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Oto wyraźna, konsekwentna akcja
zmierzająca przeciwko
porozumieniu

z rezolucją „kongresu

Jak wiadomo

niedawno

odbyty

berlińskiego".

kongres

w

Mińsku, w Berlinie następnie, podobne są jak dwie
krople deszczu. —
Przeziera
z tei akcji
nienawiść „do
Polski i do Litwy zarazem.
Historja
się powtarza. Różnica leży w tem, że
ongiś połączone narody nie bały się
wspólnego wroga, —- dziś wróg ten
spekuluje na ich niezgodzie.
Do ogniwa tego łańcucha intryg
sowieckich
skierowanych
przeciwko
zbliżeniu polsko-litewskiemu
zaliczyć
również należy dalsze echa
„kongresu berlińskiego
emigrantów
litew-

skich*, który jak wiadomo

przeszedł

zupełnie cicho, a jedynie

wieckie

gazety

rozreklamowały

go

Sso-

do roz-

„rolnictwo polskie nie żąda
litew-

potępia grupę litewskich socjal-iemokratów,
która obradowała w Rydze,
nazywając ich ajentami rządu polskiego. W dalszym ciągu komuniści litewScy, idąc za wskazówkami
Moskwy,
w myśl już uprzednio
powziętych
rezolucyj na zjeździe komunistycznym litewskim w Mińsku,
zwracają
się
przeciwko imperjalizmowi Polski, który rzekomo zagraża istnieniu
Litwy,
jak też przeciwko obecnemu rządowi litewskiemu.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wiadomość, że w Mińsku wydrukowane zostały. odezwy do ludu litewskiego, zawierające rezolucję
kongresu
Berlińskiego. Odezwy te, drukowane w setkach tysięcy egzemplarzy,
przesłane zostały z Mińska do Wilna na ręce ajentów sowieckich,
którzy je
kolportują w Wilnie, oraz przesyłają dalej do Litwy.
Charakterystycznem jest, że na terenie Wileńszczyzny,
główny
kolportarz tej bibuły, jak się dowiadujemy ze źródeł: najbardziej kompetentnych, spoczywa w rękach organizacji b. .,Hramady".

miarów jakich
nie posiadał, tak ze DEEP ROYA ZYTA
ORKA ETOWE СЕИа С ZEECAROPEBACENE PROROK
względu na znikomą ilość biorących
w nim udział osób, jak też, na Znikome znaczenie jakie te osoby posiaRYGA, I17—II. PAT. W dniu
dzisiejszym charge d'affaires
dają na Litwie, czy Polsce, — O kon-.
Łubieński
odwiedził
charge
d'affaires
litewskiego Graużyniusa
ferencji tej pisaliśmy swojego czasu.
w celu omówienia następującej sprawy: Jeszcze w styczniu r. b.
Obecnie,
dnia
12 lutego w Mominister Zaleski wydał rozporządzenie konsulom
polskim w
skwie odbył się wiec „emigrantów liRydze, Królewcu i innych miastach,| znajdujących się w pobliżu
tewskich” którzy... wysłuchali sprawowysłani z Polski Litwini mogli
zdania ze zjazdu berlińskiego. Pisma granicy polsko-litewskiej, ażeby
otrzymywać wizy, dające im prawo powrotu do Polski. Dotychsowieckie omijają zwyczajny ustęp 0
czas żaden z wysłanych Litwinów nie skorzystał z prawa otrzyilości zebranych na wiecu.. Widocznie

Sprawa powrofu wysiedlonych okywafeli litewskich.

naprawdę

było

ich,

może

pięciu,

mania wizy i do

mo-

rezolucję

rzeczywiście

powzięto: „Zebrani protestują..." i t.
d. Wiemy już na pamięć
przeciwko
czemu. A więc. po kolei: „przeciwko
kongresowi emigrantów litewskich w
Rydze zorganizowanemu przez
ajentów Piłsudskiego, przeciwko imperjalistycznym zakusom Polski w stosunku do Litwy, przeciwko rządom
faszystowskim

na

Litwie",

Rzekomy ten

niebezpieczeństwo

wiec konstatuje, że

w

wisi

wciąż

a przeciwnie

nęło,

stowski

na Litwie

prowadzi

po-

pogoduchu

zatem należy się zaniepokoić

jeszcze

podróżą proiesora Birżyszki

do Pol-

jedną

a

okolicznością,

17 II. PAT. „Jaunakas Zinas* komunikuje z Kowna:

W

dniu święta 10-

lecia niepodległości Litwy na przedstawieniu galowem w obecności Smetony, Woldemarasą, b. członków Taryby i td. zaszedł następujący
incydent:
Mówcy partji demokratycznych w tęj liczbie prezydent miasta Wilejszys, adw.
Leonas
i przedstawiciel
chrz. dem. Biczunas wygłosili mowy o konieczności przywrócenia sejmu i ustroju kon"stytucyjnego. Smetona i Woldemaras podczas tych mów
ostentacyjnie opuścili teatr.
Oficerowie znajdujący się na sali otrzymali
polecenie opuszczenią lokalu. Część obe-

inna

część

publiczności

urządziła Smetonie

owacyjną

Teksf frakfafu lifewsko-niemieckiego.
BERLIN. 17.11. PAT. Dzisiaj ogłoszony został w
prasie berlińskiej
tekst traktatu rozjemczego niemiecko-litewskiego.
Traktat ten odpowiada
naogół zwykłym schematom umów
rozjemczych
i nie zawiera „żadnych
wzmianek, dotyczących sprawy optantów i Kłajpedy, które to sprawy, jak
donosiły w swoim
czasie
komunikaty
półolicjalne,
załatwione zostały
między p. Woldemarasem -a min. Stresemannem jednocześnie z zawarciem

Po-

mianowicie

ski. Profesor. ten rzekomo
rewizyto- "traktatu.
wał tylko przedstawiciela "polskiej ajencji prasowej, w rzeczywistości zaś
RYGA.
(„emigranci* mają naturalnie najlep-

łotewsko-estońskich w sprawie unji celnej

Podjęcie rokowań

sze informacje) jeździł,

d'aifaires Łu-

Incydent na przedstawieniu gałowem w Kownie.
RYGA,

faszy-

tyczną kampanję w kierunku
dzenia z Polską. W tym też

rządowe.

Charge

manifestację.

systema-

piszą litewskie gazety

powrócił.

.
RYGA, 17. Il. PAT.
Radca poselstwa polskiego w Rydze p. Lubienski odwiedził dziś litewskiego charge d affaires p. Graużyniusa. Rozmowa
dotyczyła sprawy rozpoczęcia rokowań polsko-litewskich,

inkorporacji Litwy do Polski nie mi- cnych oklaskiwała mówców,

wietrzu. Z drugiej strony rząd

nie

za
zwrócił na tę okoliczność uwagę charge d'affaires litewrazie
skiego.
-

że trzech.
W każdym
jednak
rzecz nie w wiecu, a w rezolucji".
Otóż potrzebną dla komisarjatu spraw
zagranicznych

Polski

do Warszawy

17.11. PAT.

z ministrem

Rebane

na

W

dniu

czele w

dzisiejszym przybyła delegacja estońska
celu

przeprowadzenia

pertraktacyj Ww spra-

w pewnej tajnej a niezmiernie ważnej wie unji celnej. Rebane w wywiadzie prasowym stwierdził konieczność zamisji o charakterze politycznym.
Na- warcia traktatu handlowego tymczasowego, ponieważ techniczne załatwienie
'i kwestji unji celnej będzie wymagało dłuższego czasu.
:
||
stępuje szereg okrzyków, wezwań

W

potępień.

sprawie stosunków z Sowietami

oświadczył minister, że stosunki

PIENO TENTA z ZSSR. są zupełnie poprawne i normalne i że istnieje Imożliwość
KEN

towiety poszukują kredytów.
miare

W

zbliżania

się

częcia
Estonja
i

wiosny

gospodarcza
sytuacja
przednówka
Sowietów staje się coraz bardziej niepomyślną, grożąc wręcz katastroą, 0

ile Sowiety nie zdobędą zagranicznych

kredytów. Nadzieje na pożyczki wew\оnętrzne i własny eksport zboża
„chlebo:
kampanii
bec niepowodzeń
u największych
nawet
Zagotowok”,
Qptymistów sowieckich nie są zbyt

duże. Jedynem wyjściem z tej

RYGA,

17 -1l. Pat. Estońska

serdecznością. Na dworcu

nych. Od szeregu miesięcy można
obserwować wytężoną działalność w

tym kierunku, zarówno sowieckich dyPlomatėw jaki przedstawicieli han-

delegacja

sem na czele oraz specjalna
prowadzenia z Estończykami

do

gdańskim proces
о
oskarżonym

nała Szwecję

b. m. rozpocznie się

w dniu 23

przeciwko 1-miu innym gdańskim urzędnii przestępstwa
dokumentów
fałszowanie

11

17 Il. PAT. W zawodach

: 0, Szwajcarja

i Anglja

w

nawiązaAnglja stanowczo odmówiła
ąc, że mo-

JednoczeŚnie specjalna
misja handlowa
sowiecka bawi w Szwajcarji, gdzie prowadzi pertraktacje
w sprawie długo-

czas gdy Sowiety
stosunki
metod, które uniemożliwiły
podobjednak
Moskwie
W
handlowe.

w _ Szwajcarjj

hockeyowych

pierwszej

na lodzie

Kanada

części gry 0 : 0.

obiecanek

poko-

į

sowieckich, zarówno

Szwaj-

carja jak i Japonja odnoszą się
propozycyj sowieckich z wielką

do
re-

zerwą. Kapitał szwajcarski odnosi się
kredytu dla Rosji, obie- wogóle niezmiernie sceptycznie do
cując przemysłowi elektrotechnicznemu propozycyj
sowieckich, Japonja zaś

gą one być wznowione dopiero wten- terminowego
wyrzekną Się swych

no

nie tracą

nownie

dynem.

nadžiei

nawiązać

Misji

že, uda

stostnki

się

z

po-

Lon-

sondowania — орт

angielskiej podjał się obserwator hand-

lowy sowiecki, który niedawno

zawi-

lał na ziemi brytyjskiej. Sowieccy dyże uda się im spekuplomaci liczą,

lując na pewnej rozbieżności poglądów

w sferach gospodarczych angielskich,
skłonić gabinet konserwatywny do pod-

poważne

zamówienia.

Poseł sowiecki w Tokio TrojanowSki już dawno, jeszcze przed wizytą
vice-hrabiego Goto, rozpoczął rozmowy z japońskimi finansistami na temat pożyczki w wysokości 150 miljonów jen na termin sześcioletni. WzaJamian za to Sowiety odstąpiłyby
ponji wielkie tereny w Okręgu. Nad:
morskim dla celėw eksploatacji plantacyj ryżowych. Mimo tych ponętnych

uwzględniając sytuację Sowietów wySuwa szereg żądań
natury
politycz-

nej,

na które

zgodzić.

że

trudno

Sowietom się

Nie wykluczoną

w miarę wzrastania

jest

rzeczą,

kryzysu

go-

Sowiety będą „ ustępliwSpodarczego
sze i Japonja nie traci nadziej, że uda
się jej fatalną sytuację « gospodarczą

Rosji

wykorzystać,

swego położenia
dzie.

Raczkiewicza

i p. Jadwigi Raczkiewiczowej

dla:

umocnienia

na Dalekim

Wscho-

=== 8. (1. 28.
Posiedzenie Rady Minisfrów.

traktat ten da istotnie

ułatwienia

dla ek-

-

WARSZAWA,

17—ll.

Pat.

W

pią-

mieniu,

konkurencji",

ści,

dla rolnictwa

a

dla

zupełnie bez warto-

ogólnych:

interesów

gospodar-

ra prof. K

Ministrów.

Bartla

Na

posiedzenie

posiedzeniu

Rady

tem

mię-

wręcz szkodliwy. Stąd też
Z przemówienia Ministra czych Polski
dży innemi uchwalono: projekt
rozK. Niezabytowskiego, rolnictwo polskie jest stanowczo przeciw- 'porządzenia Prezydenta Rzeczypospone zawieraniu umowy
handlowej
z NiemNależymy do zwolenników koope- cami, o ile umowa tanie będzie dawała nale- litej o podstawowych
obowiązkach i

racji gospodarczej

z Niemcami.

niliśmy tego stanowiska

na

Bro-

łamach

„Stowa“ niejednokrotnie, zwłaszcza w
owym czasie,
kiedy
pewien
odłam

społeczeństwa, ulegając sugestji
szawskich przemówień komisarza
dowego Czyczerina, najpoważniej

war-

żytego zadośćuczynienia

stuiatom

rolnictwa

uprawnionym

polskiego.

po-

Mamy na-

dzieję, że głos nasz, będący wyrazem interesów i opinji ludności rolniczej, która stanowi 2-3 ogółu ludności polskiej, zostanie w

Wysoki
„radzi

należyty sposób

Rząd

mogąc

uwzględniony

Rrzeczypospolitej

stwierdzić,

że pan

lu- „dziele nąsze stanowisko”.
w .
Odpowiedź p. ministra

przez

i będziemy

minister po-

prawach szeregowych marynarki wojeńnej, projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej:
o
kwalifikacjach zawodowych do nauczania
w
szkołach zawodowych, projekt rozpo„rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o kwalifikacjach zawodowych
nauczycieli szkół powszechnych, projekt
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o państwowem muzeum
zoologicznem,
projekt rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie
lotniczem,
projekt
rozporządzenia

Niezabyświecie marzył o: podboju SSSR.iprzez towskiego (patrz „Słowo* z dn.
15
przemysł polski. Kooperacja taka, jak b.m.) obawy te całkowicie rozproszywówczas pisaliśmy, musiałaby
pow ła: rząd niezłomnie
będzie stał
na
Stać na tle traktatu handlowego, za- stanowisku, że wzajemne
korzyści,
pewniającego równorzędne korzyści: zapewnione przez traktat, muszą być Prezydenta Rzeczypospolitej o policji
państwowej, projekt
rozporządzenia
dla Niemiec—z ekspansji
przemyslu równowartościowe. Ponadto w odpoPrezydenta Rzeczypospolitej w spraniemieckiego na rynku
polskim,
dla wiedzi swej p. minister wykazał
cal- wie wydawania „Dziennika Taryt i
Polski—z ekspansji rolnictwa polskie-“ kowitą
bezpodstawność
zarzutów zarządzeń kolejowych*.

go na rynku niemieckim. Dziś „ta o- agrarjuszy niemieckich i kolizję ich
O gmach na Operę Sfoleczną.
statnia przesłanka stanowi zasadę argumentacji z istotnym stanem
rzeWARSZAWA, 17.11. (fe/, wł. Słowa)
wszczęcia rokowań handlowych przez czy.
Zarząd Teatrów Miejskich zwróci się
Polskę.
Ta właśnie okoliczność, że obłudna zgodnie z uchwałą Rady miejskiej w

Wznowienie pertraktacyj
handlowych z Niemcami—z
widokami
na
zakończenie tych pertraktacyj
podpisaniem
traktatu
handlowego—stało
się możliwem

z chwilą

uznania przez

miarodajne czynniki rządowe

(obawa przed rzekomem zawleczeniem
chorób zwierzęcych nie jest usprawiedliwiona stanem zdrowotności w Pol-

sce, że różnica cen na produkty rolne
w Niemczech a Polsce sięga zaledwie

w Pol-

Warszawie do Rady Ministrów z prośbąo zapewnienie nowego gmachu pod
Operę Stołeczną.

Budowa

nowych

Szkół.

WARSZAWA, 17,11. (£e/. wł. Słowa).

kilka proc., co Świadczy, że nie niskie W ostatnich dniach odbyło się szereg
sce istotnego znaczenia rolnictwa pol- ceny lecz „uczciwa konkurencja han- narad z udziałem vice-premjera Bartla
skiego
w całokształcie gospodarki dlowa“, jak wyraził się p. minister, bę- w sprawie budowy nowych gmachów
na
narodowej,
—z drugiej zaś. strony, z dzie stanowiła: o ekspansji rolnictwa na szkolnych. Jak się dowiadujemy,
cele-budowy
ma.
być
wyasygnowana
chwilą uświadomienia
przez Niemcy rynku niemieckim —nasuwa szereg uwag.
kwota w wysokości 1 i pół miljona
swych strat, spowodowanych
wojną Nie
ulega wszak wątpliwości,
że i złotych.
cełną z Polską. Dopóki bowiem rząd ceny
produktów
rolnictwa i stan
_ Sprzedaż hofelu Brisfol.
polski przyszłość
gospodarczą
Pań- zdrowotności
i wogóle istotny stan
WARSZAWA, 17.11. (£eł. wł. Stow )
stwa wiązał wyłącznie
z rozwojem rzeczy w Polsce niemieckim
agrarjuHotel
Bristol stanowiący
własność
przemysłu — skąd powstawała koniecz- szom
i niemieckim
politykom jest
Ignacego Paderewskiego został sprzeność obrony celnej przed konkuren- dobrze-znany. Z drugiej strony Niem- dany za sumę 500.000 złotych Bancją przemysłu
obcego—nie
mogło cy muszą zdawać sobie
sprawę,
że kowi Cukrownictwa.
być mowy o dojściu do porozumie- utrata ziem, które do nich przed wojnia z
wysoko . uprzemysłowionemi ną należały a w skład Polski weszły,
Niemcami.
pozbawiła
ich 12,8
proc.
pszenicy,
Zdawało się, że rokowania winny 16,4 proc. żyta, 10,2 proc. owsa,
11
Socializacja myśli.
wejść na normalne tory, gdy tymcza- proc. kartofli, — a przecież
jeszcze
Nudno musi być w państwie „wiecznej
sem zaszły wypadki poniekąd bardzo przed wojną
Niemcy posiadały pod- katorgi",w Sowdepji. A jak beznadziejnie
musi się czuć sowiecki publicysta. Nie moznamienne.
łoże rolnicze niedostateczne dla swe- że słowa żywego powiedzieć nie według
Przyjęcie
koncepcji: _ ekspansja go przemysłu.
Skąd więc ta zaciek- przenudnej socjalistycznej tresury. Inaczej
reprymanda.
Oto
wydawnictwo
przemysłu niemieckiego
na polskim łość, zacietrzewienie, przeciwstawianie surowa
-WCSPS — niech to odcyiruje kto chce —rynku
wzamian za ekspansję
rolni- się
interesom
wielkiego
przemysłu wypuściło jakieś studjum „towarzysza* Ilim-

Za i

ctwa polskiego na rynku
niewątpliwie

oznacza

niemieckim,

wielką

ofiarę

ze

niemieckiego, — [skoro
dukcja

nie

może

własna

zaspokoić

pro-

potrzeb

strony przemysłu polskiego, dla któ- ludności.
rego konkurencja przemysłu niemiecPoza
względami
wynikającemi z
kiego w wielu wypadkach będzie bar- zadłużenia wielkiej własności, decydudzo dotkliwą. Podporządkowując się jącym
tu jest niewątpliwie
moment
wymogom
interesu
państwowego, nacjonalistyczny, a przedewszystkiem
przemysł polski z ofiary swej bynaj- świadome dążenie do uzyskania jakmniej nie uczynił
pretekstu do tych największych ustępstw ze strony Polobecnie aranżują ski przez sztuczne tworzenie
nie
jakie
wystąpień,
fiary

Zawody w St. Morifz.

ST. MORITZ.

wej handlowej

agrarjusze

W zwiążku z wiadomością „Echu de Paris“

Lituinowovi nie powiodło się w. jęcia na nowo stosunków.
sesji Ligi Narodów.
podkreślaj

lotewskiej

aGDAŃSK. 17.11. PAT. W związku z wykrytemi niedawno nadużyci
dwóch
wczoraj
znowu
wano
areszto
celnej
j
kasie
pieniężnemi w gdańskie

tów z tej opresji gospodarczej w jaką

nia stosunków

ze strony

wielką

Balodi-

Aresztowania urzędników celnych w Gdańska.

z mi

czasie genewskiej

z

z min.

dytyczącą przeniesienia Ligi Narodów do Wiednia, wiedeńskie biuro informacyjne upoważnione zostało do stwierdzenia, że w sprawie tej nie zwracano się oficjalnie do rządu austriackiego.

ryki, a jednocześnie
szukanie
zbliże- przed sądem
po- kom celnym,
nia z Anglją w celu nawiązania
przedew- celne.
stosunków, mają
nownie
szystkiem na celu wyciągnięcie Sowie-

<

była przyjmowana

komisja, wyznaczona
rokowań.

Japonią i zabieganie o względy Ame- gdańskich urzędników celnych. Pozatem

wpadły po zerwaniu z Londynemi
niepowodzeniach wewnętrznej polityki
.
у
darczej.

pomiędzy (Sowietami a Łotwą.

oczekiwali przedstawiciele rządu

WIEDEŃ. 17-11. PAT.

sytua-

flirt

był zawarty

W sprawie przeniesienia bigi Narodów.

Cji jest uzyskanie kredytów zagranicz-

dłu. Rokowania z Niemcami,

rozpo-

rokowań w sprawie traktatu handlowego estońsko-sowieckiego.
w żadnym jednak wypadku nie może zawrzeć z Sowietami
takie-

go traktatu handlowego, jaki

Władysława

naszych
produktów
rolniczych
та
odbyło
bynajmniej specjalnych uprzywi- sportu
rynku niemieckim. Traktat któryby nie 0- tek 17 lutego o godz. 5 pp.
lejowań, żylko prawa do uczci- siągał tego celu byłby, w naszem. zrozu- się pod przewodnictwem ' wicepremje-

Wszystkie noty i skich w myśl wskazówek Sowietów powziął szereg rezolucyj skierowanych
artykuły „Izwiestji*, wszystkie zjazdy zarówno przeciwko Polsce jak też Litwie. Rzekomy
kongres emigrantów
litewskich",

p. Wojewody

Sztuczne przeszkody

w Berlinie kongres komunistów

УОИ

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem
10 groszy,
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne u
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tarelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr.

pod profekforafem

polsko-litewskiemu.
„emigrantów

—Rynek ©.

„odbędzie się dnia 18-go lutego 1928 r. w salach Oficerskiego
Kasyna Garnizonowego _
Mickiewicza 13. Sale artystycznie udekorowane. Przygrywać będą 3 orkiestry, moc niespodzia- |
„ nek. Bilety do nabycia u p.p. Go spodyń i Gospodarzy balu oraz w Zarządzie Okręgu Zawalna I. =©
IRKEZOGZETTAKH
POP
ET
IKI
W
|
ZB
s

Dalsze infrygi sowieckie.
mińska do ludu litewskiego

Ratuszowa 1

POW.

с НЕ

pojedyńczego

Wielki Dorotzny Bal Polskiego Czerwonego Krzyża
Odezwa

ŚWIĘCIANY

JV T

N-ru 20 groszy.
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca.
SORO

sprzedaży

28.

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nanczyc.
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—jJ. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch”.

Ossoling.

NIEŚWIEŻ—ul.

262

Wileńska

6

TEN V

i Administracja

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—"ul.

WILNO, Sohoła 18 lufego 1928 r.
Redakcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

Szeptyckiego .A. Łaszuk

BRASEAW-—-Ksieg, T-wa „Lot“.
:
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włódzimierow
GRODNO— Ksieg. T-wa „Ruch“.
HORODZIEJ—K. Smarzyński.

ich

niemieccy,

są bardziej

jakkolwiek

niż

o-

problema-

przyjaznej traktatowi opinji

sier zain-

nrzeciw.

skiego o faszyźmie. Towarzysz
oczywiście
starał się jak umiał dogodzić wymaganiom

które państwo socjalistyczne

im „naukowcom*.

Ale jednak

stawia

nie

swo-

potrafił

cza się fakt, że pisze on jak idjota, że „od
osoby . Mussoliniego wieje siłą”,
albo
že
wypowiada zdanie, że w ruchu
faszystow-

teresowanyćh. Udział w tej akcji wielu skim biorą udział robotnicy podczas gdy
osób ze sfer rządowych
rzuca na to „każdy pies wie*, że robotnicy. nienawidzą
faszyzm. W ten tylko sposób wolno jest
"Nie
mniej,
nie więcej — t. zw. jaskrawe światło.
pisać w Sowdepji. A no — socjalizacja
Landsbund,
znajdujący poparcie ze
Stanowcze
oświadczenie p. Mini- myśli.
strony niektórych
członków rządu stra Niezabytowskiego zmusza stronę
iwans renegala OpraWiy.
niemieckiego i kół nacjonalistycznych, niemiecką do usunięcia tej sztucznej
Pisma mińskie donoszą, że prezerozwinął wściekłą agitację przeciwko przeszkody rolniczej na _ uzyskanie
sem G.P.U Białorusi Sowieckiej miaudostępnieniu rynku niemieckiego rol- ustępstw.
nowany został p. Pillar. Nazwisko to
Zygmunt Harski.
polskiemu, a za podwyższenictwu
nie jest nam obce.
Nowy
szei minniem ochrony celnej i nawet wymówieskiej czrezwyczajki
pochodzi
z namien traktatów już zawartych. Arguszych stron. Był Polakiemi nazwisko
jego brzmiało przedtem baron Pillar
menty? — Niskie
ceny
produktów
bof kpi. Hinklera.
von Pilhau. W służbie gwiazdy pięciopolskiego rolnictwa przyczynią się do
RANGOON.
17.ll. PAT.
Kpt ramiennej odznaczył się kilkakrotnie.
zubożenia rolnika niemieckiego; wwóz
Pierwsze kroki w swej
krwawej
Hinkler, który usiłuje dokonać raidu
zwierząt gospodarskich
grozi zawle- na awionetce z Londynu do Nowego karjerze stawiał Pillar tu, na ziemi
Yorku
w ciągu 18 dni
przybył tu Wileńskiej w pamiętnym roku_
czeniem chorób zakaźnych i t.p.
1910.
angielski Później, gdy poznano się na Pillarze
Lotnik:
Kalkuty.
z
dzisiaj
Prowadzona ziście niemiecką periekprzeleciał już dwie trzecie dystansu i jako nieocenionym czekišcie, odkocją, pod względem organizacyjnym, agisiedem dni menderowano go do
sobą
ma jeszcze przed
zajęć bardziej
tacja wywołała pewne zaniepokojenie
czasu.
skomplikowanych
niż
rozstrzeliwanie
wśród polskich sfer rolniczych, wyraj
znęcanie
się
nad
bezbronnemi
oiiaZderzenie aeroplanów.
zem czego
jest memorjał
złożony
rami. Polecono mu mianowicie spraLONDYN, 17—1II1. PAT. Podczas wę kpt. Sydnea Reylly. Pillar nie zaministrowi
Rolnictwa
przez
Polski
ćwiczeń
nad lotniskiem
Olkestone wiódł oczekiwań, w sprawie kpt. SyZwiązek organizacji kółek rolniczych zderzyły się
dwa aeroplany
wojsko- dnea Reylly, oficera wywiadułangielskieoraz Związek
Polskich organizacyj we. Oba aeroplany spadły na ziemię,
go spisał się znakomicie. Nieuchwytny
rolniczych. Jak widać z poniżej przy- przytem jeden z nich objęty był płoReylly wpadł w sieci prowokatorskieJeden z lotników wysko- go „trustu* i został zamordowany.
toczonego
wyciągu
z oświadczenia, mieniami.
Misterna organizacja „„Trustu“ 70źródłem zaniepokojenia była obawa,. czył z aeroplanu zaopatrzony w spazupełnie
po- stala zdemaskowana, G. P.U. nie moby rząd wobec żądań niemieckich nie dochron i wylądował
myślnię. Drugi lotnik zginął na miejOdkomenderolnictwa: scu, gdyż spadochron nie zdążył się że z niej już korzystać.
uczynił ustępstw kosztem
rowano więc znowu Pillara z „powyFZS „Rolnictwo polskie zaiteresowane jest otworzyć.
žszenjem“ na stanowisko szeia G.P.U.
między
w zawarciu traktatu: handlowego
Białorusi.
Polską a Niemcami
o. tyie tylko, o iie

tyczne.

A

i

zaraz Izwiestja mu za to wymyślają.
Jak
ma np. tow. Ilimski napisać, że „faszyzm
chce by Włochy były wielkim krajem“, —
lzwiestja nie posiadają się z oburzenia i
wołają że tow. Ilimski powtarza tu słowa
samych faszystów „jak papuga“. „A zdawać
by się mogło, że tow. Ilimski jest pisarzem
szkoły Marksa * — pouczają lzwiestja niefortunnego „towarzysza”, W innem miejscu
jako dowód głupoty „towarzysza* przyta-

Ss

e

ALTO
MW. G

Na szachownicy wyborczej
Odezwa Komifefu wykorczego Taiarėw.

Czy to prawda?

„Nastrój*j na wiecu
bekówny.

p. Sze-

Wczoraj odbył się przy ul. Metropolitalnej szumnie reklamowany przez
„Dziennik Wil.* wiec t. zw. „Narodowej Organizacji Kobiet", na który aż
raczyła przyjechać z Warszawy b. po-

słanka Szebekówna.

Na wiec ten „działaczki narodowe”
ściągnęły sporo sług i dewotek.

W

trakcie przemówienia p. Szebe-

kówny, obecni na wiecu
wysłannicy
P. P. S$. rozsypali jakiś proszek, który wywołał fatalne skutki
Wśród
zamętu i fetoru jedna z
kobiet zemdlała.
Gdy po opanowaniu sytuacji—poprosił ktoś o głos z miejsca, organizatorki czemprędzej wiec rozwiązały.
Należy potępić tego rodzaju me-

tody, które prowadzą do
zezwierzęcenia

całkowitego

agitacji wyborczej.
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Giełda miłości
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nowych

wiadomošei „Dzien. Wil“.

Do

czego

posuwa

się

nietakt

wyborów.

Jak

stwierdza

KRAKÓW.

17.11. PAT.

Okręgowa

Komisja Wyborcza ' rozpatrywała 16
zgłoszonych jlist kandydatów do Senatu, przyczem zatwierdziła następujących 9 list: B. B. W. R. Nr. 1, P.
P. S. Nr. 2, Wyzwoienie Nr. 3. Zwią-

zek Chłopski Nr. 14, Zjednoczenie
Narodowo-Żydowskie Nr. 17, Bloku

Katolicko-Narodowego

i Ch. D. Nr. 25,

Agudy

Nr.

24, Piasta

Nr. 33, Zw.

Nr. 37, Komisja
Ch. Narodowego
unieważniła 7 list, mianowicie: Stronnictwa Chłopskiego, P. P. S. Lewicy,
i cztery listy indywilistę Ruską,
dualne.

i narodowem

zycją kilku obecnych, co dało tymże
agitatorom asumpt do wyzywania ich

pedagog

podejmie

się lekcyj

dla

dziecka

ociemniałego

ul. Chocimska 31 m. I. Od g. 3-ej —5-ej.
EMEA СЕС РОИ 62 АНБ
) SROKA PUB BZŁZEJKA KSU POPRZ

a centrum

ostra

rozbieżność

ЕЕ К

w

BERLIN,

17. Il. PAT.

Rząd

wolucji czy
ewolucji, progresji czy
regresji, —należy więcej do przypadku,
niż woli człowieka. Dziś konstatować
możemy tylko fakt, iż w sztuce cofa-

Kiedy się ogląda obrazy
malarzy
współczesnych
trudno
się
pozbyć
my się ku ideałom wieków ubiegłych.
'asocjacyj: w mózgu jak w kalejdoDziś jeżeli nie większości artystów w
skopie przesuwają
się wspomnienia
Europie,
to w każdym razie znacznej
rzeczy widzianych dawniej,
i mimo- części, przyświecają
hasła mistrzów
woli, przychodzą na myśl
porównaOdrodzenia; (wiek XX cofa
się do
nia, wyszukiwania wspólności czy to
XVI
i
XVw.);
w
Polsce
znaczna
gruw układzie kompozycji, czy w ogólnej

kolorystyce,

czy też w

jakimś nie-

pa hołduje ideałom

mistrzów

wcze-

Śniejszych, (Śleńdziński 'w
rzežbie—
uchwytaym
psychicznym
nastroju,
Donatello, w malarstwie — Filipinno
który każdy obraz w sobie mieści.
Lippi) jak Giotto, Fra Angelico (wiek

Jak również, trudno samemu
artyście malując, zapomnieć o wszystkiem co się widziało i przeżyło, wyzwolić się absolutnie
od wpływów

XX, a XIV i XIII),

Jutrzejsi artyści być może: zapragną cofnąć się jeszcze dalej wstecz,
zechcą zrozumieć mistyczne
i ascemistrzów, szczególnie zaś, jeśli odpo- tyczne 'prymitywy
zakapturzonych
wiadają one psychologji malującego. mnichów, tych anonimowych autorów
Chyba że ziściłyby
się marzenia obrazów zawsze treści religijnej, które
artystów anarchistów, którzy
głoszą służą do dziś
dnia, jako pamiątki
przez zburzenie wszystkich
pamiątek prawdziwego nabożeństwa w sztuce,
kultury artystycznej—odrodzenie sztu- pamiątki czasów, kiedy do malowaki, narodzenie własnej indywidual- nia się przystępowało po długich po-

ności bez świadomych,

czy

niešwia- stach i modlitwach,

pracowało

Się,

domych naleciałości. Czy mają
rację stojąc nieraz bosemi stopami na tłusi, dzisiaj
ostatni
mohikanie,—trud- czonych kamieniach, a farbę do mano odpowiedzieć stanowczo.
Wierzę lowania ran. Chrystusowych brało się
w zamknięte
koło wypadków,
że z własnych żył, używając
krwi zawszystko się kiedyś skończy
na po- miast cynobru
(jakiem
że šmieszrzątku; ale czy to będzie
drogą
re- nem
kuglarstwem
jest dzisiejszy

powaniu. Ale w tym

świecie

dziecin-

nym bywają
pioruny i błyskawice, a
w tej nielogiczności — skrywa się lo-.
gika, gktórej korzenie zapuszczone są

tak głęboko,

iż niedostępną

jest

ży-

Wody na Wiśle częściowo opadają.

sławna część młodzieży

gimnazjalnej

i szkoły powszechnej: i idzietam modlić się a nie brać
udział w agitacji
wyborczej,

wzajemnem.

Echa konfiskaty.

szkałowaniu

taką
Urzędowa Paź nadsyła nam
wiadomość:
„Jak się dowiadujemy
ze źródeł
„miarodajnych, informacyj o likwidacji

się ludzi oraz wysłuchiwania
haseł,
które może źle zrozumieć. Jest to w
najwyższym stopniu
demoralizujące.

Coś podobnego nie dałoby

się nigdy

pomyśleć w kościele katolickim.
Zapytać się należy, czy o wiecu,
urzą- „afery szpiegowskiej w pow. Dziśnieńdzonym na terenie cerkwi poinformo- „skim udzielił redakcjom „Dziennika
wany był tut. proboszcz
prawosław- „Wileńskiego” i „Slowa“ jeden z wyžny, ks. Dylewski (chyba że tak) i jak
się do tego odnosi prawosławny pre- „szych funkcjonarjuszy Urzędu Śledfekt gimnazjum; ks. Sakowicz, który „czego w Wilnie. Ponieważ funkcjo-

jest za moralne

wychowanie

ży odpowiedzialny.

„Wyzwoleniu” brak słów na obronę

:

niepożądana, co gorzej, nie wiedząc o
tem, że dana wiadomość była już
drukowana w prasie
wileńskiej

przed

tygodniem.

| znowuż, gdyby nas zapytano o
zdanie, kto jest winniejszy, czy „pociągnięty do odpowiedzialności sądowej i dyscyplinarnej" urzędnik, który
w dniu 15 lutym udzielił prasie wiadomości tak tajemniczej, że aż @гиkowanej

w

Jamontt

:

KET:

który salwował

pisma wiadomość

woła
z temperamentem: „koniiskować, konfiskować!',
nie wiedząc
o
tem, że z tym szlachetnym zamiarem
spóźnia się o tydzień
iinie zadając
sobie fatygi telefonicznego
chociażby
sprawdzenia w redakcji, skąd
się ta
wiadomość na łamach pisma wzięła—
to na to zestawienie,
mielibyśmy
tylko
taką
odpowiedź,
że kiedy
Daudet uciekł z więzienia,
zawiniło
ministerstwo, ukarano naczelnika więzienia.
Z prasy warszawskiej Kurjer Po-

ranny Omawia fakt

przy

konfiskaty Słowa

„wyborców.

Warsza-

ich łączeniu,

OS

rs

NOW

Mickiewicza
Każdą parę
stopnia czułości:

się %

wa—oto miasta, w których uczęszczał
do uczelni artystycznych,
w których
korzystając z wykładów
profesorów,
uwag kolegów
i obserwacyj malarstwa ówczesnego — jak ten Szejlok
zbierał swe spostrzeżenia do jednego
skarbca, aby potem wytworzyć swój
własny styl, gdzie
pedantyczna drobiazgowość
i fantastyczny rozmach
łączą się razem, jakby
na przekór
ogólnym aksjomatom.
„ Ta drobiazgowa pedanterja w życiu
separuje
go od „nielogicznych
dzieci",
wytwarza
mu jego własny
Świat, gdzie Etyka idzie zawsze w parze z Estetyką, lecz gdzie wieje zawsze

farby

w

OJ

NOWOŚĆ!

RADJO-POGOTOWIE

.

to o rozmaitych psychologjach, ponieważ rozmaitych narodowości.
Wilno,

kilku i żdej

Wileńskim

w rubryce „Życie polityczne"
i kończy taką uwagą:
„Nadmienić należy, że koniiskata,
pują z wnioskiem o koniiskacie, wy- „która zapewne polega na jakiejś porządzając tem niesłychaną moralną „myłce, wyzyskiwana jest przez wroprzedwyborczą
do
krzywdę polskiemu pismu, nie stwier- „ga propagandę
skąd się „wprowadzania bałamuctwa w umysły
uprzednio
nawet
dziwszy

Na życzenie zebranych głos w Ślad
za tem zabrał członek
sejmiku
powiatowego p. Ludwik Balcewicz, który
zbił kłamstwa p. Sienkiewicza.
znalazła na łamach
Wiec ten przeistoczył się w manifeEEA
stację na cześć
Marszałka PiłsudNOWOŚĆ!
skiego.
R Zebrani postanowili poprzeć
listę

Kraków, Moskwa, Charków,

Dzienniku

„narjusz ów w tym wypadku działał dniu
8 lutego, — czy
też
jego
„wbfew wyraźnemu zakazowi p. Wo- zwierzchnik, który rzuciwszy okiem
został w dniu na gazetę o godzinie
3 popołudniu
„jewody Wileńskiego,

młodzie-

ciowemu zdrowemu rozsądkowi".
W Wilnie mamy poważną
grupę. chłodem czystego Rozumu. W sztuce
malarzy,
których życie poza sztuką zaś. ułatwia mu tworzenie rzeczy wyjest musową negacją, chwilową przer- kwintnych, obrazów.
absolutnie wywą. Do tych właśnie należy stylista kończonych o stałej wartości, pomaga
w rysunku i analityk w kolorystyce— mu nawet oprawiać swe obrazy tak,
Bronistaw Jamontt.
į
iż stanowią
razem z ramami całość
Mam wrażenie, że ani ogólnoksztat- nierozerwalną.
cące, ani artystyczne uczelne na twórUważam, że nawet sposób
maloczości Br. Jamontta specjalnych wpły- wania a tempera, ostatniemi czasy jewów nie wywarły, więc omijam bio- dyny,
nie jest u Jamontta przypadgraiję, jako coś, co nie daje klucza kiem; technika ta, wymagająca doskodo zrozumienia jego twórczości.
nałego
znawstwa
właściwości
ka-

Profesorów miał

za

Lokaut w przemyśle metalurgicznym Niemiec,

ucieczką.

z ekstazą
głęboko
wierzących
w
swoją ideę mnichów X-go wieku!)
Nikt nie może stanowczo
powiedzieć co będzie jutro,
a szczególnie
jeżeli mowa o sztuce, o tej jedynej
dziedzinie,
w której możliwość
graniczy z absurdem, a o której Aleksander Benua, rosyjski krytyk, niegdyś powiedział:
„każdy
prawdziwy
artysta miewa
w
charzkterze dużo
dziecinnego i jako rezultaty tego —
jakąś dziwną nielogiczność w postę-

na

Rzeszy przedłożył w Reichstagu memorjał

Duży

sa

niejszych

wybór

Nr. 20.

g
a
do
najwyższego
sznura i regu acja. <
najwybred- |
radjosprzętu
dla

słuchawek doprowadzamy
wymiana
magnesowanie,
nowoczesnego

pp. radjo-amatorów.
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poglądach

w Sprawie reformy ordynacji wyborczej,
mającej
zapobiec tworzeniu się
drobnych grupek wyborczych. Nad tym
memorjałem
rozpoczęły już dziSiaj dyskusję poszczególne komisje Reichstagu. Wiadomość powyższa wywołała poważne
zaniepokojenie wśród mniejszości narodowych w Niembożeństwem jeden z agitatorów zbie- czech, które stwierdzają, że projektowana reforma zmierza do nie dopuszdo par amentu
niemieckiego.
Mniejszość
rał pod cerkwią ludzi i odczytując im czenia mniejszości narodowych
nazwiska kilku lojalnych dla państwo- polska w Niemczech ma obecnie dwóch przedstawicieli w sejmie pruskim,
wości polskiej obywateli dziśnieńskich, natomiast nie ma ani jednego posła w Reichstagu. Obawiają się więc, że
ma doprowadzić
ostrzegał przed nimi, jako bolszewika- reforma ordynacji wyborczej w duchu memorjału rządu
mi, radząc, by o ile przyjdą na wiec (a do pozbawienia Polaków nawet dwóch obecnie posiadanych mandatów w
więc do cerkwi) „dać im w nos“ sejmie pruskim.
i przepędzić ich. Akcja
„20%, która
otrzymała w piątek kompletną porażBERLIN, 17. Il. PAT.
Równocześnie ze wznowieniem z inicjatywy
kę na rynku, nadużyła domu modli:
twy, by przez
kościół prawosławny ministra pracy rokowań między robotnikami: a pracodawcami w przemyśle
wywrzeć wpływ na mieszkańców, któ- metalurgicznym, nadeszły do Berlina wiadomości o dalszych zarządzeniach
We
Frankfurcie n/Menem i w Barych zapatrywania,
jak się okazało, lokautu w przemyśle metalurgicznym.
zamknięcie fadalekie są od akcji
wrogiej Polsce. warji wywieszono dziś ogłoszenia dyrekcji, zapowiadające
Rzecz ta wymaga nietylko napiętno- bryk na dzień 22 lutego.
wania lecz także wkroczenia wyższych
władz kościelnych
prawosławnych a
WARSZAWA, 17-Il. PAT. Sytuacja na Wiśle pod Warszawą
uległa
w pierwszym rzędzie Ministerstwa W.
poprawie.
Wielki
zator
lodowy
powyżej
Warszawy
znosi
woda,
która
przyR. i O. P., gdyż na nabożeństwo do
cerkwi uczęszcza z obowiązku prawo- biera. Zator pod Zawichostem został rozbity przez wojsko i lody spłynęły.

munda Rummela,

3

roko-

Reforma ordynacji wyborczej w Niemczech.

ostatniemi słowami, jak -„szubrawcy.
bandyci* i t. p., insynuując im w dodatku, że za butelkę wódki popierają
ideę państwową polską.
Charakterystycznem jest, że jeszcze
przed
na

mość o nieudanym wiecu „Wyzwolenia“ w Rzeczkach
pow.
wilejskiego,
zwołanym przez niejakiego
p. Raj-

—-

w

miejsce w
niedzielę, dnia 12.11. w któryby w ten sposób wykraczał poważnie poza ramy projektu
Dziśnie: zrażeni niepowodzeniem, ja- komisyjnego. Centrum odpowiedziało na to rozszerzeniem prokiego doznali agitatorzy „20* na wie- gramu społecznego.
cu, urządzonym w piątek, dnia. 10.11
Nieprzerwane obrady gabinetu i Reichstagu.
na rynku w Dziśnie, postanowili poszukać bezpieczniejszego
miejsca
i
BERLIN, 17-Il. PAT. Gabinet obraduje dziś bez przerwy od godz.
wybrali w tym celu teren cerkwi.
10 rano nad programem konieczności państwowych, który miałby być zagodziny 12 min. 30
niedzielę około
łatwiony jeszcze przed rozwiązaniem Reichstagu. O godz. 12 w
południe
w południe, gdy kończyło się właśnie zebrał:
się
na
normalne
posiedzenie
Reichstag,
aby prowadzić dalej obrastojąc
nabożeństwo, agitatorzy „20%,
ministerstwa
pracy.
Prezydent
Loebe
w bramie cerkwi (przyczem zaznaczyć dy nad drugiem czytaniem etatu
należy, że drzwi
na przestrzal były zapowiedział, że debaty nad tym rozdziałem ma zamiar przeprowadzić dziś
otwarte, tak, że widać było światła do końca i załatwić wszystkie głosowania. Dlatego też prosi członków, by
przy
„Carskich
Wrotach")
zaczęli
przygotowali się na dłuższe trwanie posiedzenia, tembardziej, że może ono
przemawiać do wychodzącego z cerkwi
Równolegle z
tłumu. Sposób przemawiania agitato- okazać się koniecznem ze względu na sytuację kryzysową.
rów spotkał się jednak z ostrą opo- obradami Reichstagu prowadzi w dalszym ciągu swe obrady rząd Rzeszy.

Równocześnie otrzymujemy wiado-

ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

popołudniowa

wściekłość agitatorów „20'* niech po- kres programu konieczności państwowych. Niemiecko-narodowi
służy następujący
fakt, który
miał Ž dają znacznego rozszerzenia programu pomocy dla rolnictwa,

z nim.

W Krakowie zatwierdzono 9 List.

prasa

waniach między dotychczasowemi stronnictwami rządowemi
i
w naradach gabinetu zarysowała się między stronnictwem niem.-

„Wyzwolenie" budując
swe
na- „dzisiejszym pociągnięty do odpowiedzieje zwycięstwa na starych
wybla- „dzialności sądowej i dyscyplinarnej".
Niepopularność listy „ruskiej* wśród Rosjan.
kłych hasłach: „autonomja* i „ziemia
Notatka powyższa daje nam całRosyjski Tymczasowy Komitet Wy- A. Tuhan Baranowski, na. czele: zaś dla włościan za darmo" nie przestaje
borczy dla popierania B. B. W. z Rz. Rosyjsko-Polskiego _ Zjednoczonego zabiegać o wpływy. Tu i owdzie daje kowitą satystakcję, gdyż stwierdza, że
skonfiskowaną wiadozwołuje na niedzielę 19 b. m. o g. 5 Komitetu Wyborczego
agitatorów otrzymaliśmy
znany
i' po- się słyszeć o występach
po poł. zebranie swych członków, do wszechnie wśród najszerszych warstw tego nieistniejącego dziś właściwie w mość ze źródeł urzędowych, a więc
lokalu przy ul. Mickiewicza 46 m. 20. ceniony w Wileńszczyźnie adwokat p. Wileńszczyźnie
stronnictwa,
którzy o szkodzenie interesowi Śledztwa nieTegoż dnia odbędzie się o g. 6-ej Paweł Andrejew.
jednak nie znajdują posłuchu w mapodejrzanych.
zebranie Rosyjsko-polskiego Zjednoimienia
Dodać do tego należy,
że w du- sach, mimo iż nadużywają
Jeżeli więc chodzi o naszą moralną
czonego Komitetu _ Wyborczego—po- chu obu wyżej wspomnianych
komi- Marszałka Piłsudskiego.
pierającego również B.B.W. z Rz.
Dnia
15
b.
m.
wysłannik
„Wyztetów działa również młodzież rosyjodpowiedzialność, to ta sprawa jest już
Przypomnieć należy, że obydwate ska studjująca na U. S. B.
wolenia“ niejaki p. Sienkiewicz zwo- załatwiona. Komunikat nadesłany przez
komitety w tych dniach jeszcze połąw pow.
wi- agencję urzędową wyjaśnia ją zupełWiemy również z ust wiarogod- łał wiec w Rudziszkach
czą się ze sobą, by wspólnemi siłami nych iż ciesząca się dużemi wpływa- leńsko-trockim. Na wiec zebrało
się
zadośćuczynić
przyświecającym
im mi prezeska Towarzystwa Rosyjskie- przeszło 400 osób,
lecz bynajmniej nie wyraźnie i ostatecznie.
Temniemniej trudno nam pominąć
hasłom lojalności względem państwa go p. Fiedosiejewa również jaknaj- nie zwołenników „Wyzwolenia*, gdyż
i wysiłkom pracy z Rządem Marszał- przychylniej odnosi się do działalno- jak tylko organizator w przemówieniu bez omówienia następujący rzucający
ka Piłsudskiego.
i nie- się w oczy fakt: Oto władze bezpieści wszystkich wyżejwymienionych ro- swem zaczął napadać na rząd
Przypominamy, iż na czele pierw- syjskich grup prorządowych.
które ugrupowania wchodzące w skład czeństwa
(instancja wyższa)
wystęszego komitetu stoją pp. Matwiejewi
B.B.W. z Rz. rozległy się głosy: precz

rutynowany

RE

BERLIN, I17—II, PAT. Kola parlamentarne Reichstagu oczekują dzisiaj decyzji co do terminu
rozwiązania
parlamentu
i

Jak R. N. 0. agifuje na prowincji?

organizacyjny wyborczy Tatarów
wydał
następującą
Dziennik Wileński zarzuca nam, Komitet
odezwę.
że się solidaryzujemy z treścią
listu
nadesłanego do Redakcji
prywatnie,
TATARZY!
a oskarżającego panie z instytucji doObwieszczone są wybory
do SejRząd Polski odnosi się do
nas
broczynnych,
że wpływów
swoich
jeużywają
na walkę
wyborczą z rzą- mu i Senatu. Instytucje te mają zada- naknajlepiej i tak będzie zawsze,
nie
zapewnić
siny
ustrój,
władzę
nieżeli
tylko
zostaniemy
wierni
zasadom
dem polskim.
Zwracamy
uwagę, że
dostojna redakcja,
mieszcząca się na zależną od partyjnych wpływów i roz- naszego Proroka i tradycjom, przeka:
najważniejsze. zadania
pań- zanym nam przez naszych przodków.
ul. Mostowej,
nie zauważyła
chyba, wiązać
stwowe.
Tu, na kresach Wschodnich, powinniśże
napisaliśmy
nad
tą wzmianką
Przy
oddawaniu
swych
głosów
my stać na straży interesów Polski—
nagłówek „czy to prawda?“
Nietylko
słuchać
rozmaitych naszej przybranej Ojczyzny.
nie solidaryzujemy się z oskarżeniami nie powinniśmy
Przenigdy nie
damy
swych
wytoczonemi w przytoczonym przez agitatorów, którzy obiecują nam nieziszczalne
mrzonki,
a
gotowi
są
oddać
głosów
za
hasła
wywrotowe,
nas liście oskarżającym,
lecz wyraw
Boga,
wyuzdanie
rozszala- niewiarę
ziliśmy przekonanie,
że jest rzeczą naszą Ojczyznę na pastwę
łym
instynktom.
Widzieliśmy
wszak
obyczajów
i
zniszczenie
węzłów
niemożliwą, aby Organizacje
dobrocały
szereg
posłów,
którzy
pracowali
rodzinnych!
pocz
głosowali
czynne brały udział w akcji ' wyborDosyć na ludzi
uczciwych, prawych i
czej i to opartej
na eksploatacji na korzyść wrogów państwa.
znanych nam ze swej strony miuczuć religijnych, na
przemilczaniu tego!
Od wieków Tatarzy we wszystkich łości
ku wszystkim
ludziom i
nakazu Papieża. Jakto! więc organizacje dobroczynne istnieją jako bez- sprawach dotyczących Ojczyzny — К- Ojczyźnie, i na tych, którzy nie
Nie znali należą do żadnej partji, a kierupartyjne, zbierają składki
jako
bez- rowali się Jej dobrem.
zdrady,
oszustwa,
kłamstwa,
albowiem ją się wyłącznie
dobrem ogółu,
partyjne,
pieniądze
na cele, którym
ostatnie
przemówienie
w a to właśnie ma
na względzie
służą, zbierają od wszystkich, — aby pamiętali
Wielkiego naszego proroka obecny Rząd
naszego
Wodza
w chwili wyborów rzucić swe wpływy Mecce
na cele walki
z rządem polskim i z Muchammeda wygłoszone przed śmier- Marszałka j. Piłsudskiego!
Oddamy swe głosy za listę
nakazem wyraźnym Papieża! Za bar- cią: „Bądźcie sprawiedliwi i miłosierni
dzo cenimy osoby
stojące na czele w stosunkach między sobą i wogóle Ni
Niech każdy spełni swój
obowiątych instytucji, aby uwierzyć, że zechcą wszystkich ludzi. Życie i mienie każdego
z
was
powinny
być
šwietemi
zek
obywatelski!
Wszyscy
do
urn
wyone swoją
powagą pokrywać tego
lu- borczych!
rodzaju robotę.
[ dla innych. Wiedźcie, iż wszyscy
dzie są braćmi i równi między
sobą
Komitet
Organizacyjno-Wyborczy
Jak widać z powyższego, list wy- i że tworzą jedną rodzinę braterską. Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej:
drukowaliśmy tak, jak nam
był
na- Wystrzegajcie się nieprawdy;
Przewodniczący
nie kodesłany, jako żywy dokument
o ist- rzystajcie z niej ku krzywdzie bliźnieAleksander Achmatowicz
nieniu pewnych podejrzeń i jako przy- go; przez
nieprawdę — zginiecie".
Członkowie: Jakób Romanowicz
kład reakcii jakie te pogłoski wzbu- (lbn. Ischar i lbn.
Hiszam,
Kóran,
Aleksander Jakóbowski
dzają u osoby będącej patrjotką pań- Rozdział
Il wiersz 77 i Roz. 49
Olgierd Kryczyński
stwa polskiego, która nie chce,
abv wiersz 13).`
Stefan Tuhan-Baranowskt
jej praca
na
polu
dobroczynnem
CLU
obracana była na cele walki z rządem
polskim
Teraz, gdy jednak
sprawa
tego
Otrzymaliśmy list następujący:
rodzaju zarzutów podniesiona została
Szanowny Panie Redaktorze.
w prasie, uważamy za konieczne, aby
Upraszam o zamieszczenie w poczytnem piśmie Pańskiem niniejszego
zarządy
bezpartyjnych
organizacyj
dobroczynnych, jak np. stowarzysze- sprostowania zamieszczonej notatki w Dzienniku Wileńskim Nr. 37 z dnia
nie św. Wincentego a Paulo określiły 16. Il. 1928 r. p. t. Zjazd Ziemian pow. Brasławskiego.
swój stosunek do
akcji wyborczej.
Dn. 10 II. 1928 r. gremjum
Walnego
Zebrania
Związku
Ziemian
Sądzimy, że taki komunikat
jest pozdecydowało
akces
do
Bezpartyjnego
Komitetu
Współpracy
z
trzebny, nie dlatego żebyśmy nie Dyli
przekonani, że zawierać on może tyl- Rządem i wydelegowało dwóch
przedstawicieli do tegoż Koiniko zaprzeczenie temu, jakoby
człon- tetu, pozostawiając jednostkom
.prawo
głosowania wedługą wskazówek
kine
uprawiają agitację na rzecz an- sumienia.
tyrządowej listy, — lecz dlatego, że
Osobiście pozwalam sobie zaznaczyć, że wyraz „bebechowcy* obećnie
w razie pozostawienia tu niejasności
potocznie
w Dzienniku Wileńskim używany dla oznaczenia
Bloku Bezpari niedomówień, praca instytucyj
dobroczynnych na przyszłość bardzo bę- tyjnego, uważam za wysoce nieprzyzwoity
nawet
w stosunku
do swych
dzie utrudniona. Praca taka
bowiem przeciwników politycznych i nie licujący z godnością zpoważnego
pisma.
tylko w atmosferze całkowitej
aparZ szacunkiem
Marjan Radecki—Mikulicz
tyjności dobrze rozwijać
się może.
Prezes Związku Ziemian pow. Brasławskiego:
Stowarzyszenie
dobroczynne przeni„Dzien. Wil.* w numerze środowym „ze wszystkiemi szczegółami* opisał zebraknięte duchem walki z rządem, który
jest jedynym możliwym
rządem
@а nie ziemian w powiecie Brasławskim, które miało się przyłączyć do anty-rządowej
Nr 24. Oczywiście było to zmyślone, a i te wszystkie szczegóły były zmyślone.
Polski — nie będzie stowarzyszeniem listy
Jest w tem stałem, uporczywem, chronicznem mówieniu nieprawdy, pewna rozpaczlidobroczynnem, lecz rewolucyjnem.
wa obrona ludzi, nie mających już nic do strącenia.
1

Sprostowanie

W OCZEKIWANIU ROZWIĄZANIA REIGHSTAGU.

kładnego
rysunku,
szczegółowego
wykończenia, i tem samem,
odrzuca-

chwili obecnej;'prawie wszystkich bardzo
pochlebnych, spotykają
się
i
jąca raz'na zawsze chaotyczne
noto- przeplatają się ciągle wyrażenia:
rozwania ekspresyj, uważam za najwię- marza „dźwięczy radośnie (paleta),
cej odpowiadającą psychologii artysty, tęskni marzycielsko
(artysta),
przea więc i jego manierze
twórczości, nosi w świat bajek (sprawozdawcę),
O wielkim francuskim pejzażyście, zmusza marzyć
0 legendarnych ziezałożycielu i najwybitniejszym przed - miach (publiczność?), a nawet o jedstawicielu szkoły barbizońskiej,
Ka- nookim cyklopie.
milu Koro (Corot — 1196-1875) w
Dla mnie osobiście te spostrzeżehistorji sztuki, między innemi powienia krytyków wydają się prawie padziano: „niežonaty,
nigdy zakochany
rodoksalnemi, albowiem Jamontt jest
w kobiecie — kochał
tylko Sztukę. jednym z niewielu, którzy obrazy Swe
Nie poddając się orkanom namiętnoi malują posługując się
Ści, był wrogiem wszelkich burzliwych komponują
więcej
rozumem,
zaś publiczność
przejawów nie tylko w życiu ale i w
przyjmuje
Owe
obrazy
uczuciem
Sztuce.
To
też nigdy
nie malował
tylko.
burzy. Ale odczuwał w przyrodzie
W stolicy Jamontt od roku
1917
obecność wielkiego- Pana,
zmuszał
a
bierze
udział
na
wystawach
bieżątę przyrodę dźwięczeć dziwnemi
mecych i salonach dorocznych; od roku
lodjami
nierzadko zdarzało mu się
malować
pejzaże widziane we śnie". 1920, jako założyciel W. T. A. P., na
Słowa te można byłoby zastoso- wystawach w Wilnie i Warszawie rawać,
pisząc o
Jamoncie w historji zem z Towarzystwem. Pierwsze prace,

malarstwa polskiego.

Naturalnie,

7а- które zwróciły

uwagę

krytyki,

były

Wilna zlekka stylizowane
w
strzegam się co do pierwszych słów, widoki
rysunku
a
utrzymane
w
kolorach
nie(o Corot tak się pisało już po jego
śmierci), ale nie jeden krytyk wyczuł bogatych, lecz doskonale zharmonizodziwne melodje w jego obrazkach, a wanych. Wąskie uliczki i zaułki, stapodwórka,
domy
podparte .
pejzaże te naprawdę przypominają re
Jamon- |
szkarpami
—
znalazly
w
Sny widziane nad ranem. l niemal w

do- każdej

krytyce

od roku 1917 aż do cie

swego minstrela.

Od roku 1922

KURIER GDSPODARCZY ZEM WSCHODNICH

|

| W sprawie sfafystyki.
„„Kupcu'

poznańskim

w

Artykuł

jest to tygodnik

mówiąc

|nawiasem

na-Sałtykowa, co „w trioch
sosnach
zabłudiłsia”.
Ten brak elementarnych
podstawowych danych statystycznych wprost
uniemożliwia studja nad ekonomicz-

wzorowo redagowany, który Stoi na
ooziomie zachodnich pism gospoda!omawiający sprawę większej
szych),
jawności w życiu gospodarczem, daje
innej
do poruszenia
asumpt
aam
wogóle.
statystyki
e
mianowici
kwestji,
Pod pojęciem „jawności* w życiu:
sospodarczem — czytamy . w wymie-

dano szereg rozporządzeń, które luki
w statystyce częściowo wypełnią. Ma

10 potocznie statystykę. Obejmowała
Dna różnorodne
przejawy życia gospodarczego. Dzisiaj jesteśmy znacz-

w

rozumia-

dawniej

aionym artykule —

nym

stanem kresów północno-wschod-

nich.

styka np. przez częstsze perjodyczne
ujęcie przebiegu życia gospodarczego
porównania,

umożliwia

które

związki

przyczynowe
pewnej części albo calego życia gospodarczego
bliżej pozwalają poznać. Statystyka taka przy
właściwem założeniu i właściwej wy-

kładni może stać się ostrzegawczynią,
pbrońcą i impulsem.

Statystyka urzę-

dowa oparta jest na podstawie ustawowej.
Obejmuje ona produkcję to„warów i ich konsumcję, handel i komunikacje, ceny i dochód, finanse jak

rozporządze-

nie o statystyce rolnej.
Kresy
północno-wschodnie o pogłębieniu statystyki niestety będą mogły- myśleć tylko wówczas, gdy będą
statystyki.

Harski,

ności wymaga

bilansów

Organizacyj

Ównież

większej

jawności od

zarobkowych.

spółek

kartelowych

domagać

Od

należy

się

więcej jawności w

ziedzinie produkcji i obrotu towarojego. W tym duchu « wypowiedziała
ię, odnośnie do karteli, światowa

konferencja gospodarcza

w Genewie.

Stanów Zjednoczonych

„Przykład

nas

0 tem poucza, czego
dokonać może
spełnienie postulatu „więcej jawności
w życiu gospodarczem*. Zmniejszenie

liczby typów określonego . fabrykatu,
unięcie marnotrawstwa, Obniżenie
away

produkcyjnych

kosztów

można by-

loby powiedzieć, że zagadnienie jawości jest - pogłębieniem , istniejących

/metod w dziale zbierania i publikacji
/materjałów statystycznych w kierunku

uwzględnienia

okresów i coraz

coraz krótszych

czaso-

liczniejszych a

zróż-

o

ochronie

— Rozporządzenie

Rozporządzenie

10 lutego

1928

przywozu

—

Rady

uchylenia

niektórych towarów. (poz.

Rozporządzenie

Rady

Ministrów

dnia 13 lutego 1928 r. © ustaleniu

na

ny redaktor

Przewodnika Kółek Rol- dzenie

niczych, zaś w Grodnie

—

miejscowy

zainteresowanie

spoldzielczošcią

na to od-

AT

powie. jaki obszar? — decyduje ręka
Przygodna oprowadzająca granice pla,Almetrem na starej mapie. lle ha pod
POSZczegójnemi uprawami? — ocenia

mle-

Ziemskiej

Komisji

Okręgowej

w

Wilnie odbędzie się w dn. 23 i 24 lutego.
Porządek dzienny jeszcze nie został usta-

lony.
„a (x) Zjazd kółek rolaiczych pow.
Dziśnieńskiego. Na dzień 26 bm. zapo-

i or-

związków

wiedziany w Wilnie zjazd

ganizacyj rolniczych na pow. Dziśnieński.
(o) Podatek obrotowy na' raty.
Izba Skarbowa otrzymała od Minist. Skarbu
następny okėlnik:
|

się urzędy skarbowe do

1) Upoważnia

rozkładania na raty

w granicach piešacego

1928

marca

31

tj. du

budżetowego,

okresu

roku zaległości podatku przemysłowego od
obrotu bez ograniczenia kwoty, nie przewyższających jednak w łącznej sumie wraz
z dodatkiem samorządowym 100 proc. rocznego przypisu tegoż podatku za ostatni rok
podatkowy. Wnioski o rozłożenie na raty
wymienionego terminu zaległości ponad 100
proc. rocznego przypisu urzędy skarbowe
winny przedstawić - do decyzji „właściwych
izb skarbowych.

2) Upoważnia się izby skarbowe do rozkładania na raty w granicach do1 października 1928 roku zaległości podatku przemysłowego ponad 100 proc. rocznego przypisu tegoż podatku za ostatni rok podatkowy, jednak nie przewyższający sumy 30
tys. zł.
p=

UD ZA WU ZA WE ZA WY Т W ZA UW
są
Największe arcydzieło

Żiemiopł

skich.

ania? — wyjaśni przedwojenna

Wykorzystanie pastwisk noleskich.
Dla
serów

przeciwdziałania
i zwiększenia

importowi

krajo-

produkcji

dzięki uzyskanym w tej części kraju
bydła
pastwiskom stworzyć hodowlę
i założyć na miejscu wielkie wytwórnie serów. Zamierzeniom tym ' sprzy-

jać będzie

duża

dzieląca

odległość,

żyto 40—41, owies 38

29, pszenne 30.
Mąka pszenna

Polesie od ośrodków gęściej zamieszkanych, co nie pozwoli na wywóz

wślad

wym“,

za

В

„Tygodnikiem

podajemy

Handlo-

Nowe ustawy i rozporządzenia.
13 lutego

sta-

1928 r.

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczytystyka* rosyjska. Tych przykładów ospolitej
6 lutego 1928 r. w spra„zTzytoczyć można tyle, ile padnie za- wie
P emisji z4 dnia
proc. premjvwej pożyczki in-

Dytań. Z braku statystyki, której zbieranie — całkiem
zupełnie
słusznie

zmonopolizowane

_ zostało

przez

westycyjnej (poz. 99).

Z „Dziennika

Ustaw

Rz.

F.* Nr.

15

z

dh.

14 lutegu 1928 r.
| łówny Urząd Statystyczny — próbo— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczywano ersatzów, zwracano się do naj- pospolitej & dnia 4 lutego 1928 r. w spramniejszych jednostek
administracyj- wie uzupełnienia art. 73 ustawy o państwodochodowym (poz. 106);
nych — gmin. Te hektarów od dzie- wym — podatku
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy,Sięcin Odróżnić nie umiały, a wśród pospolitej
z dnia 6 lutego 1928 r. o uzucentnarów metrycznych błądziły nie pełnieniu ustawy
z dnia 2 sierpnia 1926 r.
„gorzej bohatera opowieści Szczedry- O zaciągnięciu pożyczki państwowej w doAE
S
TS
A
CI
| IAE

40

amerykańska

100—110

1 gat.: 95—100, II gat.
gi. za 1 kg. ACE
proc. 58—50, 75 proc. 50
80—90, żytnia

—52, razowa 38 40, kartoflana 85—95, gryczana 15—85, jęczmienna 60—65.
Chleb pytlowy 50 proc. 60 — 65, 60
proc. stołowy 55—60, rczowy 35—40 gr. za
1 kig.
amerykańską 130—150

sza manna

ž

110—120, gryczana

za 1 klg., krajowa

gr.

cała

CIĘ” 94—105, perłowa 80—

95—105,

95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, jaglana 80—90.
;
Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg,
cielęce 180—200, baranie (brak), wiepszowe 300—380, szynka świeża 350—380, wę-,
я
dzona 400—420.
Tłuszcze słonina krajowa I gat. 400—
420. Il gat. 350—380, amerykańska 430 —460,

Ryby: liny żywe 400 —450, śnięte 300 320 za | kg., szczupaki żywe 350
- 380,
Śśnięte 250- 280, okonie żywe 350 — 400,

śnięte 280 300, karasie żywe (brak), śnięte (brak), karpie żywe 350—370, śnięte

(brak), płocie 120

szawie zakupiony został jedenz jegow

400, sumy 250—260, miętuzy

żywe 380 - 400, śnięte

250

(brak),

- 280,

jazie

stynka

150, drobne 40—80.

ma- obrazów do
sali reprezentacyjnej
Len: włókno I gat. 50 _ 55, II gat.
twór- ministerstwie.
40 — 45, siemię Iniane 12 -12 i pół. Tenrodencja
'czości Jamontta nazywam „„gobelinonieco słabsza.
Ostatnie wystawy W.T.A.P. w
„wym*. Od roku 1926 Jamontt wzbo- ku 1927 były najciekawszymi
1 naj:
obrazka, jakby

łe gobeliny. Takżteż ten okres

gacił swoją
paletę dodaniem
. kolorów, a w pierwszym rzędzie

kilku
ultra-

bogatszemi.

Pozbywszy się

zbytniej

GIEŁOA

kanciastości w rysunku wnosi Jamontt

й

Maryny. Wystawa w 26 roku w War- do swych obrazków więcej spokoju; Dewizy
Szawie była pod znakiem
ultramary- złocisty kolor słońca zamienia w nieny. Świeciła kolorem w każdym obra- których na szaroniebieski księżycowy, Holandja

była

Zie, a w niektórych

testem

jakby pro- tworząc z gobelinów — ballady.

zbytniego teoretyzowania

w

maica

treść

wprowadzając

Uroz-

tematy

Londyn

Nowy-Yurk

Paryž
Sztuce, TQ nie znaczy, że obrazy coś więcej swojskie, więcej życiowe, mniej Praga
Artysta
wkroczył
na Szwajcarja
straciły ze swej wartości. Jamontt ze abstrakcyjne.
wyczuwa się Włochy
swoją wysoką kulturą artystyczną ścieżkę mniej zawiłą, i

nigdy nie przeszarżuje, ale wyczuwało
+. že pejzaże te nie były to rezultaty
rozpośredniego stykania się z przydal 4, malowania w plein-air'ze, tylko
= ekie

reminiscencje

tej

przyrody.

tendencja niezbaczania z tej drogi.
I jeżeli w bajce mówi się że dziecko,

chcąc trafić do Matki Boskiej wciąż
szło przed siebie, aby dojść tam,

gdzie ziemia się łączy z niebem (i w

dybym miał odwagę cywilną p. Ma- końcu doszło),
tusiaka, sprawozdawcy roku 1926 z może trafił już

tak też

Jamontt być

na tę Ścieżkę, która

wystawy W. T. A.P. (który każdemu prowadzi do Doskonałości.
„<oś_ doradzał) poradziłbym też Jamont-

„„LOwi wiosnę,

lato

i jesień

spędzać

*»nad rzeką, w górach lub lasach; zimę
tylko zostawić filozoficznym — екрегу-

Zach. sł. o g. 16 m. 51

jutro
Konrada

,
ergo.

średnia

Opad za doWiatr
przeważający

Południowo-zachodni

U w a gi: Pochmurno. Deszcz

у

Minimum za dobę

156

EP

URZĘDOWA.

Tendencja barometryczna

stały

spadek 'ci-

- (x) Pałeczki drewniane na usługach policji. W myśl zarządzenia Min. Spr.
i w celu ułatwienia policjantom
Wewn.
kierowania ruchem kołowym na poszczególnych skrzyżowaniach ulic, KomendažPol.
Państw. w Wilnie wydała ostatnio wszystkim policjantom pałki drewniane, przypominające formę pałek gumowych policji angielskiej.
MIEJSKA
(o) Miejskiej sprawy pożyczkowe
i podatkowe. W poniedziałek, dn. 20-go
lutego, odbędzie się posiedzenie miejskiej
Komisji Finansowej z następującym porządkiem dziennym: 1) sprawa Zaciągnięcia
w

Banku

Gospodarstwa

Papiery

WARSZAWSKA

17 lutego 1928 r.

i waluty:
Sprz.

Tranz.

359170

358,80

43,45

43,44.

8,92

8,90

35,138
26,48

35,04
26,415

171,86

171,43

41,34

47,22

procentowe:

listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94
Banku Roln. 94
*
8 proc. ziemskie 83
5 proc. konwersyjna 67

konwersyjna

kolejowa

61

kolejowa 102,50
dolarówka 69,25 69,25
4i pół proc. ziemskie 57,15
$ proc. warszawskie 63,25 63,50

8 proc. warszawskie 80,25 80,50
8 proc. Piotrkowa 74,50
10 proc. Lublina 87
8 proc. Łodzi 75

Kupno

357,90

43,34.
8,88

34,95
26,38
171—

4110

żałobne

synowa,

wnuczki

na 10-tą. Dopiero

i

przychodzić

=

i wnuk.

jące uwagę

od-

przedwczesnego
terminów wcie-

tentom bez rozpatrzenia z nadmienieniem,
że prośbę do MSWojsk.
należy wnosić
pośrednictwem

właściwej

władzy PKU.
„Jednocześnie nadmienia się, że rozpatrywanie i badanie próśb, dotyczących odroczeń sł. wojsk. (jedyni żywiciele, kierow-

Krajowego

długo-

terminowej pożyczki obligacyjnej na wodociągowe i kanalizacyjne inwestycje dla zaoraz wyjednania
trudnienia bezrobotnych

z funduszów państwowych Min. Pracy i O-

pieki Społecznej subwencji, względnie pożyczki na pokrycie robocizny przy tych
inwestycjach; 2) statuty podatkowe na okres
budżetowy 1928—29; ;3) sprawy bieżące. |
— (0) Posiedzenie miejskiej Komisji
Gospodarczej. .We środę, dnia 22 lutego,
odbędzie się posiedzenie miejskiej Komisji
1)
Gospodarczej. Na porządku dziennym:
podanie właścicieli zakładów gospodnioszynkarskich o przedłużenie godzin handlu;
Filharmonicznego O u2) podanie T-wa
Bernardyńskiego

na kon-

3) ustalenie cen za ko-

w rzemiośle) należy do wyłącznej kompetencji władz administracyjnych | instancji
(w Warszawie, Łodzi, Wilnie, Komisarjat
Rządu, w większych miastach b. zaboru
austr.-prusk. — magistraty i na prowincji
przesyłanie

zatem tych spraw do

władz wojskowych chybia celu i powoduje
tylko niepotrzebną zwłokę w załatwieniu.

‚ — © materjały do muzeum Pedagogicznegu. W dniu 1 lutego r. b. powstało
przy Kuratorjum Okr. Szkolnego w Wilnie
Muzeum Pedagogiczne, którego zadaniem
wszelkich

przedmiotów,

obrazujących obecny i przeszły stan szkolnictwa w
Wileńszczyźnie.
Muzeum to gromadzić więc będzie różnego rodzaju fotografje i plany budynków
szkolnych, plany lekcyjne i programy naukowe, okazy, pozostałe po wystawach szkolnych, wycieczek, organizacji szkolnych i tp.

„O nadsyłanie tego rodzaju materjałów
zabiega Zarząd Muzeum i w tym celu wystosowana została do Nauczycielstwa speR odezwa. Okazy nadsyłać należy do
uratorjum Szkolnego Wolana 10 w Wilnie
z adnotacją „Muzeum*.

AKADEMICKA.
kiem

-

P. Wojewoda honorowym

A. Z. S$.

P. Wojewoda

przyjął godność

członka

człon-

Raczkiewicz

honorowego

Aka-

Związku Sportowego w Wilnie,
na walnem zebraniu Związku
zasług dla idei wychowania fizyWileńszczyźnie.

PRACA

I OPIEKA SPOŁECZNA.

Strajk w tartakach.

trudnieniw tartakach
Papiermejstra

Robotnicy za-

Kronika,

i Mielnika

w

Polaczka,

Lidzie

rozpo-

rzystanie z-ogrodu Bernardyńskiego za za- częli strajk. Strajkujący domageją się podbawy w sezonie: 1928 .r.; 4) sprawa udziele- niesienia płac o 50 proc., podwyższenia za
nia ogrodu Bernardyńskiego na poranki każdą akordową godzinę 1 zł. 50 gr., oraz
SE
urlopu
po przepracowaniu
muzyczne w dnie świąteczne.
= (x)
ROSA
Komisji Roz- roku.
Ogółem strajkuje dwieście osób.
budowy m.
Wilna. W dniu wczorajszym
Koodbyło się w Magistracie posiedzenie
KOMUNIKATY.
misji Rozbudowy m. Wilna.
(c)
Doroczne
zebranie Związku
Na posiedzeniu tem między innemi u- Leśników. Onegdaj w gmachu Dyrekcji Laktóości,
nieruchom
e
właściciel
że
stalono,
sów
Państwowych
odbyło
się doroczne
rzy korzystają z pożyczek "miejskich na walne zębranie Wileńskiego Oddziału Związdomów,
rozbudowę „względnie remonty
ku Zawodowego Leśników Rzeczypospolipodlegać będą specjalnej kontroli Komite- tej Polskiej. Po złożeniu sprawozdania za
swoich
w
komornego
ustalaniu
tu przy
rok 1927 udzielono absolutorjum ustępuг
ы
į
domach.
jącemu Zarządowi.
Następnie
uchwaliło
poilość
większą
Rozpatrzono również
zebranie
budżet
na
rok
1928,
załatwiło
lposzczegó
dań o pożyczki złożone przez
sprawę fundacji pokoju w Domu Akadenych petentów. W sprawie tej przyznano mickim w Poznaniu dla dwóch. studentów
3
pożyczek na ogólną sumę 160.000 zł.
AC
PoznańW sprawie podania
związku urzędni- wydziału leśnego
Na wniosek p. Langhamera postaków o pożyczkę na budowę własnych do- skiego.
nowiono utworzyć sekcję pszczelarską przy
mów w Kolonji Kolejowej, „Komitet zasad- Odziale Wileńskim. Wreszcie dokonano wyprzy,
uwzględnił
związku
niczo podanie
borów Zarządu na rok bieżący. Do Zarzączem wysokość pożyczki uzależnioną z0- du weszli: p. M. Hoppen—jako
prezes, p.
powierzono zbaktórej
Komisji,

oddziały

miejskiej sekcji technicz=

nej, oraz przejrzano szereg planów zaprojektowanych robót w sezonie letnim. Rozpoczęcie robót wodociągowych uzależnio-

Bonaszewicz
vice-prezes, p. Polankiewicz
sekretarz, p. Huszcza—skarbnik
oraz pp.

Kędzierski
Zarządu.
stwa

i Langhamer—jako

Zebranie

Związku

Po:skiego.

W

członkowie
+

Lekarzy

niedzielę

19 b.

Pańm. o

godz. 7 wiecz. odbędzie się w lokalu Wil.
T-waą Lekarskiego (Zamkowa ;24) Zebranie
informacyjno-dyskusyjne

niach Związku

stanowi

niewypowiedzianą

satys-

o

celach

Już o 10-tej jęli się schodzić goście.
Zaczęto oczywiście od rozglądania się po
ścianach i od ukłonów.
Komilitonowie z iście wersalską układ-

nością prezentowali panów paniom, jakkołwiek wszyscy się prawie znali. Czarne ka-

wy KI Polonia mają już ustaloną opinie:
;
bywa na nich wyłącznie high life.
Niemało trudu dołożyli [sami Polonusi,
żeby godnie udekorować białe ściany St.
George'a.

Na frontowej ścianie rozwieszono sztandar Polonii (barwy: czerwona, błękitna i

i zada-

Lekarzy Państwa Polskiego.

Przemawiać
będzie
įeneralny sekretarz
Związku D-r Jan Załuska
z Warszawy.

korporacyj

sztandarów

biała) w otoczeniu

skartelowanych: Arkonii i Velecii. „Dalej
tkwiły skrzyżowane schlógery i trogi. Po
stronie w

drugiej

obramowaniu sztandarów

widniały dwa dekle: fuksowski i barwiarski.
Zasię ściany gabinetów były urozmaicone świetnemi karykaturami przemiłego
bursza, kolegi G.—G. (Algo).
obecnych byli m. inn. pp. Ach-

Pośród

Kopciowie,

ognowiccy,

matowiczowie,

Platerowie, Burbowie, Korolcowie, Ostrow-

i szereg

„Czechowiczowie

scy, Sorokowie,

innych.
°
Warszawskie korporacje reprezentowali
kol. St. A. Makowski (Sarmatia) i kol.

ri

Z pośród profesorów był filister K! Polonia prof. Wróblewski z małżonką.
Tańczono chętnie i z werwą: walce,
oberki, chąrlestony, black-botton'y, tanga,
low-fox'y, blues'y tudzież pięknego wileńskiego mazura. Nie obeszło się i bez kotyljona, do którego stanęło 8 ósemek. Zawadzały odrobinę wydrążone wzgórza i doliny w posadzce, ale potem otrzaskano się
z temi nierównościami. Omijano je strate-

:
bezspornie

gicznie i tańce szły gładko. |
Piękne uznanie należy się

me-

która dokładała starań, aby

orkiestrze,

upaja-

i

rytmiczne

lodje były dźwięczne,
jące.

a, i ładne toaStroje? Bezwątpienia
lety. Crėpė-georgette'y, crepe de chine'y,
—

i tiule

atłasy

demickiego
nadaną Mu
w uznaniu
cznego na
—

się na bal o półno-

K. Święcicki (Jagiellonia).

SZKOLNA.

jest gromadzenie

—

fakcję,
Być może jednak, że się mylę — —

ienia itp. kierowane przez petentów bezpośrednio do MSWojsk. będą
zwracane
pe-

starostwa)

Niepudobna

—

panie, dla których powszechny zachwyt nad

toaletą

roczeń służby wojskowej,
urlopowania, przesunięcia

za

—

Wilnianie, udający

na to, że prośby dotyczące

bezwzględnie

jedenasta.

pierwszymi

cy nie mogą wyzbyć się obaw, czy aby nie
zastaną pustej sali.
Mojem zdaniem,
starodawny
ten sarmacki fair play,
lansują przedewszystkiem

=

nicy odziedziczonych gospodarstw rolnych,
uczniowie, studenci, duchowni, terminujący

5

bę w mm.

otrzymania zamówionych
od terminu
no
rur. W końcu ustalono budowę studni arte-

‚ пут

z każdego

m. 58

8.00

250-260, leszcze żywe 350 380, śnięte
260 - 280, sielawa 150 180, wąsacze żywe
350—380, śnięte 250 260, sandacze 350 —

tworzą

Symeona

sł. g. 6

wszystkie

_1200 zł. za
kę:
Cukter: kryształ 145
(w hurcie), 150 (w
p
kostka I gat. 170 180, II gat. 160

nabożeństwo

stkich mężczyzn zamieszkałych na terenie
pow. Wil.-Trockiego.
Tryb składania podań
dotyczących odroczeń
służby wojskowej.
Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III nadesłało
do Urzędu Wojewódzkiego
pismo źwraca-

kurczęta 200
250, kaczki
żywe 6,00 800,
bite 400 600, młode 3.00
4.00, gesi żywe
8,00
12,00, bite 7.00
10.00,
indyki žywe

15.00— 17.00, bite 12.00 - 15.00 zł., młode

rano

cmentarz św. Piotra i Pawła.

35 — 40 gr. za 1 litr,
twaróg 120 — 140 га 1 stała od
na miejscu
180 — 200, masło nie- danie wszystkich szczegółów
:
2
solone 600 — 650, de- budowy.
CA
W końcu Komitet postanowił przedłuza 1 dziesiątek.
żyć termin przyjmowania podań od po60—100, gruszki 120.
szczególnych petentów o pożyczki na reWarzywo: kartofle 15—17 gr. za I kg,, monty domów.
cebula 70—80, marchew 18—20, pietruszka
Na tem posiedzenie zakończono.
x) Z pos edzenia miejskiej rady
5—10 (pęczek), buraki 18 — 20, brukiew
15 20, ogórki 100—150 gr. za I dziesiątek, technicznej. Na odbytem w dniu wczorajgroch 60 70 gr. za 1 kg., fasola 70 80 gr. szym posiedzeniu miejskiej rady techn czza | kg. kalafiory 100—150 gr. za główkę, nej, między innemi ustalono warunki przekapusta świeża 40—45 za 1 kg.. kwaszona targów na poszczególne dostawy dla Ma30—35, pomidory 140—180, grzyby suszone gistratu m. Wilna przez dostawców prywatnych. Następnie rada techniczna przyjęła do
10.00—15.00 za 1 kg.
Drób: kury 3,00
6,00 zł. za sztukę. wiadomości Sprawozdanie złożone przez

Nabiał: mieko
śmietana 200-220,
kg. ser twarogowy
solone 650 — 700,
serowe 700 — 800.
J:ja: 270 - 280
Owece: Jabłka

maluje Jamontt obrazy większe, w mentom z farbami.
1924 na wystawie rzeW roku
których główny nacisk kładzie na
, kompozycje, ; wszystkie prawie utrzy- miosłi sztuki w Wilnie przyznano
muje w kolorze złocisto-bronzowym, Jamonttowi duży złoty medal za ma‚а Кбге w połączeniu ze stylizowa- larstwo, a w tymże czasie w Warna sposób graficzny rysunkiem—

Wschód

dzielenie ogrodu
(zależnie od gatunku), jęczmień browarowy+ certy
wieczorowe;
28
żytnie
Otręby
39—40,
43-, na kaszę

Stan posia- Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 14 z dnia

Korespondent „na oko".

wyprowadzenie zwłok na

18 Dzis

Z

B
czarską,
która
dotychczas
w wo- i
produkcji Francuskiej
jewództwie
tem
słabo
była rozwinięta.
:
Na 1 stycznia r. b. Związek Rewi- i
(Les Transatlantiques)
białostockiem
zyjny zrzeszał w woj.
wkrótce w kinie „POLONJA*. J
119 spółdzielni rolniczych. Zjazdy za- Lis mm mur mur musa ww aa
do zagęszczakończono wezwaniem
— (n) Ceny w Wiinie z dnia 17 lu5
b.
mleczartego_r.
spółdzielni
i
Kas
nia sieci
ody

„WSchodnie nie mogą dowołać się na- na rynku stołecznym.
Powyższą wiadomość
„Wet 0 statystykę w znaczeniu potoczktóż

15

SOBOTA

rok

), „© йе м lepszych warunkach znajNależy dodać, że w Tatrach twoamerykański | gat. 450 — 480, II
duje się Poznańskie, które może wo- rzą się już t.zw. bryndzarnie, które w szmalec
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny
а niedługim
A
czasie dadzą o sobie znać 240—260.
3
0 jawność. Kresy północno1аё
—

o g. 9 m.

W dniach
30 i 31
stycznia r. b. 1928 wykazu
imiennego
nieruchomości
odbyły się w Wołkowysku i Grodnie ziemskich podlegających wykupowi przymeteorologiczne
Spostrzeżenia
zjazdy delegatów spółdzielni zrzeszo- musowemu (poz, 114);
ologii . 5. В.
Meteor
u
z
Zakład
Ministrów
Rady
nych w Związku Rewizyjnym Polskich dnia 13 Rozporządzenie
lutego 1928 r. © ustaleniu
planu
z dnią 17 -- II 1928 r.
Spółdzielni Rolniczych w Warszawie. parcelacyjnegu na rok 1929 (poz. 115).
Ciśnienie
Obradom przewodniczył
w
Wołko744
KRONIKA
MIEJSCOWA.
średnie w m. =:
wysku p. Włodzimierz Bzowski,
zie(0) Posiedzenie Okręgowej Komi- Temperatura
mianin z pow. wołkowyskiego.
daw- sjiT“Ziemskiej
-|- 2 C.
w Wilnie. Najbliższe posie-

miczkowanych działów gospodarki na- mleka i wpłynie na spożytkowanie go
„rodowej,
na miejscu.

„nem. Ile ludności?

18 lutego

"KRONIKA

A

Ministrów z

sobotę

Syn,

lokatorów

r. w sprawie

lacy, odznaczają się przedziwnem zamiłowaniem do—spóźnianią
się, osobliwie do
spóźniania się na bale.
BED Ależ, kochanie, nie mamy się czego
śpieszyć. | cóż z tego, że wyznaczono bal

do kościoła Św. Jakóba.

W

RzeczyO uzu-

Rzeczy-

wie nadesłał nam do redakcji Konwent Polonia. Zarówno wilnianie, jak wszyscy Po-

po długich i ciężkich cierpieniach zmarła
16 lutego 1928 r. w wieku
lat 88. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. św. Jakóba
Nr. 16, m. 4, odbędzie się w piątek 17 lutego o godz. 5 wiecz.

Rzeczy-

Prezydenta

„Początek punktualnie
o ósmej”.
Te
zdanie tkwiło na zaproszeniu, jakie łaska-

b. obywatelka Ziemi Mohyiewskiej

pospolitej z dnia 13 lutego 1927r. o pomieszczeniu majątków
w
wykazie
imiennym
nieruchomości poddanych
przymusowemu
wykupowi na parcelację (poz. 111);

Zjazdy Społdzielni Rolniczych.

gospodarki krajowej — wszystko to wej powstał projekt, silnie przez rząd
należy zawdzięczać „jawnošci“.
popierany, aby po osuszeniu Polesia,
Reasumując powyższe

ustawy

110);

u”

ska naszego skomplikowanego kultu- pułkownik Ślaski.
Zjazdy zaszczycili swą obecnością
ralnego i ekonomicznego
życia pańpp.
starostowie pow. wołkowyskiego
go.
- stwowego i społeczne
Wołania o
i
grodzieńskiego
i p. Maculewicz, dyr.
większą jawność
tyczą
się dzisiaj
Wileńskiego
Oddziału
Państwowego
szerszych dziedzin, aniżeli dotychczaBanku
Rolnego.
.
sowej statystyki urzędowej
Na pierwPrzedmiotem obrad zjazdów było
szem miejscu
stoi
potrzeba
więcej
omówienie
stanu i najbliższych zadań
jawności w finansach prawno-publiczspółdzielni
rolniczych
w pėlnocnoPańnych związków przymusowych.
wschodnich
powiatach
woj.
białostoccałkowity
winne
stwo i samorządy
kiego.
Referaty wygłosili
delegaci
'ykaz dochodów i wydatków publiZwiązku
Rewizyjnego
pp.
dyr.
P. Zaznacznie krótw terminach
wać
łuski dr. T. Kłapkowski
i lustrator
szych, aniżeli to robią dzisiaj. Tylko
perjodyczne i szybkie scentralizowane Neweła.
Z referatów
tych wynikało,
iż
i wydatków dają
wykazy wpływów
spółdzielnie
rolnicze,
zrzeszone
w
konieczny całokształt publicznej goSpodarki finansowej, względnie prze- Związku Rewizyjnym, coraz to więcej
Onywują nas o koniecznem lub nad- umacniają się zarówno co do fundumiernem obciążeniu podatników. Jest szów własnych, jak i co do ilości
elementarnym obowiązkiem gospodar- placówek.
Na szczególną
uwagę
zasługuje,
ki publicznej służyć opinji publicznej
iż
w
ostatnich
czasach
woj.
białoi
wykazami
Wyczerpującemi danemi,
stockie
wykazuje
coraz
to
większe
Niemniej postulat jaw-

Wyjaśnieniami.

Prezydenta

Rozporządzenie Prezydenta
pospolitej z dnia 7 lutego 1928 r.

(poz.

Komorowska

Klementųyna

Ziemskiego (poz. 109);
pełnieniu

Po Czarnej Kawie KI Polonii.

лар

pospolitej z dn. 6 lutego 1928 r. w sprawie
zmiany Statutu Państwowej
Rady
Kolejo=
wej (poz. 108);
— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-

dnia

zjawi- działacz i prezes Związku Osadników,

| też wszystkie inne tak liczne

— Rozporządzenie

3

wo

Stąnów Zjednoczonych Ameryki (poz.

—

INFORMAGJE

Doświadczyliśmy, że staty-

<>» dalej.

ogłoszone

posiadaniu

o

pospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. o wyostatnim czasie wy- mianie
akcyj rublowych Wileńskiego Banku

Dopiero w

być wkrótce

ay

“+

—

Pozatem

przeważały.

krynoliny, które w obecnym . karnawale
stały się b. modne. Peruki białe są mało
używane i zgoła nie są potrzebne. Chyba
już do bardzo stylowych kostjumów i to
raczej
godne

toalet

na balach maskowych. Ubolewania
że nie widuje się pośród wileńskich

biedermayerow-

kostjumów

owych

skich, ogromnie oryginalnychi wdzięcznych,
coraz
sobie
zagranicą zdobywają
które

liczniejsze „zastępy* wielbicielek.

Humory były pyszne. Szczególniej nad
ranem, kiedy to coraz częściej zaglądało
się na dół do George'a,
któremi

kami,

a discretion.

było

ile że trudno

szukać podniety w czarnej kawie
się

raczono

z fawor—

na górze

Iolełda
miłości
a
22?
е о С

ЯМ д

йМ

уа 5а рр Na

a a S a ай

L чаа ай Ч

dla obcych jest nauka chodzenia, ale właśnie dla nas. Do umiejętności chodzenia
wogóle - musimy dodać jeszcze pewne
unormowanego
subtelności — chodzenia
przepisami ruchu pieszego. Trudno to będzie — ale jakoś powoli, pomalutku przyzwyczaimy się. No, a przytem, niechcący
nauczymy się jeszcze jednej umiejętności.
— Podziękowanie Pani Hr.
Wiktorowej Platerowej najserdeczniejsze „Bóg zapłać* za ofiarowane dła sierot Domu
Dzieciątka Jezus 100 zł. składują
Siostry Szarytki
й

Domu

Dzieciątka

Jezus.

-- Podziękowanie.
Komitet. „Chleb
dzieciom* zasyła „Bóg Zapłąć* wszystkim
instytucjom

za złożone

ofiary zamiast

wi-

zyt na rzecz ochron wileńskich.

TEATRY

i MUZYKA.

- Reduta na Pohulance. 900 dni
na kresach, Wczoraj upłynęło 900 dni
działalności Reduty na Ziemiach Kresowych
Rzplitej.
W tym okresie czasu Zespół
Reduty odwiedził 173 miejscowości i dał

Przypominając O niniejszem Zarząd Obwodu Wileńskiego prosi. pp. Kolegów o jak- 1502 widowisk,
na które złożyło się 50
najliczniejsze przybycie z powudu wielkiej utworów scenicznych, w tem 41 orygidoniosłości poruszanych spraw.
naln ch polskich.
— „Sułkowski*. Ze względu na wielPosiedzenie Wil. Oddziału Pedjatrycznego. Dnia 20 bm. o godz. 8 wieczo- kie zainteresowanie publiczności i liczne
rem odbędzie się w Klinice Chorób Dzie- zgłoszenia z prowincji, sztuka Stefana Żew 5-ciu odsłonach p. t. „Sułcięcych USB naukowe
posiedzenie Wil. romskiego
Oddziału

Pol, Tow.

Pedjatrycznego

Z na-

zyjskiej w,
Ogrodz'e
po-Bernardyńskim, stępującym porządkiem dziennym:
1. Dr. Karnicka. Przypadek wrodzonego
łębokości której wynosić będzie sto mtr.
braku m. pectoralis. 2. Pokazy chorych. 3.
Kierownictwo budowy tej studni powierzo-й
Dr. Lidzka. Kilka uwag o etjologji. ramienia
no inž. Hryniewieckiemu.
Istota
(x) Ludność Śnipiszek domaga się guzowatego. 4. Dr. Ejzenberżanka.
regulacji ul. Kalwaryjskiej. Dowiadujemy, odczynu tuberkulinowego i jego znaczenie.
:
Walne
zgromadzenie
Związku
się, że mieszkańcy dzielnicy Śnipiszki wydniu
(odpis Oficerów Rezerwy odbędzie się w
stosowali do Magistratu m. Wilna
zażalenie na 26 lutego o godz. 11.30 w 1-ym terminie
Wojewody) pisemne
do
absolutną ignorancję przez czynniki miaro- io godz. 12 w 2-im terminie w Sali Techdajne najistotniejszych potrzeb mieszkań- ników (Wileńska 33).
W dniu 23 lutego o godz,
19.30 w
ców tej dzielnicy. Chodzi tu głównie o uporządkowanie ul. Kalwaryjskiej, zasypanej Związku Oficerów rezerwy odbędzie się odtuż za mostem Zielonym ziemią, tworzącą czyt członka Ligi Morskiej p. Jana Rochował, trudny do przebycia i zmuszający prze- wicza o Marynarce Wojskowej.
W Klubie Inteligencji Pracującej
chodniów przechodzić przez jezdnię, co nie
może być tolerowane ze względu na bez- ul. Mickiewicza 23 trwa jeszcze wystawa
rac malarskich i graficznych Włodzimierza
pieczeństwo i przyczynia się do tamowania
orsaka. Kto dotychczas nie oglądał tego
ruchu kołowego. Pismo to podpisane zostało przez tysiąc pięćset osób, zamieszka- ciekawego zbioru, niech pośpieszy, gdyż
wystawa zamyka się 22 bm.
łych po tamtej stronie Wilji.

kowski*

grana

będzie

dziś

i jutro

(w nie-

dzielę) 0 godz. 20-ej. W przedstawieniu
biorą udział Juljusz Osterwa w postaci tytułowej i pełny zespół męski, Motywy muzyczne E. Dziewułskiego. Oprawa sceniczna Iwa Galla.
7

— Popołudniówka niedzielna.

w

niedzielę,

po cenach

znižonych

Jutro,

0 godz.

16-ej, komedja Fr. Zabłockiego - „Fircyk w
zalotach z Juljuszem Osterwą w postaci
tytułowej.
— Redutowe Zapusty. W poniedzia-

łek, o godz.

lotach*

18-ej (6 wiecz.) - „Fircyk

komedja Zabłockiego

w za-

z juljuszem

Osterwą.

, We wtoręk o godz. 18-ej, poraz ostatni w sezonie, komedja
stylowa Ign. Grabowskiego—„Niewierny Tomek*. Udział bierze

pełny zespół

Reduty

z Juljuszem Oster-

wą na czele. Motywy muzyczne E. Dziewulskiego.
eatr Polski (sala „Lutnia“). Dzis
powtėrzenie wczorajszej
premjery, pełnej
RÓŻNE.
OWA.
WOJSK
humoru komedji amerykańskiej Johnsona
chodzić. „Fenomenalna umowa“.
— (c)A więc uczmy si
— Wybory
sądu
honorowego dla
i
Popołudniówka niedzielna. W nieoficerów sztabowych DOK III. W dniu Słusznie powiedział jakiś filozof, że człodzielę o godz. 4 m. 30 pp. grana będzie po
wczorajszym odbyły się wybory sądu
ho- wiek całe życie się uczy. Oczywiście w L
do raz ostatni w sezonie komedja
Molnara
Po
dla oficerów sztabowych
D. O. niku wieloletnich wysiłków dochodzi
wniosku, że właściwie nic nie umie — ale „Złodziej i jego mecenas*. Ceny od 20 gr.
„III.
— Jubileusz Fr,
Rychłowskiego. ZaW skład sądu weszło 12 wyższych ofi- to tyczy się tylko wyjątkowo skromnych
art. i mądrych ludzi. Przeciętny obywatel ma o powiedziany na pi
ziałek 20 b. m. obcerów na czele z szefem uzbrojenia
sobie górne wyobrażenie — częstokroć naj- chód jubileuszowy: Fr. Rychłowskiego bępułkownikiem Roszkowskim.
# #— (x) Insp. D. O.K. I. Gen. Romer niesłuszniej. Władze administracyjne od pe- dzie dniem niezapomnianym w dziejach rozspokoj- woju Teatru Polskiego w Wilnie, na obw Wilaie. W dniu wczorajszym przybył do wnego czasu uwzięły się na ludzi
w kinach i chód ten bowiem zjeżdża do Wilna wiele
Wilna inspektor Armii DOK I generał Ro- nych a poważnych. W prasie, była
sposo- wybitnych jednostek i działaczy teatralnych.
po temu
mer. W czasie swego pobytu w Wilnie gen. wszędzie gdzie tylko
Romer dokonał inspekcjj w oddziałach bność umieszczane były odezwy, a raczej Początek o g. 7 m. 45 w. punktualnie.
pouczania nawołujące:
Wilnianie, uczcie
garnizonu wileńskiego.
Wile
je Towarzystwo Fitharmo(x) Dodatkowe komisje poboro- Się chodzić! — Ten i ów przeczytawszy ta- niczne w „Reducie". Już kilka tylko dni
irunicznie, dzieli nas od prawdziwego święta muzyczwe. W poniedziałek dnia 20 bm. przy ul. kie. wezwanie uśmiechał się
„a toż co nowegol - od tylu nego, jakiem będzie recitał fenomenalnego
Bazyljańskiej 2 odbędzie się dodatkowe myśląc
siedzenie komisji poborowej dla wszyst- lat znam wileńskie wyboje i chodniki i dzię- pianisty Claudio Arrau'a w gmachu Teatru
ich mężczyzn zamieszkałych na terenie kować Bogu potrafię niezgorzej po nich „Reduta“(na Pohulance) w dniu 21-go lutedla przyjezdnych ta go r. b. o godz. 8 15 wiecz. Genialny ten
m. Wilna, którzy dotąd z jakichkolwiekbądź chodzić. To chyba
powodów nie stawili się do przeglądu.
nauka. Wiadomo, obcy musi się uczyć cho- ianista,żzdobywca 1-szej nagrody na Międz.
We wtorek dnia 21 bm. zaś dla wszy- dzić po Wilnie*. Ale okazało się, że nie
onkursie pianistów w Genewie, wykona

Ł

dziurawemi

nabywanie

wielkiej ilości

ckiewicza

biletów,

pozostały

Które

w

w

nie-

Sobota 18 lutego 1928 r.
16.40
— 16.55: Chwilka białoruska.

czekają

z Warszawy:
Marjan
Stę-

17,45—18.55:
Transmisja z Krakowa;
Audycja dla dzieci „Zabokról*, „Kiedy babwyko-

czasu i rozmaitości.
19.20
19.45: „Kult

przeszłości

a

za-

bytki sztuki* odczyt z działu „Sztuka* wygłosi Konserwator jerzy Remer.

-- Może

20.00
20.30: Transmisja
z Warszawy.
Odczyt o działalności Rządu, organizowany

przez Prezydjum Rady Ministrów.
wiać

będzie min. Staniewicz

0

gazety.

niesie mi

Przema-

dziesięć

Już

wykonaniu

no

On

papierosów

jak

22.30

wykona orkiestra, M. KotarInez z Portorico,
wyp. Mar-

;

23.30: Transmisja

na

—

kredę,

to

dopisze

i.

—

bej

gorączkowo

ucha gospodyni

do

pana — ja mogę
grubą

księgę

i za-

Proszę

pani,

może

pani

naszego

rachunku:

trzy obiady,

nich,

>
ostrogami wy-

čzašy!
R:

4

E. M. S.

ARTYSTA - FOTOGRAF

i

£ Antoni Skurjai ;

$

z miłą chęcią byśmy

*

Kino-Teatr

$

PRZEPROWADZIŁ SIĘ

$

4

na ul. Królewską 3

$

t

obrazu

2-ga i ostatnia serja rozgłośnego

premiera!

Dziś

:

Orkiestra
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warunki nie będą uwzględniane
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złotemi medalami.
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Perimuffera
jest

przetarg

położeni:

podwyższeni

zator w dół rzeki.
į
Opadanie wód pod Kopytami społ
wodowane
jest głównie przez zator,
jaki utworzył się w okolicach
Zawi?
chwostu i który
trzyma
się do te
pory.

Sporządza pomiary.
Wyjednywa przy parcelacji
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Do nabycia we wszystkich księgarniacn
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dźać będą do zatoru od dołu
Wishš
i, zakładając miny czynić w masie los
dowej głębokie wyrwy.
Zmudna ta praca ma jednak pew
ne realne widoki powodzenia.
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Według
opinji fachowców, rady?

Poradnik dla Radjoamatorów
Dyrekcja

niemożliweg

Policjanci i saperzy

TORÓW,
praca
zbiorowa wybitnych fachowców wojskowych,
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest
właśnie tem, co jest niezbędne
dla każdego Radjoamatora.
Cena
egz. brosz. 3.50 z., oprawionego 5.— zł.

lony, Kalafiory, Szpinak, Marchew —
Karota, poleca
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KAŻDY
defekt psuje odbióri
„ denerwuje słuchacza.
KAŻDY więc winien
mieć pod
ręką książkę, zawierającą rady i
wskazówki, jak defekt taki usunąć.

niezaspokojo-

jak Rzodkiewka, Sałata, Ogórki, Me- *"
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rozbicia”

na jego roz=

narazie

Przyjmuje mająfki do parcelacji kami- GR
sowej z wydaniem awansu.
bikwiduje serwifufy.
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KAZDY Radjoamator wie, czem
jest defekt w aparacie odbiorczym

w rol. główn.

wszystko widziane.

królewskiego! Przechodzi

to

Nabywa majafki do parcelacji.

w wyborowych.
gatunkach.
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12 akt. Bajeczna wystawa!
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erotyczny

nych pożądań. Intrygi dworu
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ul. Wiłeńska

enniki i specjalne oferty wysyłamy,
na żądanie bezpłatnie"
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Dziś! Bezkonkurencyjny najkosztowniejszy film obecnego 3sezonu! Pierwszy raz w Wilnie!
Kino-Teatr

jest

8 Oydział aararno-parcelatyjny. ®

FRYZJERSKIM". Kom. w 1 akcie.
godz. 3 m. 30. Początek seansów
od
czynna
Kasa
koncerty-radjo.
w poczekalniach
o g.4-ej. Ostatni seans o godz. 0-ej. Orkiestra pod batutą я p. Wł. Szczepańskiego.
parter 8u gr.,
Następny program: „Dziewczynka do wszystkiego“. Ceny
biletów:

Kulturalno-Ošwiatowy'

miary

m

POMOCNIKIEM

Nad program: „SEFE

na celu

шииишж&ниви% | Powielanie
(drukowanie w du&
ilości egzempl.)
&
Х
® żejskryptów,
iekcyj,
® cenników, okólni^
i t. p., wykoN
& ków
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dostępnych
® bardzo
R
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Biuro podań, przenNjN
S
pisywań
i tłumaw WARSZAWIE

10.25.
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wyświetlane
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roku
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18-g0 lutego

do
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Miejski Kinómatograf
| „BEZDOMNI“
(Bez Rodziny).
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Dramat w 8 aktach.

|-H.

udowodniona

ma

od kry zatrzymanej
przez zator po<
Nadbrzezia rzeka zboczyła i polami Kopytami. Wieczorem poziom Wist;
opływa zator aż do wsi Świdry Wiel- wynosił 3 mtr. 12 cm.
kie.
W najbardziej dotkniętej
klęską
Około godz. 18-ej min. 30 (czyli powodzi wsi Nadbrzezie sytuacja po
6. 30 w.) z Warszawy wyruszył
Od- zostaje bez zmiany.
Niektórzy
mie
dział 14 policjantów pod dowództwem szkańcy, pomimo zarządzeń władz
podkom. Szczeniowskiego, oraz
od- przeprowadzonej ewakuacji, nie chci
dział saperów. Oddziały te przedostać li opuścić swych
siedzib i umieści
się mają do zatoru i próbować
go się na dachach, mimo,
iż woda do
uszczuplić minami.
chodzi do
strychów niektórych chat
W dole Wisły lody ruszają i pły:
PREATONI
ATPK
TTK
KTS
więzieina. Sąd zaliczył wszystkkim na nie gęsta kra. W Płocku uszkodzone
poczet po osiem miesięcy kary aresztu zostały 3 izbice przy moście.
:
prewencyjnego.
Lody na Narwi jeszcze
stoją, ne
spływają.
Naj
Dobrze obmyślana kradzież zosta- Bugu zaś częściowo
ła ujawniona li tylko przez
s'abošč wyższy poziom wody na Wiśle zanoto
w Toruniu 4 mtr
nerwów Lisieckiego, nie mogącego się wano gwczoraj
Opanować na widok policjanta.
W/. 24 cm.
niósł

stronę

pod

koncertowa

ost.
|

o g. 4,
Początek
Salnickiego.
batutą Mikołaja
0$ novi
nieważne.
Świąteczne
dni
w
i
premjerę
Honorowe bilety na

2 Mickiewicza 22ša
m

lokii

w

Bekopryści

t

POLONIA”

#

i poszedł

towtt. Wina została

Ę$]+222222002020020022 EB

kredyt.

kosz

ulicy Kolejowej. « Młodzi ludzie podążyli za nim. Czwórka
skręciła
pod
most i poszła w stronę przedmieścia,
a wówczas śledzący policjanci aresztowali ich. W: koszu znalazły się rzeczy
pochodzące
z kradzieży.
Nerwowy
posłaniec okazał
się Władysławem
Lisieckim, pozostali znanymi złodziejami: Z. Urbanowskim, J. Maciejkiewiczem i A. Piworowiczem.
Wszyscy
stanęli przed Sądem Okręgowym, któremu przewodniczył p. sędzia Kon-

. Gospodyni sama.
Odwraca kartki gruksięgi, liczy głośno - wzdycha i mruczy:

— Podłe

wziął

ta nie

lecz uszczuplanie tej olbrzymiej bary
kady lodowej
przez tworzenie wyrw_

W ciągu piątku w sytuacji
jaka
się wytworzyła na Wiśle, nie zaszły
dwie te posesje połączone są dużym poważniejsze zmiany.
ogrodem
owocowym) pewnego
роZator, który się uformował
pod
ranku majowego spostrzegli z przy- wsią Kopyty i spowodował
zalanie
krością, że są okradzeni.
Złodzieje Nadbrzezia oraz częściowo Kępy Nadzabrali różne
rzeczy i ubrania.
Po- brzeskiej, stoi w dalszym ciągu.
wiadomiona o tem
policja wszczęła
Sytuację pogarsza opadanie wody,
dochodzenie jednak bez rezultatu.
wskutek czego zator osiada na mieDopiero po kilku dniach policjant liźnie i nie może spłynąć.
stojący na posterunku
koło dworca
Ponieważ z drugiej strony znów,
kolejowego mimowoli
zresztą
przy- wszelkie próby rozbicia zatoru minaczynił się do ujawnienia
sprawców mi, pociskami armatniemi i bombami
kradzieży.
rzucanemi z aeroplanów, spełzły
na
z
Stało się to w sposób
następują- niczem, wytworzyła się sytuacja,
cy. Policjantowi temu, rzuciło się w której wyjście jedynie czas przynieść
poł.
oczy zdenerwowanie
posłańca,
jak może. Około godziny 3-ej po
zatoru woda opadła jeszcze o
gdyby oczekującego na kogoś. Obser- koło
wacje dały pozytywny rezultat,
gdyż pół metra. Dopiero w porze wieczopo pewnym czasie. przyjechało trzech rnej około godz. 1—8 wiecz., wskumłodych ludzi. Posłaniec podbiegł do tek silnej ulewy, poziom rzeki pod-

pSia-

wyjmuje

Akcja

zatoru, gdyż ze względu

Zatory w górze Wisły dalej
grożą nizinom podwarszawskim.

całą

(Spiskowcy w Carskiej Rosji). Wielka
Najpotężniejszy Superfilm
którzy
pierwsi
.
I
epopea bohaterów,
prod. rosyjskiej 1928 r.
go.
Merežkowskie
D.
powieści
słynnnej
podług
Rosji
i
Polski
wolności
sztandar
wznieśli
W rol. gł. najwybitniejsi artyści Teatru Stanisławskiego w Moskwie z M. MAKSIMOwem jako Carem Aleksandrem 1 na czele. Autent. zdjęcia w Petersburgu, Peterhofie
iw pałacach cesarskich. Film ten wzbudził zachwyt prasy calego Świata.
Seansy O g. 4, 6, 8 i 10. Dla młodzieży dozwolone.

Kino-Teatr
:
HELIOS"
Wileńska 38.

10-ej

zepsuł

sprawę.

Ff]
EH+2220202002020020202

— Ha — trudno.
On wstaje, ściska obie dłonie i wraca
na swoje miejsce.
On: Goli.
Ona: (wzdycha): Znowu
musimy na

«muzyki tane-

do

dwadzieścia cztery wódki...
Kłaniają się i brząkając
chodzą.

— Bo uważacie panowie, miałem dziś
dostać gażę -- — sprawa jest drażliwa.
— Tak, tak. Ale pojmuje pan, my sami

Dziś!

«ul.

portfel
Guzik!

się

Oficerowie:

i palić —

nie?

—

posłaniec

kolejkę.

tymczasem,
zapłacić.

— Doskonale, proszę

Szept 1ozmowy.

cznej z kawiarni „Gastronomja" w Warsz.

=

sumę,
obiad

coś.

zaczekać.
._ Gospodyni
pisuje.

się do ucha sąsiada:

jeść

nachyla

i szepcze

panienka z łaski swojej przy-

A nachslając

jan Maszyński, K. Morena:
Potpouri p. t.
„Berlin tańczy”, E. Kalman: Marsz huzarów
z op. „Manewry jesienne* wykona ork.
„.
/22.00—22.30; Transmisja z Warszawy:
"Sygnał czasu, komunikąty lotniczo-meteorologiczny, PAT, policyjny, sportowy, oraz
nadprogram.

Nerwowy

Trzeci (rozkłada ręce): Wielka rzecz
zjemy na kredę.
Pierwszy (z uśmiechem): Świetna myśl!
Panienko, jeszcze trzy wódki

reformy rolnej.
— Podłe czasy!
20.30: Transmisja muzyki
lekkiej z
Warszawy — Wykonawcy: Orkiestra dęta
Przy innym stole: On i ona.
pod. dyr. Aleksandra Sielskiego, Marjan
Ona: Noi co będzie?
Maszyński (recyt.),
Mieczysław _ Salecki
On: (marszczy się): Bo ja wiem?
(śpiew) i Stanisław Nawrocki :akomp.).
Ona: Możebyś od tych panów
požy1. P. Suppe: Uwertura do. op. „Męki życzył. Znasz ich przecież. Kłaniali się.
Tantala“, P. Fall; Walc z op. „Wesoły AuOn wstaje i zbliża się do pierwszego
gustynek" — wykona
orkiestra, Klemens stolika.
Junosza: oracja dziada kościelnego do no— Dzień dobry panom.
wożeńców, wyp. Marjan Maszyński.
Moje uszanowanie. Proszę, niech
Ii. A. Maillart: Uwertura do op. „Dzwo- pan siada.
ny Eremitów*
biński; Donną

mówić,

Państwo Goriein zamieszkali przy
Pierwszy: ...ja stawiam. Tyłko рго5Popielniczka.
bym was o małą póżyczkę. jakie głupie ul. Szopenowskiej 32, oraz p. Nisson,
rozłożysty bu- dziesięć złotych. Miał mi dziś oddać po- zamieszkali przy ul. Sadowej
(oby-

płot. Właśnie z tą samą propozycją miałem
się zwrócić do ciebie. Czekam od tygodnia
na pieniądze — — pisałem do ojca
— —
dotąd nic.
Dziewczynka przynosi kompot i stawia.

sygnał

Z GAŁE)J POLSKI.

Z SĄDÓW

— Teraz proszę kompot.
Dziewczynka leniwo zbiera talerze i
Wszyscy trzej: Podłe czas)!
znika w drzwiach, wiodących do kuchni.
— Słuchaj, mój drogi — czy nie mógł— Proszę pani, my jutro uregulujemy,
byś mi pożyczyć dwa złote... Głupio jeść dobrze. Ile tam razem?
na kredyt. Obiecali dziś honorarium i
proszę
— Trzy
dwadzieścia.
Ależ
tego
bardzo!...
— Ha — ha, a toś trafił, jak kulą w
— Dziękujemy - do widzenia!

niewski.

w

i przeglądają

Zmrok.

16.55 - 17.15: „Tuczenie trzody" odczyt
z dz. „Hodowla“ wygł. insp. hodowlany Zw.
Kółek i Org. Roln. Ź. Wil. inż. jan Czer-

H. Zakrzewskiej,

panowie. Ja stawiam...
Drugi: A a-a.
Trzeci: No to jeszcze jedną

W kącie bufet. Wielki
fet, zastawiony talerzami, pełnemi
potraw rucznik K. większą
zimnych. Ža bufetem siedzi gospodyni i krew, trzeba by ten
ziewa. Przy stolikach
siedzą konsumenci.
Drugi (wyjmuje
jedni stukają widelcami
0 talerz, inni — przewraca w nim):

RADJO—WILNO.

naniu a;tystów Teatru Miejskiego.
19.00—19.20: Gazetka radjowa,

nich duże szklane

z musztardą, oliwą i octem.

11.

cia byta mata“

Na

moi

kielichy, w których tkwią misternie ułożone bibułki do wycierania ust. Obok słoiki

„Orbisie* Mi-

17.20
17.45: Transmisja
„Radjokronika* wygłosi
Dr.
powski.

obrusami.

nakryte

ė

©

2404652504

Duża sala. Stoją gęsto stoliki

nie, jakie wzbudził w naszem mieście jedyny występ p. Arrau'a, zaleca się wczeŚniejsze

On: Podłe czasy!
Trzeci stolik. Oficerowie.
Pierwszy: Ależ niema
o czem

Podłe czasy.

utwory Bacha, Webera i Liszta, w których
niepowszedni talent
p. Arrau'a. wyłoni się
w całej pełni.
.
Ze względu na kolosalne zainteresowa-

х

252023

4

о

|

AE * od godz. 10 do. 1 i od Mickiewicza 9, wejście nywa wszelkie dead
>, (557 p.p. W. Pohulan-z ul. Śniadeckich I, lecznicze z polecenie
lekarzy, „WST ka 2, róg Zawalnej.przyjmuje od 4—7.
),

+0—

W.Z.P. I.

Drukarnia

„Wydawnictwo

-g

Wileńskie",

Wydz.Żóreó231.

Kwaszelaa

2,

