadkowi, gdyż p. Nowakowski zauważył na Marszałkowskiej przechadzającego się Makowskiedującą
rolę
odegrywają
produkty go. Narazie osadzono go w więzieniu na ul. Dzikiej. Dochodzenie
wyjawłasne i odpadki gospodarstw rolnych, Śniło, że Makowski przebywa w Warszawie pod nazwiskiem Szetlera.
w małym zaś stopniu,
artykuły doW dniu wczorajszym przewieziono Makowskiego do Wilna i osadzo
kupywane z zewnątrz.
To też jeżeli no w więzeniu na Łukiszkach.
chodzi o drobnych rolników, nie ma
Przed rozpoczęciem swej „karjery“ komunistycznej, Makowski, który
głębszego uzasadnienia poważna róż- ukończył gimnazjum w Wilnie, studjował w Pradze czeskiej
prawo i menica cen trzody chlewnej w Polsce i dycynę. Do Wilna wydelegowany został przez Komintern w r. 19:6.
Niemczech.
Ма
też ona - tendecję
do stopniowego wyrównywania
się.
Natomiast koszt wychowu u większej
W dniu wczorajszym władze bezpieczeństwa aresztowały
w
Wilnie
własności ziemskiej jest nieco wyższy.
sekretarza
Okręgowego
Komitetu
PPS
lewicy
Tarasowa.
Jak
się
okazało
Wytwórczość
hodowlana
naszych
i odrazu
drobnych gospodarstw rolnych nie jest Tarasow niedawno zapisał się do partji PPS lewicy w Wilnie
Przeprowadzona
u niego w
bynajmniej groźna dla takichże war- wyniesiony został do godności sekretarza.
u niego
sztatów w Niemchech. Udział importu mieszkaniu rewizja dała obfity materjał obciążający. Znaleziono
okólniki
i
instrukcje
komunistyczne
otrzymane
przed
kilku
dniami
z Moartykułów rolniczych w biernej stronie bilansu handlowego niemieckiego skwy. Charakterystycznem jest, że Tarasów wszystkie kompromitujące go
wynosił
w
11-tu miesiącach 1927 r. wysoce dokumenty trzymał u siebie schowane zaledwie w szufladzie biurka.
około 53 proc.
i wyraża się w cyfrach znacznie przekraczających zdolności produkcyjne a zwłaszcza eksportowe rolnictwa
polskiego.
W ciągu
3-ch ostatnich lat gospodarczych, przywóz do Niemiec żyta wynosił rocznie
przeciętnie przeszło 4,000 ton, wynia fermy rolniczej. Od przychylnej decyzji
wóz zaś z Polski około 1/3 tej liczKomisji zależy przesądzenie samej budowy
by.
Przywóz jęczmienia — przeszło
zakładu.
Wscód sł. g. 12 m. 58
1.700.000 ton, wywóz zaś z Polski— 45 Dzis
Okólnik w s”rawie uje itnostaj sienia kar w Spraw ch łowieckich.
P. WoZach. sł. o g. 16 m. 51
około 120,000 ton. Przywóz ziemnia- Faustyny m.
ewoda Wileński wychodząc z założenia, że
jutro
ków— około 291,;00 ton, wywóz zaś
władze administracyjne I instancji, do któz Polski — około 140.000 ton. Przy- Juljany p. m.
rych należą na ich terenie opieka nad łowóz mięsa do Niemiec średnio w tym Spostrzeženia
meteorologiczne wiectwem i nadzór nad przestrzeganiem
okresie wynosił przeszło 200,000 ton,
przepisów prawa łowieckiego, powinny poZakładu Meteorologji U. $. B.
siadać chociażby najogólniejsze wytyczne
wywóz zaś z Polski—3,000 ton. W
z dnia 14 — Il 1928 r.
naruszenie
o
polityki karnej w sprawach
porównaniu z sumą roczną produkcji
mieszokólnik
wydał
Ciśnienie
|
łowieckiego,
prawa
156
niemieckiej ilość wywożonego
inwen- średnie w m.
czący w sobie wskazania ogólne w tej ma-

Areszfowanie

sekrefarza Okręg.
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>

Е

šo J84 Niemcy
zdoła Doa

ku
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(ziatwa szkolna odmawiała Usole modlitwy
przed rozpoczęciem lekcji, 3-0 aby

Z jakich źródeł tryska ta niechęć, dotyczący obecności
S ja i LAG
winy
uzasadniają ės wyrok
ao WCANEJ,
SK jeża
SZKOLE
A „A
A REECE
nauczających religji(katechetėw
i katechetek)

Skarbnicy

ogromną

wartość

ogólnoludzkiej?

chwały, która wzrok
nęci, to blask

z

do

dziś

cokolwiek

een elza

Zorza. Praktyk refgitych oraz należytegoi świa”
dnia

odległej

SAI Uznanie.
L j. E. Biskup Sufragan

Wileński, Wikarjusz

Generalny,

Dyrektor

(x) Kontiskata „Sielafiskoj Niwy“.

Szczególnie umiłował

i

troskliwą

о-

tworzy jednostki etnograficznej,
jedBismarck
był
wielkim wb budowniSa
s
>
nak tworzy jednostkę
geograliczną i dd
a potęgi państwogospodarczą3). Rosja nie będzie mogj, lecz zgubnym nauczycielem. Uła przeboleć straty Polski, która ją mysłowość miał twórczą i hart woli

r. Ks. w: o
skiej

i
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Świętych

PE

Bernardyń-

w

ilnie,

parafji

w Repli, Krynkach, Wielkich Eysymontaci,

Głębokiem,

Udziale, Mosarzu,

Łużkach,

wskrzeszenie

przyjaźni

będzie

możli- go, wielkiego

rozumu

Te wymowne słowa
żeru

brzmią, jak

wilka.

Duszę

przekazač

pocOczęły taniec opętany, +
kój ludów, stanęły przed

nym łupem. Związek zadzierżgniętyw umysłowość krzyżacka pozostała nie- żelaza, jeno nie

jalne...

nieskrui mater-

ь

Dyplomata

nie zwykł

wyrażać

tkniętą. Nawet
on przejrzał — tam
gdzieby przejrzał i ślepy, gdy wypomina ogrom wszechświatowej :niena-

Zadorożu,

epi-

mąciły
MacMy

światem

Prozorokach,

Nowym

— (x) Rekolexcje dia żołnierży garni-

spoogjęchał
Ministerżegnany
Sprawie”na
SDpOdliwości p.do Al.Warszawy
Meysztowicz
w

jego ustach słowo ważkie

czasem

A

Skromnie,

niu wygląda

a jad w jego

ponętnie.

brzmi

da-

Z wywodów

Lichnowskyego czytelnik, dla którego
dzieje

Świata

Śą

księgą

nieznaną,

1)
2)
3)
4)
5)

T:
T.
T.
T.
T.

II
II
1I
II
L

str.
str.
str.
str.
str.

335.
329.
335.
302 i 3.
55 T. II str. 345.

luminarze

polityczni

ze szkoły epigonów Bismarcka.
Póki

-

Р

uczuciom,

kazami

swych myśli w sposób tak jaskrawy.
W

kona-

za duszę śp. Posła Rze-

dzone

staraniem

burgu

Szwajcarskim.

Kowalskiego urzą-

jego

dawnych

koles6w

profesorów, uczni i przyjaciół z. czasów
dwudziestoletniej jego działalności we FryPana Prezydenta Mościckiego
reprezentował Szef Gabinetu Wojsk. Pułk. S$. G.
Zahorski.
Myśl utworzenia stypeadjum imienia
Prof. j. Wierusz Kowalskiego dla studen-

ta przyrodnika
Szwajcarskiego

na „wyjazd
do
Fryburga
lub jednej z wyższych uczel-

ni szwajcarskich, znalazła już odźwięk.
„_

,Napłynął szereg zzłoszeń

na

mniejsze

i większe sumy przedewszystkiem od tych,
którzy dzięki Profesorowi Kowalskiemu od
roku 1906 uzyskaliz maturami szkół polskich wstęp na uniwersytety szwajcarskie.
Przez Fryburg
przepłynęło
w
latach

2

w.

—

1917 koto

1000

studentów

Pola-

Datki choćby po 10 zł. utworzą

sum

10.000 zł. t. j. kapitał woccicnia a.
chomienie stypendjum, a cały szereg byłych

uczniów

Profesora

dziś czołowe

Kowalskiego

stanowiska

poprze

wydatnie

imienia.
Dalsze

fundusz

zgłoszenia

Rostworowski

Ppułk.

zajmuje

w nauce

i

prze-

stypendjalny

jego

myśle czy rolnictwie polskiem

i

napewno

przyjmuje

Dr.

St.

S. G. — Dowódca

27

pułku ułanów Nieśwież.

ianemi konwentu Polonia, którego filistrem
był śp. dr. Michniewicz.
”
Za trumną postępowała bliższa rodzi-

sa

oraz

ego.

sanki

wiozące

chorą

cėrkę

zmar-

|
Długim sznurem sunęły tłumy

łych na tę smutną uroczystość.

pizyby-

RÓŻNE.

— Polowanie w Teklinopolu. W dniu
11 П | 28 r. podczas urządzanej obławy
na wilki w lasach maj. Teklinopol własn.
p. Łaszewiczowej zabito jednego rysia.

— Promocje. W środę dnia 15 b. m.
o godz. 1-ej (13) po poł. odbędą się w Auli Kolumnowej Uniwersytetu promocje na
doktora wszech-nauk lekarskich pp. Zelickiego Chil-Lejzora i Kiwelowicza Brojno.
Wstęp wolny.

TEATRY i MUZYKA.
Pohulance.

„=

p.t. „Predwybornyja krasaczki* i „Stralajuč“.
Się
W treści tych artykułów dopatrzono

Reduta na

„Sułkow-

ski*. Dziś o godz. 20-ej, po raz 10-ty, sztuka St. Żeromskiego w 5-ciu odsłonach —
cech przestępstwa przewidziańe-o w art. 1 „Sułkowski* z Juljuszem Osterwą w
poй
staci tytułowej.
dekretu prasowego.
— Jutro . w czwartek -„Sułkowski*
SAMORZĄDOWA
— „Zaczarowane koło”. Prace nad
— (0) Kursa rachunkowości, W zwiąwystawieniem baśni dramatycznej Lucjana
zku z wprowadzeniem nowej rachunkowoś- Rydla
pt. „Zaczarowane koło*, która będzie
ci na podstawie rozporządzenia
Min. Spr.
Wewnętrznych i Min. Skarbu o kasowości najbliższą „nowością w Reducie, dobiegają
i rachunkowości związków komunalnych,
Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś
Wydział powiatowy Se, miku Wileńsko-Tro- ; :
po.raz ostatni „Król* — Caillaveta,
ckiego organizuje kursa tej nowej rachun- i o
kowości dla pracowników gmin i magistra- Fiersa i Orrena, satyra posiadająca wiele
tów pow. Wileńsko-Trockiego. Kursa praw- akiualności i humoru. Publiczność na „Kródopodobnie

rozpoczną

się dnia 25 lutego r.b.

MIEJSKA

lu* bawi

się wybornie.

- „Kred we

żądaniom,

koło".

w czwartek

Ulegając

raz jeden

wielu

grane

bę-

dzie „Kredowe koło”, baśń dramatyczna
— (x) Pow:ót prezyden'a
m. Wilna
z Warszawy. Prezydent m. Wilna p. Fole- Klabunda. Ze względów technicznych „Kredowe koło* więcej powtarzane nie będzie.
jewski powrócił w dniu wczorajszym
z
‚ Najbliższa premiera.
W sobctę
Warszawy, gdzie spędził dni kilka w spra- (w piątek bowiem w Teatrze Tolskim
odwach dotyczących
gospodarki
samorządu będzie się koncert znakomite
j śpiewaczki
miejskiego.
japońskiej) Teatr Polski wystawia po raz
Podatek od loka'i w hote' ach nie pierwszy pełaą humoru komedję amerykań
został zatwierdzony. Pan Wojewoda Wileński
zatwierdził
w
dniu
wczorajszym
(częściowo) protokół Rady: M ej skiej z dn.

26/1 r. b. Protokół ten w części dotyczącej
projektowanego poda:ku od za, mowanych

lokali

w hotelach,

pokojach

umeblowanych

.

Ponadto

zawieszone

zostało

wykona-

irzyjmowani

będą codziennie

od

godz.

10-

ej do 13-ej poczynając od dn. 16-go lutego

ską Johnsona, będąca obecnie na repertuarze wielu scen w Europie i Ameryce
pt

„Fenomenalna umowa“,
е
— Wiieńskie Towarzystwo
Filharmoniczne w Reducie na Pohulance. We

wtorek 21 b. m. o godz. 8.15 jedyny występ
znakomitego pianisty,
odznaczonego I na-

grodą na konkursie w Genewie w r. 1927
Claudio Arrau. Bilety już są do nabycia w
Orbisie ul. Mickiewicza 11.

RADJO—WILNO.
Fala 435 mtr.
Środa 15 lutego 1928 r.
16.40 16.55: Komunikat dla rolników
> Związku Kółek 1 Orzan.
oln.

16.55 —

1928 r.

17.20

: Kwadrans akademicki. |

17.45* Audycja dziecięca:

pułk.

Górski

wódców

uczestniczył

w odprawie

do-

poszczególnych brygad straży

pu-

granicznych.

go

18.10—19.00: Koncert chóru

Tow.

Teodor

„Białoruska

Koszycz „Na

'mieszane-

chatka*

od

„Zima“,

I. Rawiūski:

Matwiejca.

ulicy

Bajkę

Hoh ndlingerówna.
orzanizacji
chórów
wygłosi instr. śpieWileńsk. Bronisła-

SKrzypce

grają“,

dyr.
O.

M.

Rozdolski „Słońce zachodzi”, Rawiński „W
KOMUNIKATY.
Dworze,
od zachodu oddziela. Chociaż Niem- niezmierny, ale etyka jego w jaskra- Butrymańcach, Miorach, Jałówce, Kundzi‚ — Zebranie towarzyskie. Zarząd koła karczmie". Il. G. Dawidowski: „Bandura*
wileńskiego stowarzyszenia byłych wycho- (wiązanka pieśni ludowych).
cy zdołały sobie zaskarbić głęboką wej bywała rozterce z nakazami
Gazetka radjowa, sygnał
Dehiis.zjoje,
Knieźnie,
i wychowanków gimnazjów przy czasu19.00--19.20:
Supraśla
i par
Buc: wanek
i rozmaitości.
Rosji, jednak kalogu. To, co w nim było najlepsze- nardyńskiej w. Grodnie.
nienawiść—nawet w
ЕНЕЬ
kościele św. Katarzyny w Petersburgu urzą-

Rosji о- wycie łaknącego

posiadał
moralne

żałobne

własną powie Halina
WOJSKOWA.
przeszłości. Nie Kant i Schelling, nie Pobożnego Stowarzyszenia Misyj Wewnę18.10: „O
—
(x)
Dowódca
6
ryg.
K.O.P.u
i
Schiller
są
ojcami
duchowytrznych
spornie polskich2). Granice Niemiec, Golthe
ks.
Kazimierz
Michalkiewicz
wy- powrócił do Wiina. Dowódca 6 Brygady amatorskich" — odczyt
ё
„a
„9
raził uznanie
za
goiliwość
w
tworzeniu
oma
Niemiec—lecz
Bis- '«Kęł Parafjalnych Pobożnego Stowarzysze- K. O. P.'u p. pułk. Górski powrócił w dniu wu Kurat. Okr. Szkoln.
jak i Rosji winny były zostać niena- mi
ruszone, bo ta ostatnia, chociaż
nie marck.
nia Misyj Wewnętrznych następującym W. wczorajszym z Warsząwy. Jak wiadomo wa Gawrońska.

trzymać, należy ją Skłonić do zgod- zmienia, kto strój zmienia—tak na pełni potwornej brzydoty. One, te
nego działania w pewnym kierunku... Świecie czasem bywa. Płaszcz dokto- cnoty parły Niemców ku wojnie ŚwiaNóż w serce Polski! Jej krew cemenRIZR
ašiai
..
ra Oksfordzkiego uniwersytetu ozdo- towej. Świat—po « ciężkiej | Kalwarji
tem przyjaźni, jej dziedzictwo współbił postać ks. Lichnowsky'ego, ale wojennej, ma dosyć kąpieli z krwi i

ten sposób, będzie
szone podstawy...

bożeństwo

czypospolitejJ. Wierusz

artykułów

umieszczenie”

za

dzisiejszego,

dza w sobotę

18 b. m.

o godz. 8 wiecz. w

kiej nie stoi bezradnie wobec zagad- we, gdy zostanie usunięte to, co ją gonom nie mógł, ale etykę ich znie- Zonu wilefiskicgo. W czasie od 22-go lu- sali „Kresowej* (Zawalna 1) zebranie towajego tego do 1-g0 marca rb. odbywać się będą rzyskie, urozmaicone działem koncertowym.
nienia, w jaki sposób zdobyć i utrwa- od Niemiec odziela.4) Istnieje pewna prawił na pokolenia. Wady
.
е
w Bazylice św. Stanisława rekolekcje dla Na zakończenie zabawa taneczna. Gościei
lić upragnioną przyjaźń.
Żyją śród wspólność interesów między Niemcaema
Ma
w poczet żołnierzy wyzn. rzym.-katolickiego - garni- sympatycy koła mile widziani. Stawiennidyplomatów
niemieckich — tradycje mi a Rosją, —szczczególnie kwestja
zonu wileńskiego.
ctwo się członków obowiązkowe.
:
Fryderycjańskie
į
Bismarckowskie! polska tworzy krwawą
Posiedze ie i-wa Ginekologicz(dosłownie),
Skłonność do poniewierania praw
URZĘDOWA.
We czwartek 16-go o godz. 8 wiecz.
a osierocony po šmierci Fausta, Me- ale pewną podstawę ich wzajemnej bliźniego, bezwzględność, nienawiść—
— Minister
Sprawiedliw ści odje- wnego.
audytorjum Kliniki Położn.-Ginek. USB
fistofel, tę grupę ludzi, podobno, przyjažnis).
wyzwolone z karbów mądrości,
roz- Chat ro Warszawy. W dniu wczorajszym

toczył opieką. By przyjaźń

„ W piątek 10 lutego odbyło się w
ściele P. P. Kanoniczek w Warszawie

Urząd Komisarza Rządu na m. Wilno zarządził w dniu wczorajszym konfiskatę bia”: łoruskiego pisma. „Sielanskaja Niwa" z dnia

r, kilku punktów wspomnianego
protou.
Przyjęcie inte esantów w Wydz.
olickie
si
e młozo Podatkowym
K agist atu.
Magistrat m.
Obok nauczania Wilna powiadamia,
iż w Wydziale Podatkoe
RA
wym interesanci w sp.awach podatkowych

dał tylu
ludzi o umysłach wielkich, > Aa Gra
)
względe
iais
ychow:
podniosłych, którego dorobek kultu- daty szkolnej, które

ra'ny przedstawia

К

i t. p. nie z»stał zatw e,dzony i sprawa ta
sobie wzbudzič był Śrzestrzegany ściśle $ 47 Rozporz. Mi= znajdzie się ponownie na porządku dziennisterstwa W. R. i O. P. z dn. 2 li 1926r. nym obrad Rady Miejskiej, po uprzednim
wysłuchaniu postulatów właścicieli hoteli.
+

4jakie
ы

w

2

Nabożeństwo żałobne Hrykurzyków.

Komitefu PPS.

_KRO NIK

AOC

mógłby
wywnioskować,
że rozbiór
Polski był czynem miłości
bliźniego,
bo w kraju nie było porządku.
Gdyby
zasada
podobna mogła
być dziś stosowaną, cały szereg państw
o przestrzeni wielu miljonów kilometrów kwadratowych,
winien by być
przez sąsiadów rozszarpany.
Otóż rozbiór Polski w XVIII wieku
nie był krzywdą, bo Państwo Polskie
źle było
rządzone.*)
W
cesarstwie
niemieckiem nie było obszarów
bez-

komunistycznych ajentów.

Z Mińska donoszą,
że fala agitacji antypolskiej na całym terenie
Białorusi Sowieckiej rozszerza się coraz bardziej. Ajenci MOPR'u organizują
wiece
protestacyjne
nie tylko w miastach,
ale również po wsiach.
W sobotę odWszędzie wynoszone są rezolucje potępiające rząd polski.
było się w Mińsku aż o wieców antypolskich, w różnych częściach miasta.
Dn. 18'i 19 odbędą się na terytorium
Białorusi Sowieckiej wielkie
manewry komsomołu. Udział weźmie. 4000 osób, w tej liczbie także organizacja „Aviochimu*. Manewry te będą nosiły miano: „marszu :-rech tysięcy'*, charakter ich jest wybitnie demonstracyjny, antypolski. Marsz czterech tysięcy oznaczać ma marsz na wyzwolenie Białorusi Zachodniej z pod
panowania Polski.

/ nia dla eksportu naszych
produktów którymi jest wiele takich,
które
są
' rolniczych
na
rynku
niemieckim. lub mogą być przedmiotem eksportu
' Traktat któryby nie osiągał tego celu z Polski. Rolnictwo polskie ma
pra' byłby, w naszem zrozumieniu, dla rol- wo domagać się, aby wzamian za
| nictwa zupełnie bez wartości, a dla umożliwienie wywozu niemieckich arogólnych
interesów
gospodarczych tykułów przemysłowych
do Polski,
Polski—wręcz szkodliwy.
Stąd też ono właśnie stało się źródłem pokryrolnictwo polskie jest stanowczo prze- cia niedoboru artykułów spożywczych
ciwne zawieraniu umowy handlowej z w Niemczech tembardziej, iż rolnictwo
Niemcami, o ile umowa ta nie będzie polskie nie żąda bynajmniej.
specjaldawała należytego
zadośćuczynienia nych uprzywilejowań tylko prawa do
uprawnionym
postulatom
rolnictwa uczciwej handlowej konkurencji. Tekst tarza żywego z Polski jest niewielka. Temperatura
polskiego. Mamy
nadzieję, że. głos enuncjacji zrzeszeń rolniczych niemiec- Roczna produkcja trzody chlewnej w średnia ‚ - Niemczech przekracza 16,00: ,000 sztuk,
nasz, będący wyrazem interesów i .0- kich podawany w prasie
niemieckiej eksport zaś trzody z Polski w okre- Opad za dot
pinji ludności rolniczej, która stanowi może budzić prawdziwe zaniepokojesach największego rozwóju. wynosił "bę w man:
2—3 ogółu ludności
polskiej, zosta- nie o brak bezstronnych
informacyj 80,000 sztuk rocznie,
Wiatr
, „
Pėlnocno-Zachodni
nie w należyty sposób uwzględniony dotyczących rolnictwa polskiego i jego
;
Przypuszczam, iż trafimy znaleść przeważający
przez Wysoki Rząd
Rzeczypospolitej postulatów w zakresie traktatu
han- drogę do rozwiązania trudności, jakie
U.w
a
g
i:
Pogodnie.
di będziemy radzi mogąc
stwierdzić, dlowego,
Minimum za dobę
8 Ci
В Р
o niepotrzebnie
i celowo
«ię że pan minister podziela nasze sta- przesadnie rozszerzaną obawę przed w traktącie handlowym wynikać za- Tendencja barometryczna wzrost . ciśnienia.
wsze
muszą,
gdy
w
grę
wchodzą
nowisko.
:
:
KOŚCIELNA.
konkurencją ze strony.
polskich rol- „kraje, które stosują podobne zasady
Karola Nieza- ników. Obowiązkiem
;
—
(c)
Z
Koła
księży
prefektów. RuOdpowiedź Min.
naszym ' jest polityki gospodarczej.
Podobne
lub
bytowskiego.
sprostować te przesadne wieści uspa- jednakowe interesy dwaj kontrahenci chliwe Koło ks. ks..Prefektów rozwija inobawy,
gdyż muszą regulować w drodze wzajem- tensywną działalność wewnętrzną. Ostatnio
W odpowiedzi p. minister Nieza- kajając te przesadne
została zorganizowana sekcja ks.ks. Prefekbytowski
oświadczył między innemi mogą one opóźnić rozwój normalnych nych ustępstw. Zrozumienie wzajemne tów szkół powszechnych. Na przewodnicząco następuje:
stosunków sąsiedzkich między Polską najżywotniejszych interesów jest nie- cego sekcji wybrany został ks. Paweł Beks. Bolesław
MacieZaniepokojenie,
jakie w
Panach a Niemcami.
Głównem źródłem nie- zbędnym warunkiem prowadzenia per- kis, na sekretarza
wzbudziły sprawozdania prasowe ze pokoju są przedewszystkiem informa- taktacyj na jakąkolwiek umowę go- jowski,. Sekcja porozumieć się ma z osobami świeckiemi
nauczającemi religii w
zjazdu rolników niemieckich t. zw. cje co do stanu zdrowotnego inwen- spodarczą.
Przyczynić
się do tego szkołach PE
Landsbundu, jest dla. mnie zrozumia- tarza żywego w Polsce.
sza Św. szkolna i modlitvy'
W związku może przedewszystkiem wzajemne po©
przed lekcjami w szkołach
powszecnłe. Traktat polsko-niemiecki
oczywi- z tem przytaczam
następujące dane: znanie i stałe podkreślanie
tendencyj n,ch. Z polecenia J. E. ks. Arcybiskupa
Ście leży w interesach obu krajów i
Zawleczony do Polski: w 1920 r. do wyszukania dróg porozumienia, a
Kurja Metropolitalna zarząw jednakowej mierze winien te inte- wskutek wojny z Rosją Sowiecką, nie spraw utrudniajątych unormowa- Metropolity,
dziła, by ks.ks. Prefekci szkół powszechresy uwzględniać,
wówczas
bowiem księgosusz został już 1922 r. całko- nie wzajemnych stosunków
.gospodar- nych, stale czy też dorywczo nauczający
tylko będzie trwały i ufundowany na wicie zlikwidowany i od tego czasu czych.
szkole religji, czuwali nad tem: |-0
sobie:
wyrazić na- wby danej
i
iedz
świ
GREC Pozwalam
=
dziatwa
szkolna w. niedziele
ii święta
powszechnem zadowoleniu sfer . pro- na ziemiach polskich nie istnieje. Za- dzieję,
iż stosując takie metody pracy ac w na Mszy św. w parafjalnym lub
ducentów i pośredników.
Ten punkt raza płucna, którą w r. 1922 zarażo- uda nam się osiągnąć porózumienie
w jednym z įk
S s
ze
widzenia podkreślił zresztą trafnie d. ne było przeszło 4000 zagród, zosta- z naszymi sąsi.
rz”
_ zrozumieniem jej słuchała,
2-o by stosow
y
asiadami z Zachodu. Ana
nie do rozporządzenia Ministerstwa W. R.
minister Stresemann, przeciwstawialąc ła tak dalece stłumiona, że w r. 1926
i O. P.z dn. 9 grudnia 1926 r. $ 7
777077

akcja

ra,

.

zły duch—nie ustąpi lepszym
więcej

etyki

niechęć

do

uzgodnionym

chrześcijańskiej,
Niemiec

z na-

niewia-

dworcu przez

oraz

p.

U

„Wojewodę

władz.

|

Wileńskiego

ja

wnętrznych wyjechał w

do Warszawy

Naczelnik

dniu

We-

Wojewódzkiego

Reform

Komisji specjalnej. Komisja ta

—

'dr. Marjan

Rolnych

złożona

przedstawicieli zainteresowanych

Ro....munt.

majątku

Kojiany.

wojewódzkie
K Władze woje

gają o wydzielenie

ośrodka

rychi preparatów,

2.

D-r

stan nauki

o

1.

Pokazy

W.

cho-

Zaleski —

dziedziczności

a

ZAŁOBNA

z

urzędów

trwać będzie, Ta w dniu dzisiejszym uzgodnić ostatecznie
sprawę R
terenów z państwowego

z wielką szkodą dla ogólnoludzkich
ы
stosunkow, a przedewszystkiem
dla
nich samych.

posiedzenia:

Wil.

Odczyt o działalności rządu, orzanizowany

przez Prezydjum

Rady

konserwatorjum

Warszawskiego.

Bo

ameralny

wileńskie

zabie-

Kojran

wraz z

terenem
dostatecznym
dla wybudowania
tam zakładu psychjatryczne jo oraz utworze-

Pogrzeb

š. p. Dr. J. N.

Mich

w wykonaniu

koncertu

Czeskiego kwarte-

Ofiary.
niewicza

uczczeniu
na 1-szą

Ś. p. d-ra

Jana Mich-

konferencję

T-wa

wicza. W dniu wczorajszym odbył się po- Miłosierdzia Św. Wincentego 4 Paulo
grzeb zmarłego w dniu 11 b. m. Ś. p. Лапа stytut Gaża: ZRK:
Napoleona Michniewicza, doktora medycyny, Or.anizatora Polskiego
Czerwonego
Krzyża w Wilnie a ostatnio Ordynatora szpitala św. Jakóba.
Kondukt pogrzebowy

sunącyo

zmroku

przy świetle kagańców zsromadził liczne
rzesze osób, praznących oddać ostatnią posługę prochom przedwcześnie zmarłego.
‚ Kondukt otwierała orkiestra „oczem
niesiono

wieńce

отах

chorąswie,

międyz

z

Koncert

tet B-dur gp. Il; L. v. Beethoven: Kwarlet
A-dur op..18 Nr. 5; E. Grieg: Kwartet G.
moll op. 27:
Na zakończenie: Komunikaty PAT.

— Ku

ie-

Ministrów.

Transmisja

tu smyczkowego Ondricka. | j. Suk: Kwar-

próby określania płci płodu w łonie matki.
Część I.
ь

w celu wzięcia udziałuw powo-

łanej przez Ministerstwo

posiedzenie

wczorajszym

Wydziału Zdrowia Publicznego
Kozłowski

Program

współczesny

„,łu terenów
+crenów dla
Dakas AA
A
dla zakładu psychjatrycznego. Na wezwanie Ministerstwa Spraw

odbędzie się naukowe
Tow. Ginekologicznego.

, 19.20—19.45: „Pogadanka
radjotechniczna* wygłosi inżynier Radjostacji
Mieczysław Gaiski.
20.00—20.30: Transmisja z Warszawy:

—

Ku

uczczeniu

pamięci

Pań

Re-

przyjaciela

naszej rodziny ś. p. D-r Jana Michniewicza
na Dom Sierot Dzieciątka Jezus Wiktoro-

wa Plater Zyberkowa 100 złot.
— Zamiast kwiatów na grób nieodżałowanego i niezapomniane;o
przyjaciela
$. p. D-ra

Jana

Michniewicza

na

nisko dla nieuleczalnych chorych
5 zł Helena Butkiewiczówna i
Zawadzka.

Śchro-

składają
Ludwika

o

Na szachownicy wyborcz ej
krzywdy nie dozna
(a jakiej teraz doznaje
spytałam? No żadnej, ale ci co są @па 1 to

śytnacja przedwyborcza w powiecie

Wiieńsko-protkim.

Nr.

24

starym

się tak

nazy-

wa. A że trzebaiść z kościołem katolickim,
więc

musimy

24 listę popierać,

:

Za długo

bo

tylko

ta

Farbstein, do Senatu

jest przez duchowieństwo nasze popierana.
wypisywać

się tę ciemnotę

artykuł

to tłumaczyć;

Słowa,

ale

a czy

by nie

można

bo

endecy

wprost

wydać ulotek objaśniejących
tę właśnie
stronę że kościół, duchowieństwo, katolicyzm to nie lista 24i że to co. ks. Radziwiłł pisze to

prawda,

zakłamują ten lud. A pod kościołami
sumie rozdawać, bo te tłumy właśne

po
są

pod wpływem
tych
niby
dobroczynnych
stowarzyszeń, a które robią pracę dla man-

wypróbo-

łą

tendencję

zniżkową.

(lista Nr. 3)

się w demagogji

tego

stronni.twa

'prześcigając

z P. P. S.

Wpływy

sięgają

około

15

kmioikom autonomię, ziemię za darmo,

no i „oczywista
rządy
włościańskorobotnicze.
Ludność
jednak odnosi
się do tych obiecanek z coraz więk-

szę

nieufnością

— a niejednokrotnie

ze wsi.

sromotnie jakieinnego
Migacza

Blok mniejszości (lista Nr.
&)
prawie nie przejawia
istnienia,
gdyż
ludność
odnosi
się” do haseł tego
bloku
absolutnie
biernie, bądź też
zdecydowanie nieufnie. Pozatem nikt
więcej
nie agituje. Trzeba stwierdzić
z naciskiem, że włościaństwo powiatu Wileńsko-Trockiego,
niezależnie
czy to Polacy, czy Litwini masowo
maniiestują na cześć Marszałka Pilsudskiego
przy
każdej
okazji, gdy
zjawi się wśród nich reprezentant jakiejkolwiek
listy zabiegającej o mandaty.

10- lecie czerwonej armji

masami*

Wiele

redakcja

„Dziennika

ale muszę

Redakcjo.

baby z oryanizacji

sobie

katolickie

do wyborów,

pewne

zło. Oto

Nar. Kobiet zgarnęły

niewiasty

i co gorzej

kawały.

nikowi

ku

Wileńskiemu*

tylko

kawały

czwartego. Nie dalej jak wczoraj

Win-

sposobność

centynki, te ostatnie liczniejsze, tuziny bied-

podziwiać

„przedwyborczy*

ny

nych rodzin wspomagają i mają w ręku, a
teroryzują je perspektywą
możliwego cofnięcia zapomóg
o ile nie na 24 głosować
będą.

to prawdziwie

przedewszystkiem

dobrzy

i gwarantują,

wielce

zwrotem.

troskę o stan armji czerwonej i floty. Pod
hasłem zdwojonej uwagi dla spraw obrony
i dalszego wzmocnienia łączności z robotniczo-chłopskiemi masami z czerwoną
armją
powinny przejść dni
dziesięciolecia

armji proletaijackiej*.
To „wzmocnienie bojowej potęgi Związku Sowieckiego* stanowi wielce wymow-

I

Możliwość wybarów da Reiehsiagu w maju.

sadnionego niepokoju.

wiele

trudu

kanarkowy

Zgon lorda Asquifha

Chcemy

liczną

katolicy

kes,

lakėb

Zwiežyner,

że kościół

listę

z

Nie wiele jednak miał

mu

Wostubst,

Mordeį

į

poco

przyjść

z

pomocą

Hirsz

Engelman

Tirman,

i t. p.

OSOBA INTELGEKTMA
nie posiadająca żadnych

i

i

środków

życia, ma ciężko chorego syna,
o pomoc materjalną.

Łaskawe

nistracja

Wdowy*.

Szmul

ofiary

austryjacy zauważyli co się
rzucili się by drogę
przeciąć,

zawrzała.
Wczesnym
lutego

dla

Ll Namo rePaa AOESZ WSZ

prosi

„Biednej

ZPA DZK

«18

rankiem
r.—Il

pamiętny bój w

święci,
walka

dnia

Brygada

okolicach

kitny, tracąc niestety
tabory.
Cześć walecznym!

całą artylerję

i

KMW

NENA

(MW

z druku

tom

u szczytu

władzy.

i

am

DZA

MSDE

BRIASAJ
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Dom

Nathalie.
Aleksander
Puszkin, wielki, największy poeta rosyjski zmarł zabity
w pojedynku. | dramatyczność, która
wieje ze znanych zresztą opowiadań
o ostatnich miesiącach jego życia, o
Sprawie z Dantesem i t. p. polega
na tem, że Aleksander Puszkin
nie
był Pusze nem
dla ówczesnego
Petersburga, dla tych z którymi się spo-

Wileński B

Spółki została

tykał, witał,
rozmawiał

kłaniał,

na balach,

jadał

w

stanowisko w Świecie petersburskim
do którego należał
i chciał
należeć,
tylko to, że traktowany był wszędzie,
jako mąż najpiękniejszej kobiety, będącej

obiady,

teatrze,

zebraniach, — nie był jednym

na

z nii-

większych genju zy świste, lecz panem Puszkinem, M-r Pouchzin', mężem najpiękniejszej kobiety w Petersburgu.

Czyż w tem

biograficznem

zesta-

wieniu niema pierwiastku silnej dramatyczności? Gorzeją dziś serca dla
genjuszu Puszkina. Od niego datuje
się epoka artystycznej

twórczości

w

życiu wielkiego narodu. „Piotr Wielki
i Puszkin”,

piszą jedni.

„Puszkin

i

królową

każdego

balu,

będącej

przedmiotem zachwytów każdego młodego salonowego snoba, gdyż wtedy
inne były obyczaje
i młodzi
ludzie
głośno sobie mówili
„kocham się w
pięknej pani Nathalie'—tak
jak dziś
się tego nie mówi, bo Śmieszne
słowo „kocham“ nie potrafiło
się przetranzlokować, przeklimatyzować z parkietów wielkich sal do zaduchu
kawiarnianych dancingów.
Kiedyś, było to wpływem gry Juljusza Osterwy, tego najdroższego mi
mistrza gry scenicznej
i pani Osterwiny, przyszła mi do głowy ambicja
napisania
dramatu
tylko koniecznie
historycznego. Wżyć się w psychologję ludzi z przed stulecia.
Oczywiście, uspokoiłem się po chwili. Zro-

czaju
ozdobą

ZE

a jakiś

student-en- albo trzeba umieć

pisać

na

scenę

przystanął i nawet pilniej o- mieć talent. Ale gdy pasowałem się
jego brzydkie rysy
twarzy, z temi swemi chorobliwemi ambicja, zmysłowe murzyńskie wargi, jego dłu- mi zrozumiałem, jak to pięknie i ciegie, do szponów ptaka podobne, pa- kawie kreować postacie teatralne, trzydraznokcie,
usłyszał
jak Puszkin się mać w ręku palący się powróz
tuzjasta
glądnął

dwudziestoletni,

aby jego
balów

piękna

pani

na cesarskich

i

loki i fale, utrwalający ondulację,
gwarantowane ręczne aparaty do Sa-

nieznane kosmetyczne
wości,

momasażu

twarzy

eliksir

wydaje

zastaw

j],

mebli,
i

i

no-

całego

nych,
D.-H.

ska 131.
eram

S-Z15
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w

wieku
Dwadziešcia

drugiej

bez

Trzeba

ograniczenia

srebra,

pożyczki

|

ы

obrazów,
tortepianów,
automobili i różnych
towarów.
SSE TRISTA SEATA T BET
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CE

UŻYWAJ
do

! oryginalną

J

tylko z marką

ochronną

„

„Zadač

TAN TOERRRISAIĖ

„Ston“

wszędzie!

XIX

„

Nathalie

władać

nu, poeta, człowiek głupio-poczciwy,
chcący wszystko i wszystkich widzieć
jak grzecznych dzieci, a cesarza
jak
dobrego ojca.
Oto
mściwy - kretya
książę Dundukow-Korsakow, ten, który zasiadał jako
Prezes
Akademii
Nauk — a pocziemu on zasi dajet

swe wiersze" — pyta poetę — „prze- potemu czto jest cziem

siest

mówił

cież ona brzydsza jest odemnie". Na- epigramat cenzuralny, bo niecenzura|pierwowzór
głosił
wet przyjaciółki pani Natka ie przy- ny Puszkinowski
znają, że nikt jej urodzie nie dorów- nieskromnie potomu czto „jest“. Oto
na, może,
chyba,
hrabina Mussin- hrabia Sołłohub, szlachetny, miękki,
Puszkin. Ach jak łatwo wchodzimy w rozumny człowiek, którego gdy Puszten Świat krynolin, w ten szczebiot,w Kin wyzwał na pojedynek (a wtedy
tą bystrolotność plotki, opowiadanej za pojedynek groziła i wielka kara i
jednym tchem. Oto tak pośpiesznieo rezultaty ich zazwyczaj były Śmiertelmałżeństwie Puszkinów pisze jedna. ne) zupełnie bez poważnego powodu,
przez kaprys, z powodu zdenerwowadama do drugiej:
„Entre autres choses on prćtend que nia wywołanego stałą, nieznośną koPouchkine a recu par la petite poste un kieterją żony, to
uczucia Sołłohuba
diplome avec des cornes
en Or, souscris wahają się pomiędzy obawą
aby nie
par les personnes les plus
marquants
de
czemw
i
aby
tchórza
na
wyglądać
la haute socićtć et reconnus de laconirerie,
nie zaszkodzić
Puszkinoqui lui ćcrivent qu'ils s'empressent du lui kolwiek

to

NATHALIE.
samochwalstwem

VPRK)

$i

ES EEC,

stylem poetów-romantyków aby wyliczyć liczbę jej adoratorów.
„Czemu nie mnie, lecz Smirnowej czytasz

niesmacznem

na

brylantów,

Sol, , Jana

BIAKCZJ

połowie

parę lat ma

Plac Katedralny, Biskupia 12, tel. 14-10

złota,

s @

:

gdy umiera Puszkin.

wysokie 0-

przeciw dolęgliwościom nóg

ciała,

ilustrowanych
prospektów.
LAGOR,
bydgoszcz,
Gdań-

E

IS au

przyjmujemy na

j

na

najrozmaitsze
pasy
uszczuplające.
Ostatnie modele. Ządajcie bezpłat-

rosyjskiej

poko-

powie-

envoyer ce diplome comme 4 un membre wi,
którego kocha, jako wielkiego
de leur socićtć, i czfo s radostju oni prini- "narodowego
stara
Oto
„poetė.
majut w swojo obszczestwo et gu'd la suite ciotka
sioo
dbająca
Zagriażska
de cela s'est arrangć la mariage de M-lle
z
wykupująca
Nóth.lie,
Gontcharoff. Pour les autres versions je strzenicę
i
bursztyn
„szale,
jej
les garde pour avoir quelque chose 4 vous lombardu
raconter quand nous nous reverrons".
z tej siostrzenicy,
dumna.
srebro*

dział, że — oczywiście tak.
Nie wiemy przecież także, kto przysłał ów patent anonimowy,
będący
jednak tylu rzeczy nie wiemy. Nie bezpośrednim powodem Śmierci Puszwiemy czy piękna N th lie zdradzała kina. Kto był autorem anonimu. BaCo za materjał dla dramatopisamęża, czy też nie. On sam umarł
z ron Heeckeren de Beverwaard, jak to rza. Co za obrazy
dla inscenizatora.
i Trup Puszkina zasypany został przez
wiarą w żony zupełną niewinność. To sądził Puszkin i jego współcześni
przez
kupy
samo twierdził cesarz Mikołaj |-szy sam Mikołaj |-szy, czy pani Nesse- skrzętnych biografów,
głośno, lecz nie tak głośno by zagłu- rode, jak to twierdził cesarz Aleksan- szpargałów, listów, bilecików.
Z tej
szyć szeptanie, że to on właśnie, ce- der II, czy późniejszy konwertyta ka- kupy pożółkłego papieru jakież typy
sarz, swemi wargami
tych
słodkich tolicki, ksiądz Jezuita książe Gagarin, powstają przed nami w swoich koloDołgorukow
emi- rowych irakach, upierzonych kapeluszukał usteczek.
Czy była kochanką czy książę Paweł
palcami.
Dantesa?
Twierdzono
powszechnie, grant, zwalczający carat, jeden z naj- Szach i tabakierach między
że nie. Sam Dantes przed śmiercią z złośliwszych
publicystów demokracji Żukowski, wychowawca następcy tro”

Gotówkę

RSUMIE ZDAWANIA SZAN A

į

była

Niedawno
przez bolszewików wydane dokumenty rzucają więcej Światła na biograiję Puszkina.
Jakby kto
świeżych drew rzucił w kominek, który słabym tylko ogniem oświetlał duży pokój pogrążony: w zmierzchu. A

VO

Е ONTO

Ostatnie

jach.

Piotr Wielki“ piszą inni, gdy chodzi
o wymienienie imion Ojczyzny rosyjskiej. A wtedy gdy Puszkin żył —wtedy
oczywiście, żyli takżei zwolennicy njego talentu. Czasami na ulicy, na zaš ie- zumiałem, że dlatego aby iść z utwożonym trotuarze Newskiego pewno rem i prosić dyrektora teatru o wyktoś kogoś trąciłi powiedział: „Oto „stawienie trzeba być Łopalewskim,

Puszkin idzie”,

młodzieńcy

wszystko,

EJ

i

| l H R iR

zniesioną.

8

Nr

Są

procentowanie zabezpieczoną złotem i
srebrem, odbiór lokat natychmiastowy

w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr 18,
niniejszem zawiadamia, ze decyzją
Sądu Okręgowego w Wilnie z dnia
26-go stycznia r. b. Administracja
rzeczonej
Sądowa nad interesami

III.

matyczności, powrozem tym kręcići
ošlepiač, aż wreszcie
przez dramat
historyczny oOżywiać
nieboszczyków,
pisać sceny tak, aby widownię przenikał szelest jedwabnych fraków, zapach pudry białych peruk, błyski oczu
dawno zmarłych dam.
Jakże niespożyte dramatyczne skarby mieszczą się w biograiji Puszkina,
w intymnej, wstydliwej
treści
jego
życia osobistego. lle goryczy będzie
w notatce dziennika „chciano widywać
Nathalie na balach nadwornych, zrobiono mnie kamerjunkrem“. Ubrano
genjusz w mundur kamerjunkra, Ojcowi rodziny dano stopień
humorystyczny, bo kamerjunkrami
byli z oby-

pracy, niż się nią cieszy — miał jako

EA

Przemysłowy

I EC OE PE WE CEE
IIS T I
CS
O
I
TIP

śmieje, tak bardzo głośno, jakby rżał.
Ale temniemniej Puszkin sam dla siebie miał po za osobistem zadowoleniem, czy też wewnętrznym
niepokojem o wartości swych wierszy — bo
każdy twórca więcej niedowierza swej

prowadzone

US

„BRACIA JABŁKOWSCY"

UR

same

zatorów

i

EET

Akcyjnej,

Spółki

Fu

1. Polski Zjazd polityczny w Moskwie
. Zamach jen. Korniłowa. Kiereński

usunięciem

w dalszym ciągu energicznie.

ABSOŁWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPEGJALNEJ

z

władysław Glinka 1
„Bamdięinik z Wielkiej Wojny” į

wyszedł

przez baterje moździe-

dziecka ociemnialego
pedagog podejmie się I ekcyj dla
rutynowany
1.
Od
g.
3-ej
—5-ej.
m.
3)
mska
ul. Choci
*
2
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Ro-

zatorów

rzy pozostało bez skutku. W chwil obecnej powódź Warszawie nie grozi. Prace

W dniu dzisiejszym minister Składkowski osobiście zbadał sytuację bezpieczeń-

16-g0

wsi

bardowanie

wódź.

stoczyła

Jerzy Siewicz,

W

dowych aby w ten sposób uchronić wały
nadbrzeżne. W razie przerwania wałów nadrzeżnych dolinę nadwislańską nawiedzi po-

ostrożności,

3. W Piotrogrodzie
4. Przewrót bolszewicki
5. Armja polska w Rosji.
Do nabycia we wszystkich księgarniach. Skład główny: Gebethner i i
Wolff.

do

przyjmuje Admi-

„Stowa“

wszelkich

21-11 1917 - 16-11 1918 r.

Z

dowcip

niewiadomo

i utworzył

nazwisk żydowskich.
konceptu.

mieliśmy

na swych łamach. Niezna-

autor zadał sobie

Pomimo

rzędu

Już miały jeden zlot czarownic i dele- przytaczamy kilka również katolickich nadatkę z Pomorza, która im ducha dodała zwisk z list endeckich. Oto one: Nacham
do$walki z „masońską* listą 1 teraz Sze- Portnoj, Josel Cukierman, Mordka Angieł,
bekówny czekają. Argumenty tam używane Izaak Natychmiastspowrotem, Aron Kobyłsą: lista 24

następującym

„XV zjazd partji w swojej ogólnopolitycznej rezolucji zaznaczył konieczność
dalszego wzmocnienia bojowej potęgi Związku, prowadzenie odpowiedniej polityki rezerw i rozwoju ważnych z punktu widzenia
obrony gałęzi gospodarki ludowej. Partja
będzie działała w duchu tych wskazań zjazdu i w żadnym wypadku nie będzie osłabiać, a wszechstronnie wzmac iać 'swują

Wileńskie-

rodzajów

się

autor mówi
słuchacze się śmieją. II autor się śmieje i słuchacze się śmieją. Ili - ną ilustrację szczerości pacyiistycznych proautor się śmieje — słuchacze mają miny jektów p. Litwinowa, które z takim aplomniezdecydowane
i
milczą,
wreszcie bem złożyli bolszew:cy w Genewie.
IV — dowcipnego autora spuszcza się ze
schodów. Dotychczas udawały się „Dzien- BEZ WA GUZ YZ A SZ A BA RZ KZ FAY

taki list.

zasygnalizować

że są czterech

kończy

charakterystycznym

Giekawe szczególiki.

(ry to prawda?
Szanowno

Nr. 36 )PPS-

Rarańcza.

ważniejsze uroczystości oficjalne, organizowane z niesłychanym
wysiłkiem i nakładem pieniędzy. Insenizacja wszystkich tych

i Cz. Rogowski.
Wiec uchwalił pośród entuzjastycznych okiasków rezolucje
z B. B. W.
z Rz. Z równem powodzeniem odbył
się tamże dn. +2 b. m. wiec
kobiet.

chnie,

Chociaż się nie mieszam

:

BERLIN. 15.ll. PAT. Gabinet Rzeszy na dzisiejszem popołudniowem
CZY
posiedzeniu uchwalił w związku z wynikami
dzisiejszego posiedzenia komisji międzyirakcyjnej program doraźny przyszłych
prac parlamentarnych,
ustalający w myśl życzenia prezydenta Hindenburga plan załatwienia t. zw.
konieczności państwowych jeszcze przed
rozwiązaniem
Reichstagu.
ProW Rosji grzmi od uroczystych jubileuPoczątek
lutego
1918 roku
dla gram ten przedłożony został następnie na wspólnem
posiedzeniu rządu z
szów i obchodów. Nigdy chyba nie odbyło
się tyle oficjalnych
sowieckich
„galówek'” li-giej „Żelaznej* Karpackiej Brygady
przywódcami partji. „Vossische Ttg.* zaznacza,
że rząd przez uchwalenie
co pod koniec 1927 i na początku 1928. Legjonów Polskich, która rozlokowa- programu doraźnego daje do poznania, iż liczy się ewentualnošcią rozpiJubileusz rewolucji październikowej, czwarta rocznica zgonu Lenina, a teraz obchód ną była koło Rarańczy na Bukowinie, sania wyborów w maju.
dziwnego
i uza- EITI STT TIESTO TINA MAS
VAISIAI
RZZA
dziesięciolecia armji czerwonej — oto nai- był pełen jekiegoś

łosz z Wilna, oraz pp. M. Przewłocki

1.

Otrzymaliśmy

Krakowskim,

(Aguda),

rozwiązania

Gabinet poweźmie decyzję.

lewica, — 38 (Poalej Sion prawica),
Nr. 3% (Jedność Chłopska), —Nr. 4)
(Zgoda ludu). Uaieważnienie wszystkich powyższych list nastąpiło z powodu
braku
potrzebnej
ilości podpisów wyborców tego okręgu na zgłoszeniu
list kandydatów.
W dniu dzisiejszy pełnomocnicy tych list otrzymają
zawiadomienie o uchwale komisji
wyborczej. Wobec unieważnienia £-miu
list powyższych, walka o mandaty toczyć się będzie
w
okręgu
Krakówpowiat między 1ł-tu listami podobnie jak w okręgu Kraków-miasto.

go* ma czasu wolnego. Szczęśliwi ludzie.
W pocie czoła „obrabiają wybory”, zziajaNie ulega wątpliwości, że lud ten ni
tchu złapać nie mogą mędzy
jedprzy wyborach
w
olbrzymiej
więk- nem a drugiem kłamstwem między jedną
„.szości
poprze
listę B. B. W. z. Rz. a drugą „bujdą* — a w chwilach wolnych
próbują robić kawały. Wiadomo
powsze-

Nr.

33

terminu

Groźba powodzi pod Warszawą.

proc. ludności.
Agitatorzy P. P. $. 1
„ Wyzwolenia”, najczęściej wycieczkowicze
Wilna
obiecują
poczciwym

reaguje wypędzają:
goś p. Urbucha czy

Nr.

do

©

na posie-

Głuche
wieści,
które
zdołały
dojść,
zelektryzowały
ostatecznie
LONDYN, 15.11. Pat. Lord Asquith zmarł
dzisiaj o godzinie
P. Kownacki w poszukiwaniu obchodów ma znaczenie polityczne wew- wszystkich i zakotłowało się, jak na
nętrzne dużej wagi. W okresie wzmożonej
6-tej
min.
50.
głosów.
Feralna
data
12 lutego
walki w łonie partji komunistycznej z opo- wułkanie.
roku
przyniosła
piorunującą
Czołowy kandydat endecki na o- zycją, która wykroczyła daleko poza ramy 1918
Aresztowanie b. posła Bena.
partji, znajdując zwolenników w bezpartyj- wiadomość, że centralne
państwa
zakręg Święciański
p. Piotr Kownacki nych
BRZEŚĆ
n-BUGIEM.
15.11. PAT. Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolmasach,
uroczystoš.i
i obchody są
wyjechał zapoznać
się z wyborcami pierwszorzędnym środkiem propagandowym, warły z bolszewikami Traktat Brzeski. niczych na okręg poleski przed
kilku
miesiącami przeprowadził lustrację
Nowy gwałt
nad
Polską, nowy działalności ©-ciu spółdzielni istniejących
tego okręgu. Dnia 14 b.m. na zebranie odciązającym masy od wypadków chwili
na terenie
powiatu brzeskiego,
bodźcem a pozostających pod zarządem b. posła z Niezależnej
w gminie święciańskiej zwołane przez bieżącej a zajmującym ich uwagę wystaw- rozbiór— był dostatecznym
Partji Chłopskiej
inscenizacji obchodów.
>
dla II Brygady, która pojęła, że trze- Adolfa Bona. W wyniku tej rewizji zamknięto
p. Kownackiego
przybyło aż 5 zwo- nościąPrzygotowania
wówczas wszystkie kredyty
do obchodu 10-ciolecia
że idea połączenia się z państwowe dla tych spółdzielni. Wreszcie w dn. 14 ;bm.
lenników listy 24. Przeciwników było czerwonej armji są w całej pełni. Prasa od ba czynu,
aresztowany zoDowbor-Mušnickie- stał Adolf Bon.
kilka razy więcej.
szeregu dni prowadzi intensywną propazan- I Korpusem gen.
P. Kownacki przekonawszy
się o dę, odbywane są zebrania, opracowywane go dojrzała.
tak małem zainteresowaniu jego wy-. tezy przez biura propagandy i t. p. Słowem
Nazajutrz
kościół
przepełniony
poruszono
cały
aparat agitacyjny aby obstępem,
zaciął
się i nic niepowie- chód wypadł jaknajwspaniałej i zadoku- był po brzegi modlącymi się legjoni8 klm. zafor lodowy.
dziawszy niegościnną gminę święciań- mentował „łączność proletarjatu z czerwo- stami, a na odgłos
padających
na
są
wł. Słowa) stwa w okolicach gdzie zwały lodowe
(tel,
II
15
A,
WARSZAW
ną armią".
ską opuścił.
posadzkę orderów anstryjackich, rzu- Groźny zator lodowy, jaki się utworzył w najgroźniejsze.
Stan czerwonej armji według danych
Pat-iczna donosi:
kapelana wojskowego, górze Wisły pod Karczewiem, kryje w s0przedstawia się w chwili obec- c nych przez
Wskutek
ruszenia
Wisły
wytworzyła
BB W z Rz. w powiecie świę- oficjalnych
Zwały lobie poważne niebezpieczeństwa.
nej następująco: odsetek uczęstników woj- rozbrzmiał potężną pieśnią.
się powyżej Warszawy w okolicach Karklm.
7—8
prze)trzeni
na
się
cią.ną
dowe
ny
domowej
w
składzie
korpusu
dowódgiańskim.
‚ Dla zamaskowania i nie wzbudzena Wislew dniu czewa groźna sytuacja. Powstał wielki zaPonieważ oziom wody
wynosi 91,6, odsetek robotników zwięk- nia podejrzeń wśród
austrjaków, za- wczorajs
12 km. Wysokość
spięmocniej tor na REY
osiadł
Z St. Święcian donoszą nam
o ców
zym opadł, zator
szył się z 17,2 proc. w 1921 r. do 21,6 rządzono
niby „nocne ćwiczenia”.
wielkim wiecu B. B. W. z Rz. odby:. proc. w 1926 r.
i może go poruszyć tylko silny napór wo- trzonych mas lodowych wynosi 12 m. WoWieczorem
5-go lutego 1918 ro- dy co grozi zerwaniem wałów ochron- da przelała się w tej okolicy przez wały
tym tam w dn. 9 b.m. w kinie „ŚwiaNa podstawie tych danych
„Piawda*
narazie da- ochronne, zalewając kilka wsi. Władze zana czele ze swym nych. Próby wyśadzaniaą zatoru
towid*. Na wiecu tym przemawiał mię- twierdzi, że wszelkie zarzuty o „bonapar- ku Il-ga Brygada
ludności z
. Pod Karczewiem rządz.ły natychmiast ewakuację
minimalne
rezultaty
ły
dzy innymi czołowy
kandydat
listy tystycznych tendencjach" pochodzą z „Ku- dowódcą wyruszyła w stronę Rarań- czuwają stale oddziały saperskie, które z zagrożonych terenów. Celem rozkruszenia
sapronowskiej* opozycji. Artykuł. „Pra- czy, gdzie
miała
przejść
okopy chwilą podniesienia się poziomu wody, zatoru lotnicy bombardowali zwały lodowe,
Nr.
na okręg święciański mec. Mie- chni
wdy* poświęcony wykazaniu łączności czerprzystąpią znowuż do rozsadzania brył lo- jednak z małym rezultatem. Również bomczysław Raczkiewicz,
p. W.
Mi- wonej armji z „robotniczo-włościań-kiemi austryjackie.

Polska Partja Socjalistyczna przejawiła dotychczas działalność
na tetenie gmin Mejszagolskiej,
Rzeszańskiej i Turgielskiej, gdzie o wpływy
jej otarło się jakieś / proc. ludności.
Na terene tychże gmin, oraz gminy podbrzeskiej działa również „Wyzwolenie“

Nr. 1 (Komunistyczna),

się zebrać dziś popołudniu

BERLIN, 15. II. PAT. Po wczorajszej uchwale stronnictwa centrowego,
które oświadczyło, że w razie rozbicia się rokowań o ustawę szkolną koalicja przestanie tem samem istnieć i po konierencji, jaką w imieniu prezydenta Hindenburga odbył z chorym kanclerzem
Marxem sekretarz
stanu
Meissner odbyło się się dziś przed południem ostatnie w sprawie ustawy
szkołnej posiedzenie komisji międzyirakcyjnej.
Posiedzenie to trwało bardzo krótko i ograniczyło się do oświadczeń poszczególnych stronnictw, że
nie widzą one możliwości wysunięcia żadnych
nowych
projektów
kompromisowyh w sprawie ustawy
szkolnej.
Następnie
przewodniczący hr.
Westarp oświadczył, że musi uznać wobec tego projekt ustawy
szkolnej
za upadły.
Na tem zamknięto posiedzenie.
Ostateczną
decyzję poweźmie gabinet, który ma się zebrać dziś popołudniu.
Na
godzinę
8 m. 30 wyznaczone zostało jeszcze jedno posiedzenie
komisji międzyirakcyjnej, na którem ma być przyjęta do wiadomości uchwała gabinetu. — W międzyczasie toczyły się rokowania przedstawicieli stronnictw rządowych z przedstawicielami stronnictw opozycji.

KRAKÓW, i>—ll. PAT. Na odbytem w dniu wczorajszem posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej N.
2. (Kraków-powiat)
unieważniono
„Nr. ti (Mo8 następujących list wyborczych: Nr. 5 (Poalej Sjon-lewica),

narchistyczna),

Rzeszy ma

stronnictwa obecnej opozycji.

+ Ogėlno-Zydowski Na-0-

Unieważnienie S-miu list w okręgu

wanym
zwyczajem uprawia agitację datów endeckich.
Drukujemy ten list, ponieważ podomokrężną nie tworząc żadnych oiicjalnych komitetów i placówek, .unika chodzi od osoby poważnej, lecz wieprzytem oczywiście zebrań publicznych. rzyć się nam
niechce,
aby kanie ze
Z smutkiem
prawdziwym
trzeba stowarzyszeń kobiecych istotnie brały
stwierdzić, iż za wyjątkiem
kiłku pa- udział w orgji kłamstw jak tłómaczeraiji hasła tej listy, wbrew
zakazowi nie ludowi, że Biskupi kazali głosorządowi polskiemu
władz
kościelnych
propagują
dość wać na wrogą
głośno jedynie księża. W agitacji do- endecką listę.
mokrężnej zaangażowane są przeważEEPERCU
nie kobiety. Na terenach,
gdzie enP.P. 5. w Bszmiańskiem.
decja w żadnym
wypadku nie może
liczyć na poparcie ze względu na zaPo nieudanych próbach na terenie
ludnienie litewskie—z
ust zaintereso- różnych powiatów agitatorzy P. P. S.
wanych w robocie endeckiej warcho- zapuszczają się w Oszmiańskie.
Wysiłki agitatorów, którzy zwołali
łów padają „przestrogi* godne
największych wrogów państwowości pol- w dniu 12 b. m. wiece w Oszmianie
skiej
nie uczestniczenia
ludności w i Smorgoniach
spełzły
na niczem,
wyborach.
gdyż nikt ich nie chciał cierpliwie wyMimo tych
starych i wypróbowa- słuchać. Zapowiedziany w tym czasie
nych metod pracy politycznej
— wpły- wiec w Graużyszkach nie odbył się
wy listy Nr. 24 sięgają
maximum 5 wcale, gdyż nikt nań
nie przyszedł.
proc. głosów ludności, okazując sta-

Gabinet

dzenie, na którem powzięta ma być decyzja co

dowy Blok Żydowski, do Sejmu pp. Kirszbraun, Wiślicki, Priłucki, do Senatu p. Kirschbraun. Nr. 34 Niezależna Socjalistyczna Partja Pracy (t. Zw.
Drobnerowcy), do Sejmu p. Kruk. Nr. 36 Jedność
i Sprawiedliwość, do
Sejmu rabin Zakcheim.:Nr. 37 Lista Mieszkańców Stolicy,
do Sejmu
pp.
Ciepliński, Gruszczyński. Nr. Siła Robotnicza do Sejmu p. Erlewein. Nr. 30
PPS.-Lewica, do Senatu p. Antonina Merkel. Nr. 40 Wolność,
do
Sejmu
p. Tadeusz Wieniawa-Długoszewski. Nr. 42 Lewica Związkowa, do Sejmu
p. Leśkiewicz.

któremi

karmi: Doskonale infornia-

cyjny jest dzisiejszy

jeszcze

bzdury,

pp. Koerner i Szabad. Nr.

13—1I. Pat. Koalicja rządowa rozbiła się dziś ostatecznie

szkolną.

Reichstagu i rozpisania nowych wyborów. Wszystkie stronnictwa rządowe
wyraziły swą zgodę na to, aby przed rozwiązaniem Reichstagu załatwione
zostały najpilniejsze i najbardziej konieczne ustawy z budżetem
na czele.
Dotychczas jednak niewiadomo, jak się zachowają wobec
tej propozycji

Nm

oznaczona

liste, a ta właśnie

BERLIN.
ustawę

Poza listami Nr. t Bezp. Bloku Współpracy z Rządem, Nr. 2 PPS., Nr.
Nr.
24 Kat.-Nar. do walki wyborczej wystąpią w stolicy listy następujące:
7 NPR.-Prawica, do Sejmu b. pos. Michalak, Nr. '3 Jedność
robotniczo8 Blok
chłopska, do Sejmu i do Senatu b. pos. Warski-Warszawski. Nr.
Hart:las,
Mniejszości Narodowych w Polsce, do Sejmu
pp. Grūnbaum,

źnie napisali, że trzeba popierać katolickonarodową

Usfafeczne rozbicie koalicji zenirowej.

Jakie listy będą w Warszawie,

właśnie niepewni pod tym względem
Odpowiedziano mi).
Biskupi polscy popierają 24 bo
wyra-

Z danych jakie opublikowaliśmy o
akcji wyborczej
na terenie powiatu
Wileńsko-Trockiego
wynika,
iż we
wszystkich gminach istnieją
i z powodzeniem działają placówki
B.B.W.
z Rz. Praca przedwyborcza
koncentruje się w t. zw.
komitetach
gminnych i obwodowych. Przyjrzyjmy się
teraz co robią na terenie
powiatu te
stronni.twa poityczne,
których listy
zatwierdziia Okręgowa Komisja
Wyborcza w Wilnie.
A więc endecja z przybudówkami

REIGHSTAG W PRZEDEDNIU ROZWIĄŻANIA

1.»

OW
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2

ratująca

z kłopotów

cesarz chce go sadzać
nieodpowiednie guziki
kamerjunkra,

trójkątnego,

lub

Puszkina,

za okrągły

czy naodwrót,

Oto żona ministra,
de, lwica salonów,

gdy

do aresztu za
na mundurze
zamiast

kapelusz.

hrabina Nesselrogospodyni šwiet-

nego salonu, wzi tocznica wielkiego
polityczne.
intrygantka
stylu, wieika
Oto pani Polietika, psychopatologicz

wo

ЗОЕ
wielu teatrów
zarówno w Europie, jak w
posiaca
Ameryce.
„Fenomenalna umowa”

wszystkie

cechy

sztuk

amerykańskich,

3

$-

YA

į

w

Naoożeństwo

najlepszym gatunku, które to cechy tak się
podobają Europie. Jedną z ról głównych w

!
|

|

ICZWARTEK|
16 Dzis

Wscód

Juljany p. m.
jutro
Aleksego

w „urzędzie pocztowym
Wilno i przedłużono służbę nadawczą w dziale przekązowym

! PKO., oraz uskutecznianie wypłat doraźnych wg. książeczek oszczęanościowych,

sł. g. 12 m. 58

Zach. sł. o g. 16 m. 51

do godz.

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Meteorologii U.S. B.
z dnia 15 — Il 1928
Ciśnienie

r.

765

średnie w m.

Temperatura

śred.ia

|

R

sko, względnie firma abonenta
mo.ą
być
zamieszczone
w
spisie
abonentów kilkakrotnie pod różnemi oznaczeniami.
Wszystkie niedokładności
w poprzednich wydaniach powstały z wińy abonentów

AE.

16

ciśnienia.

Mianowanie.

Borsuk
mia-

w Wilnie

Jakóba

św.

paraiji

Zarządzeniem

ks, Wincenty

w Zaszcześlu
nowany zostął proboszczem
i rektorem kościoła w Królewszczyźnie dekanatu Nadwilejskiego.
c) Referat do spraw szkolnych
przy Kurii Metropolitalnej. j. E. Ks. Arregulamin

zatwierdził

Metropolita

cybiskup

szkolnych.
szkolnych

wewnętrzny referatu do spraw
Wydział czyli referat do spraw
jest jednym z urzędów Kurji

Wileńskiej. Na czele
rzez

Księdza

Radca

Metropolitalnej

wydziału

Metropolitę.

spraw szkolnych zależy bez-

pośrecnio od ordynarjusza,
wszelkie

dencję

dotyczącą

szkołay

prowadzi

z jego polece-

papiery i korespon-

szkolnictwa.

ewidencję

Wydział

wszystkich

na

terenie archidjecezji wileńskiej szkół powszechnych, średnich, zawodowych jak rów-

nież wszeikich

`

kursów

i

kompletów

na

dzia-

uczęszczać może

lub

uczęszcza

które

osoby doro-

twa i młodzież katolicka lub

słe. Wydział czuwa nad programami i podręcznikami do nauczania religji we wszyst-

kich szkołach oraz właściwemi, drogami
dąży do t.go, by spiawę programów i pod
ręczników możliwie udoskonalić i najbar_ dziej celowo postawić.
Wycziat czuwa nad tem, by nauczanie
szkolne i pozaszkolne nie zbaczato z drogi należytego wychowania katolickiego. Wydział prowadzi
katechetów
i

ewidencję ks.ks. prefektów,
katechetek
we wszystkich

szkołach archidjecezji, jak również prowadzi ewidencję wizytacji i przygotowuje odpowiednie dyrektywy i sprawozdania.
Wydział załatwia sprawy kwalifikacji, naznaczenia, przenoszenia, usuwania, honorowania i emerytowania pomiędzy preiektami a
władzami szkclnemi. Utrzymuje
kontakt z

referatami szkolnemi w innych krajach RZe-

czypospolitej, z Władzami Szkolnemi, z organizacjami ks. prefektów i katechetów
oraz z komitetami rodzicielskiemi i dozorami szkolnemi.
(c) Roboty budowl ne. Kurja Me-

tropolitalna poleciła W..W, Ks. Ks. Probo-

szczom Archidjecezji Wileńskiej
zastosować się do pisma Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zgłaszanią zamierzonych

robót

_ bucowłanych

na.

te-

renie poszczególnych paratji. Zgłoszenia
mają być nadesłane najpóźniej do dn. 1
marca
gdyż przed sezonem bucćow anym
urząd Wojewódzki musi regulować całość
spraw do yczących remontu
ościołów i ianych budynków

charakterze

zabytków kokościelnych o

zabytkowym,

państwowej

opiece

nad

poolesających

zabytkami

sztuki

i kultury. (Dz. Pr. nr. 16 z dn. 8 XI 1918 r.
iDz. U.T. K'RzZZŃr 812. z dn., 30 1X
1924

`

r.).

URZĘDOWA.

— (t) Audjencje

gdyż w porę nie sprawdzili
i nie sprostowali nazw swoich telefonów. W interesie
samych

abone'tów

u p. Wojewody.

W

leży,

aby

adres

jego

popołudniu

wał prawidłowo.
Wszyscy
zainteresowani
abonenci muszą zatem najpóźniej
do dnia
10 marca br. podać8 miejscowemu urzędowi
pocztowemu tekst nazwy
telefonu
celem

zamieszczenia

w

spisie abonentów.

Abonenci m. Wilna
załatwią dotyczące
sprawy w kancelarji
Stacji. Telefonicznej,
ul. św. jańska 13 w godz. „od 8 15 (tele-

fon

Nr 14).

UNIWERSYTECKA.

— Powszechne
teckie. We czwartek

o godz. T-ej wieczorem

wykłady
uniwersydnia 16-go lutego rb.

w Sali Śniadeckich

Uniwersytetu prof. dr. Kazimierz Chodynicki wygłosi odczyt pt.: „Rozbicie jedności państwowej*.
Wstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr.
ZABAWY.
-— Komitet Domu św. Antoniego urządza

tradycyjnie

wału, dn. 21

bm. w

w

ostatni wtorek

Sali

George'a

karna-

czarną

kawę. Zabawa rozpocznie - się o godz. 7-ej
wiecz., zakończy się punktualnie o północy, a ogromny
śledź
przypomni rozbawionemu towarzystwu O
Wielkim poście. Komitet organizacyjny zabawy
liczy na to, że

o g. 4 m. 30 raz jeszcze

grana będzie komecja
Molnara „Złodziej
jego mecenas*. Ceny od 20 gr.

— Obchód

jubileusz

wy

znaczono na dzień 20 b. m. (w poniedziałek) jest olbrzymie. Obchód składać się bę-

dzie z dwóch cześci,
z których pierwszą wyełni „Konstylucja*
skiego.

—

sztuka

B.

Gorczyń-

— Wilefskie Towarzystwo
Fitharniczne w „Reducic“.
Jako drugi soli-

m

sta zapowiedzianego

cyklu

koncertów

strzowskich wystąpi w dniu

mi-

21 lutego r. b.

w gmachu Teatru „Reduta*
sta Claudio Arrau.

genjainy

piani-

P. Claudio Arrau jest solistą „Gewand-

hausu*

w

Lipsku,

a nadto

laureatem

Mię-

dzynarodowego Konkursu pianistów w Genewie, na którym zdobył pierwszą na.rodę.
Recital p. Claudio Arrau'a który jak
wspomnieliśmy,

b. m. — obejmie

odbędzie

utwory

Liszta w mistrzowskiem

się

w

dniu 21

Bacha, Webera i

wykonaniu

;solisty.

RADJO—WILNO.
Fala 435 mtr.
Czwartek 16 lutego 1928 r.
16.40—
; Komunikat harcerski.
16.55
17.15: „Hodowla roślin cebulko-

Informacje w sprawie
:
za radjo.
Szereg osób

Brasławskiego
rano

afery

аГУ szpiegowskiej

DOW. Dziśnieńskim

Władze bezpieczeństwa pow. Dziśnieńskiego wpadły na trop
szpiegowskiej, prowadzonej umiejętni: i ostrożnie na tere-

nie gmin

Harafjanow kiej, i Dokszyckiej wspomnianego

oraz Zośniańskiej

roboię

pow.

Postawskiego.

b. ostrożnie, co utrudniało okropnie

się

niewykofńczony gmach,

przy

ul.

Teatralnej"

19.20
19.45: „Fotografja artystyczna a
a krajobraz rodzimy”,
odczyt wygłosi Jan
Bułhak.

arje

i pieśni.

Na zakończenie: Komunikaty PAT.

WYRADKI

p'zysposobienia wojskowego i „Strzelca*,
kolejewych oraz stanu umocnisń na linii
siednie).

Materjał

szpiegowski

dosta

strażnicę graniczną Kiemieszowce

zdobycie

dowodów

czany

był

na

i Kozłiowi

RÓŻNE.

został dla bibljoteki Wróblewskich.

Obec-

nie dowiadujemy się, że Rząd wyasygnował
280 tysięcy złotych na wstępne roboty nad
wykonaniem tego gmachu, poczem przeka-

zany On zostanie dla Archiwum
Państwowego, mieszczącego się obecnie w murach
po-Franciszkańskich. W ten sposób zastarzały spór o te mury

a archiwum Państwowe
lokal.

zostanie

złagodzony,

uzyska

odpowiedni

POCZTOWA.
—
w

Przedłużenie

Cziale

służby

przekazowym.

TEATRY

znaj-

nadawczej

Z aniem

1 li. br.

=
20-ej

ło

R. i O. P. wydao

rozporządzenie

rze

wy-

dokonaniu

w gminach
na obsza-

borów organów zarządu
wyznaniowych żydowskich

Województwa

Wileńskiego

innych.
W myśl cytowanego rozporządzenia wybory te odbędą się w okresie
5 września 1928 r., przyczem termiw poszczewyborów
ny dokonania
żygminach wyznaniowych
gólnych
osobno.
ustalone
dowskich zostaną
Dla Wilna, które ma się zorganizować jako gmina wielka ustalony zodo

—

Zarządu

kręgach gmin

W

!2 członków.

skich na obszarze

Wojowództwa, Wi-

ISEM

TIR

gminą

władzy

wyznaniową

nadzorczej

i MUZYKA.

nego Śp. d-ra Jana. Michniewicza AdamoDziś o g. stwo Wolańscy na Żłobek im. Maryi zł. 15.
— Zamiast kwiatów na trumnę Śp. d-ra
odsłonach
na
— „Sułkowski*, z Julju- Jana Michniewicza od Antonowiczów
„Dom Pracy* zł.-15.
postaci tytułowej.

Jutro

—

piątek

—

KRENEGAGOGZAGRZNZZANSWZM|

„Sutkowski“.

Sobota „Sulkowski“.
Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Kredowe Koło". Dziś po raz ostatni w sezonie pełen egzotycznego uroku, malowniczy
poemat chiński Klabunda „Kredowe Koło*.
P ątkowa premjera. W piątek po
raz pierwszy grana
medja amerykańska
na umowa”, będąca

8

MAJĄTKOWĄ

k |

nad

żydowską.

Ukręgowym.

ciężkiego za żonobójstwo.
Sala Sądu Okręgowego zapełniona da się do okna i strzela. Kula

kapusię KOdSZONĄ
Sprzedaje na beczki Rolnik

Wileńsk;

będzie sensacyjna koJohnsona „F”enomenal- a
Kalwaryjska 2.
obecnie na repertuarze Dozssaunnnnecnszenzzzaczsa

poczto-

Iwowskiej.

powstanie

szósta

z

rzędu

rądjostacja polska — we Lwowie. Mimo
znacznych trudności natury materjalnej Polskie Radjo już na wiosnę
rozpocznie
budowę nowej stacji. Budowa
trwać
będzie

do jesieni.
Prócz znaczenie kulturalnego projekto-

wana stacja będzie mieć znaczenie
propagatorskie języka
ojczystego
w okręgach

na południe i wschód od Lwowa.
Sięgać
będzie niewątpliwie na część Podola, do
Kamieńca i dalej.
Pewae trudności nastręcza dobór fali
dia nowej stacji, ponieważ w eterze panuje
już pod tym względem wielka ciasnota.
ems.

Z wileńskich ekranów.
Kino-teatr

Helios: Dekabryści.

kowskiego.

Uderza jednak

nader

i nieudolny.

mizernie

ułożo-

ny scenarjusz. Poszczególne sceny
rążą
brakiem logicznego wiązadła. Szkielet akcji
słaby

Film przedstawia dzieje związku

brystów

(nazwanych

tak

deka-

od zamachu

dniowego) z pierwszego ćwierćwiecza

stulecia. Przedstawia

historyczne

gru-

XIX

postacie

Bestużewa, Ryłewa, Pestela i Trubeckoja,
pionierów pierwszego wolnościowego ruchu w Rosji. Przebija z treści rażąco pesymizm rosyjski, niezdolny do wysiłków wielkich i twórczych. Podkreślo o w filmie ró-

żnicę zdań zamachowców, z których jedni
dążyli tylko do nadania Rosji konstytucji
(ks. Trubeckoj)

inni do republiki

(Pestel).

Z aktorów wyróżnił się M. Maksimow,
odtwórca roli cara Aleksandra 1 i aktor
grający rolę W. Ks. Konstantego (w tym
ostatnim szczególniej doskonale podkreślono brzydotę i okrucieństwo namiestnika
Królestwa Polskiego). Film wytwórni Sowkino w Moskwie, która daleka jest jeszcze
od doskonałości produkcji filmowej.
P. S. Ponownie

zwracamy

kcji kina Helios, aby nie

się do dyre-

lekceważyła

so-

bie publiczności przychoczącej na pierwsze
scąnsy i nie raczyła jej nęcznem
brzdąka-

niem na
bez

duszno, a przyczyną wszystkiemu roz-

żonobójcy
przeciwko
karna
prawa
Piekarskiemu.
:
Któż nie zna tej historji opisywa-

fortepianie

przerwy

chy-

widz bia, a Piekarskiego sąd
skazuje
па
po brzegi. Gawiedź, codzienny
sądowy, kryminaliści i „bezrobotne'* cztery lata więzienia ciężkiego. Zwolzadamy w fokach i bez. We drzwiach niony przedterminowo za dobre
dwaj policjanci broniący wejścia wciąż
napływającej pub iczności. Gwarno i

Kino

-

ud dwuch

melodji,

słyszanej

lat.

„Lux“: Syn

Szeika.

Powróciły z tym filmem
reminiscencje
związane z niezapomnianym Rudolfem Valentino. „Syn Szeika%, w którym Valentino
gra podwójną rolę ojca i syna, opowiada
o dziejach miłości w piaszczystej Sacharze
dwojga kochających się ludzi. Partnerką
Valentina w tym filmie jest Vilma Banky,
dobra aktorka i jeszcze lepsza tancerka.
Film, niestety,

stary,

podniszczony

blady. Nie mówiąc już o technice z przed—
pięciu lat.
„ems.

październiku r. ub.,

i

PRZERICORZYZESRSTZEM
NARZ
ZEBRY
OPA

zamiast jąć się pracy wolał popełnić
szereg nadużyć, a prócz tego okradł
własną żonę i jej matkę. Pieniądze

ugrzęzły w knajpach, gdzie Piekarski
spędzał niemal całe dnie. Poszkodo-

wana rodzina złożyła zameldowanie w
policji. Ta rozpoczęła
poszukiwanie
ukrywającego się gagatka.
W dniu 30 września
r. ub. funk-

dziowie Bobrowskii Jacewicz. Okarża-

oraz
Bagiński
ją podprokuratorzy
Achmatowicz. Oskarżony
zrzeka
się
odczytuje
Przewodniczący
obrońcy.
akt oskarżenia.
Bolesław Piekarski, b. przodownik

niejednokrotnie

radjostacji

Niebawem

Piętnaście lat więzienia

policji,

urzędu

Film osnuty na znanej powieści Mereż-

KASETĖS VIS TURISTŲ

ENN

cjonarjusz Urzędu Śledczego przecho-

występujący

zwolniony z
przedtem jako zapaśnik,
Szeregów policji za to, że wymusił
łapówkę
od
ujętych
przez
siebie
kontrabandzistów. Pałając żądzą zemsty postanowił zabić sprawcę usunięcia go z policji. W tym celu podkra-

zostaradjoa-

ems.

Piekarski--na mękach w Sądzie

nej przez nas w

„dać się do

Budowa

Wołkowa.

leńskiego przygotowanie
i kierownictwo pierwszemi wyborami organów
zarządu w tych gminach obejmą bądź
zarządy
prowizorycznych
gmin wyznaniowych żydowskich w miejscowoŚciach, gdzie takie istnieją, bądź komitety utworzone w tym celu z przedstawicieli zarządów domów modlitewnych,
miejscowych
poważniejszych
liczbowo żydowskich organizacji społecznych lub t. p. Komitety wyborcze
w gminach mniejszych składają
z 8
członków, w gminach wielkich zaś z
tylu osób ile członków zarządu
ma
być wybranych. Zatwierdzenie składu
komitetów
wyborczych
należy
do

о- miejscowej

żydow-

wyznaniowych

i

Co

i opłatę uiścić.
Tak
więc — po
zarejestrowaniu się
wszyscy mogą być
spokojai
i cierpliwie
czekać na wizytę urzędnika pocztowego.

sowiecką

Dfiary.

Reduta na Pohulancz.
poraz 1l-ty jsztuka. w 5

St. Zeromskiego
szem Osterwąw

mator winien

Miytory da żydowskich gmin wyznaniewych zastały już wyztaczone.
W.

spisy.

wego

— Mit ofanczuk.

Ministerstwo

i sporządza

niezastania w domu radjoabonenta
wiają oni kartkę, z którą już sam

dotyczące
obiektów
jezior (Narocz i są-

do rąk „polit uka“

radjoaparaty

miesiąc funkcjonarjusze poczty winni przychodzić do mieszkań radjoabunentów i pobierać od'nich należną opłatę. W wypadku

Przed rozpoczęciem swojej działalności wszyscy aresztowani byli w Mińsku gdzie podpisali zobowiązania i otrzymali
instrukcje i dolary. Tam też nadano im pseudonimy:
Bie: iakow
skiemu — wyborski, Mazejowi—Zuk, Wołosewiczowi—Cichocki

stał następujący Skład liczebny: do
wyznaniowej — 25 członków,
przodownik policji. Rady

I KRADZIEŻE

— Niesumienny
Dowiadujemy się, iż dn. 15 bm. dyżurny
i gospodarzy, lista których zostanie wkrótce przodownik Ill-go kom. PP., Wizromiejuk
ogłos
ы
Ž
alarmował
pogotowie ratunkowe rozmyślnie, podając fałszywe dane 0 rzekomem
- (c) Wyzwoliny.
Po dość długim zatruciu 36-letniej Felicjj _ Koniszewskiej
okresie „okupacji* placu Katedrainego pizez (Ludwisarska 9).
W sprawie tej Pogotowie
Ratunkowe
Magistrat i jego roboty kanalizacyjne, przyszła wreszcie chwila błogiej woiności. Z złożyło skargę do odnośnych władz polik
nałogu swezo zanotowałem w notatniku cyjnych.
Na balu uczennic. Od p. Krytowa
fakt tak miły i przyjemny. Nie będę już
drżał na samą myśl, jiż kilka razy dziennie podpułkownika-emeryta otrzymaliśmy list,
przejść muszę przez plac Katedralny po w którym piszący się uskarża, że na balu
chyboczących się deskach i usuwającym się urządzonym przez opiekę rodzicielską gim.
z pod nóg mostku. Ulżyło mi „w ta pora*. Orzeszkowej w sali gim. Lelewela w dniu
Nareszcie, nareszcie powróci
chodnik
do 11 lutego, niejaki Jan Wojciechowski, wywyglądu mniej więcej normalnego. Czy tyl- wabił syna jego z pokoju gdzie tańczono
ko na długo. Mysię, że wkrótce
coś
się i pobił dotkliwie, tak że go odwieziono do
zawali lub popśuje. I znów będzie to samo. domu. Pobity jest uczniem kl. VII, zdrowia
słabego i jak Świadczy o tem
gimnazjum
Kopanie, deski, mostek. Da capo al fine
— (6) Ra
narciarstwa dia harce- wzorowego prowadzenia się. Krewki Wojrzy. Komenda
Chorągwi korzystając z po- ciechowski obraził się na młodego Kryłomocy ośrodka W. F. Wilno urządza 3-ty- wa Zza tańczeniez którąś z uczennic. Należy
że
opieka rodzicielska gimn.
godniowy Kurs narciarstwa dla harcerskich żałować,
drużyn wileńskich, pragnąc aby drużyny Orzeszkowej tak niedobrane zaprasza to-

zakupiony

struje

zili swoją

ich winy. Po dłuższej obserwacji aresztowaco wszy tkich członPawła
Mazeja,
ków organizacji: Aleksandra Bierniako wskiego,
Bazyle'o Kozła i Aleksandra Sie anko.
Bazyiego Wołosewiiza,
informacje
© nastrojach ludności,
akcji
Zdobywali
oni

go, w wyk. artystów scen warszawskich.
19.00—19.20: Gazetka radjowa, sygnał
czasu i rozmaitości.

>

Jak wiadomo

Deklarację tę następnie odsyła dana firma
do urzędu pocztowego, który m. inn. reje-

powiatu

Szpiedzy prowa

historji krwawej i ponurej osnutej na
dniu wczorajszym p. Wojewoda
Raczkie- posiadały po kilku pomocników-instrukto- warzystwo.
tle
„pożycia małżeńskiego
skromnej
(x)
Samobójstwo
w
areszcie
cenrów
tego
Sportu.
Zajęcia
nakursie
będą
się
wicz przyjął Dyrektora Dróg wodnych inż.
w
central- robotnicy fabrycznej i b. iunkcjonarw tralnym. W dniu wczorajszym
Bosiackiego oraz Prezydenta miasta p. Fo- odbywały trzy razy tygudniowo (2 razy
lejewskiego. Wieczorem
p. Wojewoda wy- drie powszednie i 1 raz w niedzielę).Uczestni nym areszcie Kom. Pol. P. m. Wilna przy jusza policji, atlety i przestępcy. Sprabyć harcerze powyżej ul. św. Ignacego otruła się sublimatem
jechał do Warszawy
w Sprawach
służbo- kami k rsu mogą
jednak tłumy
lat 17-tu. Narty i obuwie dostarczy Ośro- czasowo przytrzymana, niejaką Helena Ry- wa omal, że codzienna,
ych na КИКа dni.
gapiów specjalnem ją otaczają zaintedek W. F. Zbiórka organizacyjna kursu
>
MIEJSKA
resowaniem. Wchodzi Sąd.
Przewodwe środę 15 bm. w lokalu Ośrodka W. F.
— (t) Pomoc rządowa na
restaiuraprzy ul. Dominikańskiej 13.
,
niczy
sędzia
Jodzewicz
asystują
Sęcję gmachu dla archiwum: Państwoweco.
— Ku uczczeniu pamięci nieodżałowaGujący

cje za nierejestrowanie
aparatów
tudzież
za nieopłacenie abonamentu w
należytych
terminach
wiele przyspar а!а obaw.
. Dlatego
należałoby wyjaśnić
kwestię
rejestracji. Nabywając tedy radjosprzęt w
pewnej firmie, wypełnia się na miejscu deklarację i opłaca się za pierwsze miesiące.

M

Wykrycie

dotąd nie zdaje sobie do<

Istniejące zaś przepisy prawnei ostre sank-

ŻONA i DZIECI.

i

opłat

kładnie sprawy z formałnościami, które są
związane
z deklaracją
radjoodbiorników.

Aresztowanie instruktorów z Mińska.
х МИ
Onegdaj w okolicy
miejscowości ajenci komunistyczni wysłani
Dołhinowo w pobliżu pogranicza so- ska do Polski w charakterze instrukAndrzej Michalski.
przyczem
17.20
17.45: Trznsmisja z Warszawy: wieckiego; władze bezpieczeństwa pu- torów na okres wyborczy,
„Wśród książek”, pogadanka prof. H. Mo- blicznego aresztowały dwóch
konpodej- otrzymali polecenie nawiązania
ścickiego.
— А№- taktu z poszczególnymi komunistyczniejakiego
osobników,
rzanych
17.45—18.55:
Transmisja z Warszawy:
Szarko- nymi komitetami wyborczymi.
ksandra Dubika i Wasylego
Audycja literacka:
Wywrotowców odesłano pod silną
I. St. Baliński: Wrażenia poetyckie z wicza, w czasie gdy rozpowszechniali
podróży po Persji.
do dyspozycji
odnośnych
wśród miejscowej ludności bibułę ko- eskortą
il. Radjofonizacja noweli St. Szpotańwładz
sądowych.
sprawdzenia
toku
W
skiego p. t. „Karjera* w opracowaniu M. munistyczną.
iż są to
Weronicza, w reżyserji dyr. E. Chaberskie- ich personalji stwierdzono,

rocznych, urozmaiconych pomysłowemi niespodziankami, piękną dekoracją sal, powodzią kwiatów i td. Bilety u pp. gospodyń

B

Kronika radiowa

ś. p.

wych w pokoju”, odczyt z działu „Ogrodnictwo“, wygł. prof. Szkoły Ogrodniczej

19.45—20.00: Przerwa.
20.00—20.30:
Odczyt
o działalności
Rządu, orzanizowany przez Prezydjum Rawesoła i ożywiona „czarna kawa" da bied- dy Ministrów. Transmisja z Warszawy.
20.30
Transmisja z Krakowa:
nym sierotom Domu św. Antoniego znaczne
Koncert
poświęcony
Fr. Schupolepszenie utrzymania i pokrycie braków berta. Wykonawcy: |.twórczości
Marmor (fort.), St.
w odzieży. Bilety w cenie
4 zł. do nabycia Starża (śpiew),
T. Cholewa (flet), M. Kou pań gospodyń, wejściowe na galerję po 2
stecki (gitara), St. Schleichkom (altówka),
złote przy wejściu.
Doroczny
'al Czerwonego Krzy- Radosław (wioloncz.). W programie: Soneża odbędzie się 18 bm. w salach Kasyna ta fort. b dur; Kwartet na flet, gitarę, ali wioloncz. Soneta fort. g. moli,
Oficerskiego i zgromadzi
niewątpliwie całe tówkę
bawiące się towarzystwo wileńskie. będzie
on jednym z najwspanialszych bałów tego-

Za duszę

odbędzie się w piątek dnia 17 lutego r. b. o godz. 7 m. 45
w Kościełe po-Bernardyńskim, o czem zawiadamiają

i

Fr. Rych-

,

filexandrowicza

Nadleśniczego

łow:kie o. Zainteresowanie obchodem jubileuszowym Fr. Rychłowskiego, który wy-

(imię i nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania) w księdze abonentów tiguro-

uizę-

mianowany

Arcybiskupa

Kurji do

nia pocpisuje

stoi

Kurji,

Radcy

z tyt.łem

dnik

‚

wskazó-

Wiatr
|
Północny
przeważający
U w a gi: Pogodnie.
*G
Minimum za dobę

wikarjusz

ь

oznaczą, gdy abonent żądanych

Opad za dobę w mm.

Kurji Metropolitalnej

)|

będą zamieszczone w
brzmieniu, które sami

wek nie udzieli pod tą literą i w tem
brzmieniu, które Zarząd Poczti Telegrafów
uzna za stosowne. Za osobną opłatą nazwi-

(c)

|

Poczti Telegrafów na r 1928
29 powierzono p. Janowi *Dyszkiewiczowi, zam. w Wilnie przy ul. Wielka 14 (tel. Nr 1234).
,
Każdy abonent, posiadający jedną stacię główną,
ma prawo
do jednorazowego
bezpła:nego zamieszczenia
jego
nazwiska.
oni

KOŚCIELNA.

|
)

— spis abonentów telefon:c nych.
Wydanie urzędowego spisu abonentów sieci telefonicznej Okrę.u Wileńskiej Dyrekcji

Nazwiska abonentów
spisie pod literą i w

Tendencja barometryczna wzrost

{
2р

18-ej.

Ludwika

„Feromenalnej umowie* wykona pozyskany obecnie artysta Marjan Lenk. Reżyseruje K. Wyrwicz-Wichiowski.
— Posołuoniów«a niedzie na. W niedzielę

žaloone

ZP

chowanie się w więzieniu
lenę Osipowiczównę

się z nią.

i

poznaje Hewkrótce

dząc ul. Betlejemską spotkał poszukiwanego, wychodzącego
właśnie z
własnego mieszkania i po zaaresztowaniu odprowadził go do
komisarjatu.

żeni

o

Miodowy

ek:

wym dla oblubienicy.
jaknajgorszych

nie był

Leniwy

skłonności

miodo-

i pełen

małżonek

W godzinę potem

nadeszła wieść

morderstwie.

się

Jak

wyjaśniło

Piekarski przyszedł wieczorem do domu, posilił się i położył
się spać.
Rano Osipowiczowa poszła na rynek,

a

nie nienawidząca Puszkina,
rządza schadzki jego żonie

która u- mieszkają z nią razem. Starsza C w swoim tw rne „Koko kocha się w Dante„Azińka”. Ałexandrin=
sobie zado- sie, młodsza

Petersburg
czyka“.

mieszkaniu, aby sprawić
wolenie, że wyrządziła mu krzywdę. w Puszkinie, — być może jest jego
Oto jadą karetą ze stangretem i tory- kochanką. Obie są przystojne, lecz
siem hrabiostwo Borch i mijają san- żadna tak śliczna, jak Nathalie. Konki, któremi Puszkin podąża na miej- stancja, niańka w domu Puszkinów,

kie, to końca

widniejącym

niema
!

się

w

i

W Petersburgu

nie

będzie

ich taflach,

„typom

pojawiają

Puszkina.
Co za rozkosz,

scenicznym,

z

py z sobą, związać

sprządz

mu-

te ty- chologji człowieka złotego

szwagier-

wy

0

murzyńskich wargach.
siebie w namiętnych
Historja zamążpójścia Natnniie

skrzących

się niepewnością

i koniecznością decyzji. Jak Puszkin
zastał Dantesa na klęczkach przed

zaczyna

się w Moskwie.
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Autor anonimu.

Książe Dołgoruk į.

byli starą ziemiańską rodziną rosyjską. Majątki były zadłużone i źle Za- lorowo ulukrowanym,
piękną, atłasową Nathalie. — „Panie, gospodarowane,
stosunki rodzianne miodek jeszcze lipnie.
prosiłem

kę jej

właśnie żonę

siostry”,

pańską

0 re-

powiada

przykre, ciężkie,

Nathalie

już

ja-

bezczelny ko piętnastoletnia dziewczynka słynie
Tancuz patrząc w oczy poecie. A jak z urody. Gdy bierze ją Puszkin jest

Sie trzęsły miurzyńskie wargi
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jeszcze trochę nieśmiała,
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Newą
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Moskwi-

kursu szkoły. Przychodzi mu do gło-
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talentu

nadobna

Zjawia się Dantes. Kim

brzydszą,

ką jakaż to tajemicza plama

„ZWOSZ-

tes? Był to niedokończony
uczeń
szkołą Saint Cyr. Po upadku starszej
linji Bourbonów w 1830
Dantes nie
chce służyć Louis-Filipowi, czy też ze
szkoły
w Saint Cyr
go wylewająi
chce się przenieść do Prus.- W Prusach
jednak
chcą go przyjąć tylko
jako podolicera,
gdyż
nie ukończył

nie, bo Matusia miała połóg”. Ten stosunek miłosny o Ścianz Od pięknej

biograiji żony i własnych dzieci z
żóltocerą i trochę kosooką

za radość

si być dła dramaturga
Sytuacjach

które

kart

co

lonów

obrazom twego Ojca, który wtedy spał oddziel-

tak końca

budy

najdystyngowańszych nad

Puszkin

Śmierci.

pod

czanka
przekształca się zupełnie.
Odpada
z jej wyglądu i z jej duszy
wszystko co było Moskwą. Staje się

mówiła później córce Nathalie: ‚„Азеmieje się, jak zawsze i powiada x.ndrin- grzeszną była przed twoją
exemplaires. matką. Kiedyś zgubiła krzyżyk złoty
„Voila deux móśnages
— Dlaczego? — Bo ona żyje ze stan- z piersi, z którym się nie rozstawała.
gretem, a On z forysiem". |Jak, gdy My, służba szukaliśmy go wszędzie.—
się postawi dwa lustra naprzeciw Sie- I gdzie się znalazł? W łóżku Pana,

"sce L pojedynku

z

następcy tronu

Wilhelma

(później

ces. Wilhelma l-ego) do Rosji. W
podróży do Rosji zachorowuje w ja-

miasteczku niemieckiem.
samego
hotelu
zajeżdża tleeckeren, poset Niderlandów w
Z mężem przyjeżdżają do Petersbur- Petersburgu, któremu złamała się oś
ga,—mieszkają pierwiej w Carskiem Sio- w karecie. Dawni biografowie Puszkile, potem w stolicy, Jeślio Wilnie można na domyślali się, że Dantes był sy- mało

ale

kiemś

małem

eckerena z Dantesem zaczyna się od jogrofem Zakonu.
Sekretarz stały
Spotkania w tem małem
miasteczku. Hrabia B rch.
Przyjeżdżają
do Petersburga razem
Naryszkin był żonaty z kochanką
na okręcie „Mikołaj |-szy*. Dantes
cesarza
Aleksandra |-szego.
Współsłuży w kawalergardach,
zresztą jest czesny biograf Puszkina szczegółowo
opieszałym i nieprzyjemnym oficerem,
źle siedzi na siodie, często jest kara- w trochę bolszewicką manjerą zepsuny. Natomiast w salonach petersbur- tem studjum, utrzymuje, że Puszkin
sądził, że dyplom napisał Heeckeren,
skich
spotyka go sukces
ogromny.
lecz
że miał
na myśli cesarza
jako
Неескегеп go usynawia. Poznaje PuPuszkin
stale
Szkina, gdy ten z żoną i dwoma jej kochanka jego żony.
przestrzegał swą żonę przed umizgasiostrami przybył kiedyś
na bal do mi cesarza, który
przejeżdżał
przed
cesarza. „Trójbuńczuczny pasza* zażartował wtedy Dantes patrząc na ich oknami, a potem żalił się pięknej
że ma
stale spuszczone
Puszkina. — jakie to charakterysty- Nathalie,
sztory.
czne, — cudzoziemiec
nie wie, że
Puszkin wyzwał
Dantesa,
twierto Puszkin — poeta, widzi, że przyszedi kamerjunker,
Mr. Pouchkine Z dząc, że uważa go za sprawcę moralnego swego poniżenia.
trzema niewiastami.
Następuje szereg scen dramatyczUmizgi do pani Puszkin trwają nych, w których
przez trzecie osoby
|dwa lata.
Dantes stale, nieodłącznie, i osobiście
bar. Heeckern stara się
każdego wieczoru jest tam gdzie pięk- o odłożenie
pojedynku, potem o cofna Nathalie. Wie o tem cały Peiersnięcie
wyzwania.
Następują tu intrygi
burg.
A jednak
anonim
nadesłany dypłomaty
holenderskiego, niesłychaPuszkinowi miał na myśli nie Dante- nie zawikłane. — Dantes żeni się z
sa, lecz znacznie wyżej... cesarza.
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rzeczy ciemnych, które otaczały taje. Gdy się grzebie w materjałach
mnicze, niewinne,
czy też grzeszne biograficznych
Puszkina by je. przeprowadzenie się pani Nathalie. Uchwy- stylizować na scenę, to ma się palce
cenie jej osoby, jej psychologji
— ko- pełne pudru, którym zasypane są ÓWbiety pięknej— można zrobić taksamo czesne fraki, jedwabie i strupy moralciekawe, jak zagadnienie
genjuszai ne. Ale dramat historyczny musi wnojego stosunek do własnego życia.
O sićz sobą na Scenę ten
brutalizm,
ile życie własne genjusza żłobi jego jaki zawsze
jest udziałem ŚcisłoŚci
twórczość, jak i kiedy cierpienia 0so- historycznej. Niech wieje ze Sceny
biste są gliną dla artysty w modelo- tym historycznym brutalizmem. Niech
waniu dzieła sztuki? To wieczne py- ci powyjmowani
z trumien, jak lalki
tanie, przeżycia nigdy nie dające się z szuflad i pudełek, ludzie, mówią jasfotogratować, wydają
mi
się być kimi. byli za życia. Niech się prawda
równie godnemi odgadnięcia w drama- Śmieje. Ale pomiędzy ludźmi z przed
cie, jak to, jak czuła i myślała
swo- lat 90-ciu a widzami na widowni niech
jemi prymitywnemi uczuciami Nathalie, będzie przestrzeń.
Niech będzie Słyprzeniesiona z moskiewskiego pół-lie- chać szelest jedwabiu, niech muskają
remu w Szampan, w pianę szampana nasze. wyobraźnie loki tych pań, lecz
życia petersburskich
salonów,
gdzie niech także da się odczuć
zimny pipierwotna niepohamowaność
Rosjan wniczny wiaterek,
który nas żywych
ujście tylko znajdowała we
wzorach dzieli od tamtych, zmarłych, inaczej
paryskiego zepsucia. l jaką była ta mówiących,
myślących, czujących, i
prawosławna królowa balów. Czy by- między£psychologją tamtej odtworzoła taką jak dama katoliczka, która po nej ze zmarłych, damy i naszą kobietą
pierwszej zdradzie
męża, jeszcze w niech będzie ta przestrzeń lat dzierozgrzanej pościeli szepce spieczone- więćdziesięciu
kultury, myśli, wyomi wargami: „to nic, jutro
pójdę do braźni, która to przestrzeń psycholospowiedzi”. | jak reagowały
uczucia giczna nie jest zresztą tak dużą, jak
tej orchidei sałonów, gdy mąż, wielki ta, która dzieli kobietę
ubraną w
geniusz, którego genjalności ani oce- jedwab sukni balowej, a tąsamą konić, ani zrozumieć nie mogła i który bietą w koszuli,
w jej towarzyskiej hierarchii o tyle
>
niżej stał od szambelana,
gdy mąż,
Z moich ambicji dramatycznych

l kiedy i w jakich okolicznościach
niepospolicie bogatych, wzorzystych, piękna Nathalie
próbowała
pisać
bujnych splotów epizodyczności w tej wiersze?

odpowiedzialny ( Czesła w Karwowski.

z kapita-

500 dol.

gwarancją
zwrotu na
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decyduje REKLAMA
Dziennik
„Stowo“
jako najpoczytniejsze
pismo, wychoczące w

Znaczne

V Przedstawicielstwo pierwszorzędnych
nych i Krajowych fabryk.
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Raz jeszcze powtarzam,
že' scenikobiety zawsze widzą zachwyty w cu- czne opracowanie historji pojedynku
dzych oczach i taką mają szklanną i śmierci
Puszkina to
niesłychanie
prymitywność, ładną prostotę włas- bogatyi wdzięczny temat dla komenych psychicznych przeżyć.
djopisarza, dła dramaturga.
Nie dlatego, że w tej historji zamieszane jest
*
kilkaset osób, a skrzętni biograiowie
Puszkin umierał straszliwie. Mę- tak dobrze opisali każdą z nich, że
czył się dni kilka. Ołowiana kula szopki sceniczne mają
gotowe jakby
tkwiąca w kiszkach
gnoiła ohydnie kilkaset manekinów,
już ubranych,
i straszne sprawiała boleści.
Wielki ufryzowanych i z wyrzeźbioną
psyPuszkin. Większy czy równy
Piotro- chologją, tak ciekawą i bogatą, jakiej
wi Wielkiemu. Stworzył poezję rodzi- żadna fantazja powieściopisarza stwomą. Mówiono dużo o Nathalie w go- rzyć nie potrafi. Na skomplikowanie
dzinę jego Śmierci. |
:
i niezmierzoną rozmaitość,
bogactwo
kolorów w psychologii osób, ' biorąPrzed kilku miesiącami zarządzo- cych udział w tej historji wyciętej z
no w Leningradzkim sądzie
okręgo- ram empirowego Petersburga, składa
wym sądową ekspertyzę „dyplomu*, się ta rozmaitość krajobrazowa, jaka
nadesłanego przez anonimowego ni- powstaje z zetknięcia się półdzikiej
kczemnika Puszkinowi lat temu 40-siąt. Rosji
z
przerafinowaną
śmietanką
Porównano
charaktery
pisma
bar. kultury europejskiej. Bohaterowie taHeeckerna, którego, mówiąc nawiasem kiego dramatu „pojedynku Puszkina*
po Śmierci Puszkina cesarz Mikołaj jeżdżą przecież do Paryża, do Badennazwał nikczemną kanalją i wypędził Baden na ruletę iw
góry
Kaukazu
z Petersburga, upatrując w nim auto- dla walki
z pierwotnie rycerskiemi
ra anonimu, a w anonimie widząc plemionami górskiemi. Teraz przychoaluzje do własnego „zawrotu głowy” dzą wyjątkowe możliwości fabuły sce-

Mackiewicz.
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Beczka Liontiepo towarze Pomocy Sanam 6 „a

Poleca
A
biżuter ję pa Iwitem urządzeniem, towywanie do gimna- rządzeniem odstąJ. ZWIEDRYNSKI
przy ul. Św. Jańskiej, zjum. Wiadomość: Li- pi ię zaraz, ' adres
i S-ka Wileńska 28,
“ odstąpię z powodutewska 7, (Zwierzy- m w admiuistracji.1
mie: 12 24.
635-2
wyjazdu. Adres: Adm. niec) Z. Janicka.

tualizmem i tak jej twarzyczkę flui- księcia Gagarina i księcia Pawła Dołdem
własnej
inteligencji spowije — gorukowa. Kto z nich: czy
później
Wydawca
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mSklep isznych jt olofistyki, kilkoletprzerwie2 — znowuBR,,
gowlanych z całko- nia praktyka, przygo-|

jak się zmarznięte wiatrem, cudne,
pachnące
policzki futrzanem boa otula. I wara
brutalnym
niedołęgom
stawiać djagnozę głupoty!
Piękna
kobieta
mówi zazwyczaj
mało, lecz wszystko
co powie jest
takie dowcipne.
Piękna
kobieta nie
jest także mądra. Jej typem jest „głupota
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ką piękność jak Nathalie tylu rozumnych, wartościowych ludzi patrzyło. z
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rowe w Białyms oku:
Tow. Akc. dla Międzynarodow.
Transport., Schenkeri S-ka, Kilińskiego 19.

Ё

30,

18,00

w

Targów,

| . IV. 28 r. 1. IV. 1940

1500
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wykazów,
sąd.zą gotówkę lub na
Ok. i t. it. d. d. Wakt.
Eadok,
Wykona:
, kwit lombardo wy Nr
manie staranne i punkt.
A
AA
18162, wyd. na oka- wiejskie z maj. W. p.
Orzeszkowej
3, (w p
TPA ZiciEla, unieważnia się Sasinowskiej i Wysoc-
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sgprzyjmuje do reperacji
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ją namawia, aby opuściła Petersburg
1 uciekła z Dantesem.
Pani Polietika urządza im schadzkę w swojem mieszkaniu.
Puszkin o
tem się dowiaduje.
Nathalie opowiada mu, że poszła tam, aby ostatecznie zerwać z Dantesem,
że była to
pierwsza jej schadzka, że jak Dantes
brutalnie zaczął ją napastować, to się
broniła krzykiem,
że na to przybiegła córka Polietiki i t.d.
Nathalie kłamie,
czy nie kłamie?
Puszkin jej wierzy.
Biografowie Puszkina twierdzą, że
Nathalie
pomimo,
że czasami była
szlachetnie smutna, a czasami pisała
nawet dla Puszkina wiersze swoje —
to jednakże Nathalie była głupia. —
Przeciw temu musimy
zaprotestować
gorąco, silnie, zasadniczo. Piękna kobieta nie może być głupia, nigdy głupią nie jest. To takie proste: na ta-
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Targów

czesko-słowackiej!
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000000,
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Dai Bezkonkurencyjny najkosztowniejszy film obecnego sezonu! Pierwszy raz w Wilnie!
Jubileuszowe arcydzieło HARRY LIEDTKE i bosko uroczej KSENIDESNI
w rol. główn.

Kino-Teatr

—

v nadesłanie informacji do
Konsystorza
Ewangelicko - Refor-

Następny

wizy

jak

1928 roku włącznie będą wyświetlane filmy:
Nad progra m: „SEFF POMOCNIKIEM
(Bez Rodziny).
„BEZDOMNI”
FRYZJERSKIM*. Kom. w 1 akcie,
”
D rama t w 8 aktach.
W poczekalniach koncerty-radjo. Kasa czynna
od godz. 3 m. 30. Początek seansów
o g.4-ej. Ostatni seans o godz. 10-ej. Orkiestra pod batutą p. Wł. Szczepańskiego.

SALA MIEJSKA
ui. Ostrobramska 5.

dnia

Bez

Dom

200,00

pod batutą Mikołaja Salnickiego.
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Miejski Kinematograf

Towarowego

Górskiej,
urodzonej Zofja Szymańska.
Szwejkowskiej, córki
Stanisława i Zenony z
Lubańskich, urodz. w;
1858 r. w
Lubani,
pow. Wilejskiego, 0statnio
zamieszkałej

9,00

Dziś ostatni dzień!
w roli tytułowej

Kulturalno-Ošwiatowy,

Warszawie, ul.

Postawska

jako Carem

paszportowej!

i

wykonuje

i K. SZALKIEWIul.
Wilno,
CZA
Ostrobramska 23.
Oliwa do palenia,

niczych. Informacji wszelkiego
rodzaju udziela, jak
również legitymacje Targów (po Zł. 7.—) wydaje

wy

iw pałacach cesarskich. Film ten wzbudził zachwyt prasy całego Świata.
Seansy__0 g. 4, 6, 8 i 10. Dla młodzieży dozwolone.

Od

Marji-Barbary
-Racheli Archanielska 12 m. 4,

oczy

R
Kino-Teatr
POLONIA"

ul. A. Mickiewicza 22.

Bracka 25, swe akcje (świadectwa tymczasowe)
względnie zaświadczenia instytucji
kredytowych o zastawie akcji lub o złożeniu ich do depozytu ze wskazaniem numerów akcji, lub też o zastawie albo o złożeniu
do depozytu
świadectw
tymczasowych ze wskazaniem ich numerów
i ilości

w Wilnie, uprasza

3

wizy

czesko-słowąckich

15. III. 1929

W rol. gł. najwybitniejsi artyści Teatru Stanisławskiego w Moskwie z M. MAKSIMOwem

Bez

solidnie

|
|

Księgarnia
Ostrobramska

portem podróżnym wolny wjazd przez granicę austrjacką!

1928

postawski.

wzniešli sztandar wolnošci

Wileńska 38.

do

jakiebądź wia- cjąch, chorych
lub
domości o miejscu jnnej. Dowiedzieć się:
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18, lub w Zarządzie Domu
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zniżki ceny przejazdu na kolejach polskich, niemieckich,
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Posiadacze akcji na okaziciela, życząy sobie wziąć udział w rzeczonem
Zgromadzeniu, winni conajmniej na siedem dni
przed Walnem Zgromadzeniem złożyć w
Zarządzie Spółki w Wilnie, ul. Mickiewicza
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Rewi-
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i na obsta-

tanio .

Wystawa belgijska
Wystawa reklamy
Wiedeński salon modnych futer
Wystawa
automovilowa
i motocyklowa
/ „Pojazd elektryczny
„Techniczne nowości
i wynalazki*
| „Budowa dróg*
„Koniec tygodnia“

K

Głuboczyca i Świetłość (wstępy) . Mańkowicka

Jez:

Ag“

2. Sprawozdanie Zarządu i przedstawie-

ZO Zain si

60,00

19,93
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6. Wybory do Zarządu i Komisji
zyjnej.
7. Zmiana Statutu.

%

15.111.

gotowe

lunek,
oprawa
obrazów i fotografji, oraz odnawia-

Atrakcje specjalne:

postawski
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174,00 „
97,15
i Konczanino Aleksandrowska
Hotubino, Hotudzianka
45,00 „
45,72
Łyngmiańska
Kierocle i Gierne szki
Powiat
brasławski.

„Bracia Jahikowscy
„
ul. Mickiewicza Nrig, : C>»
w Wilnie, „ul.

odbędzie się dnia 12 marca r. b. o godz.
5-ej po południu, w biurze Domu Towarowego Bracia Jabikowscy, S. A. w Warsza-

600

33,13

7abieliszki, Głuszak i Podmiadzino Michałowska

_ Jez.

ŚĆ

zaszczyt zawiadomić pp. Akcjonarjuma
szów, że V Zwyczajne Walne Zgromadzenie
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Niemenczyńska _ 88,83
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a
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Wileński

pyzęka Wilja od Lubowa do Santoki _

21,
23.

slucha spokojOskaržony
našcie.
przez
odprowadzany
nie, a dopiero
policjantów wyraził swe niezadowolenie: tego dla mnie za mało.
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święciański

Powiat
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13,000»

brasławskij
27,00
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mołodeczański

Powiat

Fotw. Kraśne (ośrodek)

wanie publiczności zgromadzonej dochodzi do zenitu, a kiedy Sąd wychodzi ponownie, na sali jak makiem siał. grupy

blu

SSE
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62.00

Powiat
Brasławska

ur. Roch

a o
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z Rat й SA
Zainteresoąd udaje się na naradę.

więzieniu ciężkiem

Terminy dzierżawy

£

54.55

5,00

Kiemieliska

kly akt bezczelnošci orjentującego się

Pe Pona

od

licytacja

58,99

+

Powiat

ur. Romunciszki-Zabieliszki

6.

dowy zamknięty.
Prokurator Bagiński prosi Sąd O
uwolnienie
społeczeństwa
od
tego
niebezpiecznego opryszka, On sam w

ostatniem słowie p
najwyższy wymiar kary.

klg. ryby

których rozpocznie się

38,20

Rukojńska

2

ur. Gaużdo (Stara Kiena)

5.

ków.
Rzucanie cienia na dobre imię
zamordowanej jest zwykłym
wybie-

nie aa ao

& в

Turgielska

Maj. Nowe-Strojenie

3.

3
zadecydowač * O je-

giem myć”

SNS

Ilość cent. metr. żyta ros 3 o

cznie wzgl.
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Powiat
wileńsko-trocki

dradzał: go,
.zdradzała
wieść,
d
ieść, żeż zamordowana
>
mialo

3

OŚ

nado-

podkreślone w akcie oskarżenia,
oskarżonego
tomiast usiłowania
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i wodnych.
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Zapytywany przez Przewododwagi.
niczącego podwierdził to zeznanie.
, Następują zeznania świadków. Potwierdzają się wszystkie okolicznošci

co rzekomo

rolnych

no

mierzał powiesić się — lecz nie miał

RADIO

Wileńskiego ogłasza niniejszem w dniu 13 marca 1928 r. o. godz,
Nr. 2, pokój Nr. 8, przetarg na wydzierżawienie niżej wymienionych
objektów

samobójstwo.

jej, a następnie
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Chodziłem

pomiędzy stolikami kawiar-

pi /talja w Warszawie

w

nocy przy

muzyce i lampach i obmyślałem sobie
projekt dramatu, inscenizacji, dekoracji,

ról,

epizodów

korzystania

scenicznych,

bogatego

materjału

pów i problemów ówczesnych.

wy-

ty-

айа

przypomina trochę paryskie kawiarnie,
tyjko że w Paryżu wszystko jest przenikniete jakimš ostrym zapachem per-

fum kobiecych, taką

specjalną ostro-

ścią, która nie opuszcza twego wrażenia
nigdzie,
ani
na
ulicy, ani
w metro,
ani w teatrze i nigdy

nie mogłem się dowiedzieć
о właściwie

periumach

na jakich

polega

ten

Įeit-motiv paryskiej atmosiery. W War-

szawie kawiarnie pachną brzydko,

tym

zapachu

są rozpylone

my brudnej wody,

w

jakieś ato-

którą się zmywa

ścienne kaile porcenalowe. Chodziłem
tąk pomiędzy stolikami i zwolna
przyszła
którą

mi

myśl-wyswobodzicielka,

naprawdę

przyjąłem

nością — zrozumiałem,

z wdzięcz-

że człowiek

który ma choć trochę w sobie

kultu-

ralnego smaku i kulturalnego instynk

tu nie powinien się porywać na pracę
artystyczną, gdy czuje w sobie tylko

możliwość próby,

a nie pewność ar-

tystycznego zwycięstwa. | poczułem z
zadowoleniem, że wolę pozostać pize-

ciętnie kulturalnym widzem, niż auto*
rem, któryby męczył publiczność lub

pozostał tylko pomysł napisania ielje- obniżał poziom jej artystycznych wy-

tonu pod

pretensjonalno-nięsmaczno- magań. Aby zapisać

taki może aktu-

lirycznym tytułem: |„Dlaczego nie na- alny w Wilnie nie dla mnie

„pisałem
Bogu,i

dramatu”,

potem,

na ten temat się

chwała morał—napisałem ten odcinek.

jednego

uspokoiłem.

Drukarnia

„Wydawnictwo

Wileńskie",

Iwaszelna$23.

SŻ.
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