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W

ostatni, i ostatni gabinet

republikań-

sko-parlamentarny w Polsce". Przedostatnim takim gabinetem był rząd hr.

Skrzynskiego.

Po

jego

ustąpieniu

przyjdzie gabinet ostatni.
Rząd p. Skrzyńskiego
przecłużył
wtedy swoje życie. Obecnie przesilenia w Polsce są krótsze, aniżeli były
kiedyś, lecz bardziej nużące. Wszyst-

kich ogarnia wrażenie pustki nie
pokonania,

pustki

programu,

żliwości większych
więcej to
pozostaje
scy

do

niemo-

zamierzeń. —

Im

się zmienia,
tem
więcej
temsamem. — Więc wszy:

z uczuciem

ulgi

przywitali

wia.

domość, że p. premjer Skrzyński nadal będzie urzędował, ale wiedzieli
wszyscy, że trwać to będzie krótko.
Ostatnim gabinetem, w naszem
przekonaniu, będzie rząd oparty o nie-

ciągu

detalicznej

cena pojedyńczego

Opłata pocztowa

nocy.

n-ru
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15 groszy,

|

uiszczona ryczażtem.

Posiedzenie

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.

WARSZAWA, 5. V. (tel. wł.Słowa). Premjer Skrzyński przybył dziś do

mentarny,

gabinet

gabinet de

aparla-

nomine

tylko

republikański.

Pan prez.

Wojciechowski

zapo-

szałka Rataja Prezydent

Wojciechowski

Senatu p. Trąmpczyńskiego

przyjął o godzinie 4-tej marszałka

czy Witosem

i że trzeba będzie

po-

„przed-

ostatniego" jak my go nazywamy,

—

gabinetu p. Skrzyńskiego.
W tych pogłoskach uderzają nazwiska kandydatów. Witos
jest niewątpliwie wielkiem imieniem,
bodaj
więcej,—jest symbolem
przebiegłego
chłopa, który zapanował nad
„panskiemi i profesorskiemi*
rozumami
wczorajszej Polski. Ale p. Chaciński
i Dębski? Przecież to nazwiska trzeciorzędnych pionków w grze partyj-

nej.

lazła się w
pierścieniu
otwartych
wrogów, w chwili
niebezpieczeństw

tragicznych

takich

nam

ludzi

wskazuje parlament, takim to ludziom
nieudolny,
przestraszony,
głupawy

parlament
Polski.

chce

WARSZAWA. 5.V (żel. wł. Słowa).
Według krążących w kuluarach
pogłosek stanowisko opozycyjne PPS. uległoby zmianie, o ile stronnictwa

ZLN.

Ch.D. i Piast zgodżiłyby się wycofać min. Zdziechowskiego. Obec-

ność min. Zdziechowskiego w przyszłym rządzie jest konieczna, jak wyjaŚniają czynniki miarodajne, nie tylko ze wzgiędu na jego plan sanacyjny
ale również wobec rozpoczętych pertraktacyj o pozyskanie kapitału zagra.
nicznego dla Polski. Osoba min. Zdziechowskiego zwłaszcza z temi pertraktacjami jest nierozdzielnie związana.

Koncepcja
WARSZAWA,

polecić

zbawianie
Cat.

5. V.

i wobec

skowa odbyła
sprawie treści

i woj-

dziś posiedzenie
w
odpowiedzi
m'nistra

spraw
wojskowych,
udzielonej
na
interpelację sen. Zdanowskiego i in-

nych o rozstroju w armii.
Treść
wspomnianej
odpowiedzi
zreferował sen. Kiniorski (ZLN), ktėry postawił wniosek O przyjęcie
na-

stępującej uchwały.

Komisja

Wysoki Senat raczy uchwalić
Prezesa

nastę-

Rady

decyzja

=

ST

EEA

Z ROWE DIETOS

przez interpelantów
zawiera

ocenę

na

(PAT). Nieoczekiwana

rządowego

barw

tu

starego

cesarstwa

uważana

interpelacji

Senatu

Pisma donoszą, że gabinet
kowane rozporządzenie spotkało
alicji rządowej, a mianowicie u
Odwołanie rozporządzenia
ności, ponieważ
postawiłoby
Hindenburga,
któremu kanclerz

dyskusji

kryzys.

Nowy

(Wyzw.)

oświadczył,

że

odpowiedź

Kryzys
BRUKSELA,

Wyzwolenia
li, iż

mą

przedstawicieli
i PPS,

stanowisko

tej

sprawie

5.V. PAT.

i mogącą

się

nowo

doprowa-

wiadomość
— red.)

PARYŻ, 5.V. PAT. Matin
z Riffu Abd-el-Krim

zdoinych do noszenia broni.
4

Wzajemna

mo-

dar ina

wydaje

wręczył

ratowanie

się nam nie-

donosi z Tangeru, iż według wiadomości

wymiana

wszystkich

kontygentów

niów.

Wszyscy

zz

przyjaźń.

Rosja sowiecka

państwowej. —Rząd nasz od-

szedł,

ale nie upadł—

Rokowania
|

likwidacyjne

więźniów

POWIATOWA—ul.

Mickiewicza 24

WARSZAWA, 5V. PAT. Dnia
28 kwietnia
rząd niemiecki wręczył
poselstwu Rzeczypospolitej
Polskiej
w Berlinie swoją odpowiedź na aide
memoire rządu polskiego z 15 kwietnia w sprawie
rokowań likwidacyjnych.
Komunikat
odnośny podany
wczoraj
do
wiadomości publicznej
streszczą

stanowisko

n.emieckie,

jako

wychodzące z założenia konieczności
porozumienia się pomiędzy obydwie-

ma stronami, określając przytem pro-

pozycję Polski, jako
niedostateczną
i domagając się ceIkowitego
zaniechania akcji likwidacyjnej.
Jak wiadomo, aide memoire rządu
polskiego
wyjaśnił
dlaczego - rząd
polski godząc się na zrzeczenie swoich praw
do
przeprowadzenia niewszczętej jeszcze likwidacji w znacznej ilości nieruchomości
niemieckich
w Polsce, uważa wsirzymanie będącej już w toku akcji likwidacyjnej za
niemożliwe z przyczyn
zasadniczych
i rzeczowych.

Żydzi wileńscy © Kownie.
Wileńska prasa żydowska
wia sprawę

wyborów

do

szeroko oma:

Kowieńskiego

Sej-

mu, żywo'interesując się akcją przedwyborczą.

W artykułach wszystkich prawie
gazet ży:
dowskich w Wilnie znajdujemy tony
znie-

oraz

kowieńskiego

żydowskiej

listy wyborczej

nomiczno- Wyznaniowej, mającej
przeciwwagę wobec żydowskiego
twa demokratyczn”go,

Eko:

stanowić
stronnic-

Kupuję
w jęzvkach: polskim,

rosyjskim, fran-

cuskim i niemieckim zwłaszcza
kuję książek wydanych
przez

poszuPolskie

Kasę Mianowskiego w Warszawie szczegóinie zaś:

<Pragmatyzm»

2. J.. Gołuchowski

<Filozofja

.

«Uzasadnienie

o

podstawie

pelitycznych

destatecznej»

DOWIEDZIEĆ SIĘ
„SŁOWA

Li-

CZY JESTEŚ

.

CZŁONKIEM

LO P.P

tniej z poglądami monarchistycznemi.
Ale też zdaniem
prof.
Dąbrowskiego rząd powinien
nietylko
wie-

dzieć o płanach operacyjnych,
nien je poczęści układać.

powi-

Znów cytujemy ustęp z artykułu
p. Dąbrowskiego:

że w umyśle każdego monarchisty
Odpowiedzialność zatem Ministra sprowadza
się głównie do desygnowania oficera
(świadomego) po przeczytaniu artykułu

p. Dąbrowskiego

powstać może

tylko zdumienie.
Zacytujmy z tego
artykuły
trzy
tylko ustępy.
Są one zupełnie
wystarczające. Doskonałe dają pojęcie o
tem, co potrafi
czasami powiedzieć
p. poseł Dąbrowski.
„
A więc:
Pisze prof. Dąbrowski, że plany
operacyjne układane przez sztab ge-

na

wysokie stanowisko Naczelnego Dowódcy

Oficer ten musi mieć pełne zaufanie Ministra a z drugiej strony Rząd ma pełne prawo wskazać przyszłemu
Wodzowi
pewne
warunki
dla jego
planów
operacyjnych,
jak teren głównej akcji, osłona innych
te-

renów, pomoc sojusznikom, ofenzywa
defenzywa na wstępie. Przyszły Wódz
že nie przyjąć tych

ków, wtedy

Rząd

ograniezających

lub
mo:

warun-

wybiera innego.

Prof. Dąbrowski chce więc,
aby
rząd układał w znacznej mierze plany
operacyjne.
Nie
wiemy o ile prof.

neralny zie powinny (tak jest, nie omyliliśmy się: nie powinny) być ta- Dąbrowski uwzględnił tę okoliczność,
jemnicą dla gabinetu ministrów.
że Wódz Naczelny czasem musi wy:
Oto są p. Dąbrowskiego słowa dawać rozkazy bardzo nawet niepowłasne:
pułarne. Nie wiem, czy znalazł by się

Wreszcie sprawa tajemnicy,
Czy ma
być popełniony błąd Niemiec, które
prze.
grały wojnę już na wstępie 1914 г., ponięważ plan napadu na Beigję nie był znany
Rządow'? U nas było to samo. O mało
cośmy nie stracili niepodległości, ponieważ
plan ataku na Rosję bolszewicką ' był ukrywany, a przez to nieprzygotowany. Czy te
błędy mają się powtarzać?

Mniejsza o treść tego ustępu historyczno-rewelacyjaą.
Autor
tego
artykułu zna może nienajgorzej lite-

wojny.

Pogląd, ażeby Niemcy przegrały woj:
nę dlatego że rząd nie znał

napadów

na

planów

Z trudnością
pozytywną myśl

zupełnie innych.

jednak odcyfrujemy
prof. Dąbrowskiego

zawaitą w tem zdaniu.

Staramy

się

je odgadnąć, ale ze strachem cofamy
się przed własnym domysłem. Jakto?!
Czyżby profesor Dąbrowski nie wiedział, że plan operacyjny jest czemś
stałem, że się nie zmienia
czasami

przez lat kilkanaście.

z Moskwą,

a

książe

Józef z War-

szawą.
Bardzo ładnie, z dużem
niem opisuje
p.
swoją rozmowę

Prof.

wzrusze-

prof. „Dąbrowski
z marsz.
Petain.

Dąbrowski chciał

o tej rozmo-

wie opowiedzieć potomności dopiero
po swojej śmierci za pomocą pamiętników, — lecz
skoro
już opowiedział o niej teraz, — szkoda, że nie

kood

wydaje się mi,

uzasadnienia. Dla nas pewnikiem nawet pozostanie, że przegrały tę wojnę
z przyczyn

nieprzyjaciela, jak to uczynił Kutuzow

wspomniał, iż zwycięstwo wojsk
alicyjnych
zaczęło się dopiero
kurtuazją dla

Belgję,

mówiąc z maksymalną
aufora takiego zdania, nieco ryzykowny i wymagający jeszcze dłuższego

Niemcy

rząd parlamentarny,
któryby
chciał
opuścić
stolicę
i oddać
ją w ręce

I czyżby profe-

sor Dąbrowski chciał się domagać,
aby kaźdy rząd, każdy gabinet, któryby w tym czasie urzędował,
miał
znać tajemnicę planu operacyjnego.
Z dalszego jednak tekstu artykułu

dnia 26 marca 1918 r., t. j.-0d chwili
kiedy
generał
Foch został wodzem
naczelnym wszystkich wojsk
koalicji
i kiedy swe rozkazodawstwo unieza:

ležnit całkowicie
francuskiego.)

od

zdania

rządu

My
nie wierzymy, aby p. min.
Piechocki, p. min. Bryl, p. min. Kier-

nik,

p.

min.

Barlicki

wpływ zbawienny

mogli

mieć

na wojenne plany

operacyjne.
A teraz jeszcze jeden ustęp z artykułu prof. Dąbrowskiego, przeciw
któremu my, jako monarchiści, musi:
my zaoponować.
Nawet w monarchji konstytucyjnej nie
może monarcha wychodzić poza zakres praw,
które stoją ponad jego wolą, cóż dopiero
w republice. parlamentarnej.

Zdanie

powyższe

jest gramatycz-

wyn ka, że istotnie, to właśnie _nie- nie źle zbudowane. W republice mostóty p. Dąbrowski ma na myśli. Jak- narcha „nie może wychodzić”, bo w
to? Więc w Polsce już do dziś dnia republice monarchy
niema.
Prof.
liczymy około 300 byłych ministrów.
Niektórzy z tych ministrów
siedzieli

już na ławach oskarżonych
przestępców
z

nich

było

Dabrowski zaś
nie wskazuje,
kto
jego zdaniem „nie może wychodzić*

w chara- w republice, nie wiemy do kogo mają

kryminalnych.
socjalistami,

a

więc zwolennikami
pacyfizmu
bezwzględnego,
członkami
organizacyj
międzynarodowych. Bardzo możliwe,
że w przyszłości będziemy mieli mi-

nistrów nawet z grup właściwie

an-

się odnosić

wyrazy

„cóż

dopiero

w

republice parlamentarnej".
Ale nie o
te wątpliwości
gramatyczne
nam
chodzi.
:
Wyraz „nawel“
zdaniem naszem
został

nieszczęśliwie

Dąbrowskiego

użyty.

tu

przez

Być

p. prof.

może

jest

typaństwowych, jak z obecnego klubu to winą pośpiechu autora, lecz w daukraińskiego, czy białoruskiego, Wreszcie jakże często spotykamy pomię-

nym wypadku robi on wrażenie,
jakoby monarchja
była ustrojem pańdzy naszymi byłymi ministrami ludzi stwowym
mniej
praworządnym od
© przytępionej wrażliwości
etycznej. republiki. Tak nie jest. Główną siłą i
I' dia nich wszystkich, dla tych wszyst- główną atrakcją ustroju monarchiczkich panów domaga się p. prof. Dą: nego jest właśnie ito, że ustrój ten
browski wglądu do tajemnic planu wywyższa znakomicie piawo ponad

naszych

grę partyjną iefuzje namiętności osozape-

bistych.

czytelników, że w tych

Cat.

i

Metafizyki

Moralności>.

dzenia

jako prezesa Zjednocze*

nia Monarchistów.
Temniemniej nie
możemy nie stwierdzić jaknajgłośniej,

wnić

3. Im. Kant «Prolegomena» do wszelkiej przyszłej metafizyki...»
4. tegoż

browskiego,

operacyjnego.
Możemy z całym spokojem

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,

Życie»

napisał
artykuł w WarCenimy osobę posła Dą-

Wielu

Ostatnio
wileńskie
gazety
żydowskie
żywo omawiają fakt wystawienia w okręgu

kowieńskim

Dąbrowski
szawiance.

z powodu dotychcza-

sowych metod, stosowanych przez Litwę do
mniejszości narodowych.
я

2-ej i 3-ej 30 gr

rozumowanie.

ustawy o naczelnych władzach obrony państwa, p. poszł prof. Stefan

kterze

żydów

na stronie

że z okazji wnie- przynajmniej punktach pogląd prof.
do Sejmu newej Dąbrowskiego rozmija się najkomple-

Sądzić należy,
sienia przez rząd

wileńskich

chęceniai rozczarowania
do rządu

milimetrowy jednoszpaltowy

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

raturę, dotyczącą się wielkiej

z Niemcami,

więźniów.
odda

budżetowe, wniósł

о ооы

komuniści znajdujący się w więzieniach litewskich, będą wyWzamian

o policji

Teikia

Według wiadomości
otrzymanych
z Kowna, przedstawiciel Sowietów
Aleksandrowskij rozpoczął rokowania z rządem kowieńskim
o wymianę więź:
ra
Sowietom.
twinów.

roboty

oraz polskiego przekładu Schopenhanera <O poczwórnem źródle twier-

będzie walczył,
2

dania

ustawęO zrównoważeniu budżetu, o
stałym podatku majątkowym,
o ra
czelnych
władzach obrony państwa i

1. W. James

rumuński Diamandi

zarządził pobór

dziedzinie gospodarczej,

w

bezrobotnym i taniego kredytu —Rząd
w ostatnich 10-ciu dniach przeprowa:

przez

dobrowolny

Kowieńsko-sowiecka

zaj.

w dziedzinie fiskalnej,

ajencjj

poprawy

potrzebne mi do studjėw
dzieła
filozoficzne

na Francję?

naszej urzędowej

Abd-el-Krim
nadeszłych

bloku wło-

w Belgji.

Minister peinomocny

warunkami

E

Minister spraw wewnętrznych
podał się do
ministrów na stanowisku

Zbiórka

zbędnejmi

2

rząd koalicyjny

k koncesji!
do uspokojenia umysłów.

5,V. PAT.

(Powyższa
prawdopodobną

klubów

posiedzeniu Senatu.

EET

na

łotewski.

Briandowi czek na 2000 franków, jako

którzy oświadczy-

w

na plenarnem

PARYŻ,

wypo-

wiedział się przeciwko tej uchwale.
W głosowaniu
wniosek referenta
uchwalono przy wstrzymaniu
się od

głosowania

wytworzyła

był zaskoczony opozycją z jaką wzmiansię w dwuch partjach należących do kodemokratów i centrum.
o którem mowa przedstawia znaczne trudto w trudną sytuację
prezydenta Rzeszy
przedstawił rozporządzenie
do podpisu

rząd

Rząd tworzył. —

BEEREK

RYGA, 5.V. PAT. Przywódca związku włościańskiego i wice - prze-

do

ia jest odpowiedzią rządu. Przedstawicieł ministerstwa spraw wojsko:

wych pułkownik Petrażycki

jaka

jest za krytyczną

listopadzie

Z prasy żydowskiej.

o wprowadzeniu

wodniczący sejmu Alberings utworzył nowy
ściańskiego i centrum.

Wožnicki franka.

sen,

Rada Mi-

Zawieszenie broni w walkach partyjnych i zgodna współpraca
są nie:

E SSE

przed porozumieniem się z Reichstagiem. Dlatego też, jak donoszą pisma
gabinet nie zamierza narazie odwoływać rozporządzenia, które wywołało

że gącej doprowadzić

jakiej przedstawiciele
władz
wyko»
nawczych nie są uprawnieni,
— uznaje odpowiedź za niewystarczającą.

W

TEST

narad nie podano jeszcze oficjalnie do wiadomości publicznej.

Mini-

3)

IKT

sytuacja

dzisiaj na skutek rozporządzenia

przedstawione

pytania,

pre-

cesarstwa.

z powodu uporczywego trwania rady
wojskowych Żeligowskiego, 2) że nie dymisji
negatywnem w sprawie jakiejkolwie
wyjaśnienia

desygnowania

:

SAS

barw

Przywrócenie

strów z dnia 3 marca 1926 roku wyraża jedynie pogląd ministra
spraw
dano

wie-

konferowa?z posłami ChaNazwiska tych posłów wy:
jako kandydatury na przy:
przyniosły
zapowiadanego

w sprawie

gabinetu.
EEST

wnosi:

pującą rezolucję: Senat stwierdzając,
1) że odpowiedź na interpelację
Se-

natu do Pana

tego

Dziś w godzinach

lityków nie powiodła się p. Prezydent
Rzeczypospolitej
ma podobno zaproponować
ponownie
hr. Skrzyńskiemu formowanie

Wyników

Pat. Senacka

komisja spraw zagranicznych

5 V. (tel. wł. Słowa).

aktualną.

dzić do kryzysu gabinetu. Dziś po południu Rada Ministrów odbyła posiedzenie, na kiórem
rozważano
środki wyjścia z obecnego
położenia.

min. Želigowskiego.

WARSZAWA,

nadal

mjera odłożoną została do jutra.
Z zestawienia nazwisk wynika
iż nadal utrzymuje się koncepcja
centroprawu.
Jeżeliby misja
tworzenia rządu powierzona jednemu z wymienionych wyżej po-

BERLIN, 5V

Sprawa odpowiedzi

fcentroprawu

czornych Prezydent Rzeczypospolitej
cińskim (Ch. D., Dębskim i Witosem.
mieniane są w kołach
sejmowych
szłego szefa rządu. Konferencje
nie

Polska . zna- rezultatu

| w chwili kiedy

Ministrów.

5.V PAT.

O godzinie 5-tej dził prowizorjum

następnie pos. Głąbińskiego.

został przyjęty poseł Marek.
Pos. Dębski (Piast) konferował oficjalnie z przywódcami PPS, którzy
oświadczyli, że stają w zdecydowanej opozycji
do koalicji centroprawu

Taką samą odpowiedź miał udzielić pos. Marek Prezydentowi
wiedział pierwotnie, że powoła gabi- z NPR.
W ojciechowskiemu.
net jeszcze w ciągu nocy. Potem oQO godzinie 5.30 rozeszła się w Sejmie wiadomość, że pos
kazało się, że rząd powstać może do- Głąbiński wskazał
p Prezydentowi pos. Witosa jako męża zaupiero jutro. Krążą takie pogłoski, że fania większości prawicowej dla utworzenia nowego rządu.
Po:
tej misji pos. Witosowi
uchodzi za prawdopodobne.
całkiem się nie uda stworzyć nowego wierzenie
gabinetu z p. Chacińskim,
Dębskim,
Min. Zdziechowski ma pozostać.
przestać na galwanizówaniu;

Rady

WARSZAWA

dym w

Wiersz

Błędne

w dniu
5
Belwederu o godzinie 1-szej minut 35 i wręczył Prezydentowi Rzeczypo- nistrów na posiedzeniu
spolitej dymisję gabinetu która została przyjęta.
Konferencja
premiera z maja załatwiła szereg drobnych spraw
bieżących oraz przyjęła do wiadomośPrezydentem Wojciechowskim trwała pół godziny.
ci oświadczenie pana prezesa
Rady
Na godzinę 2.30 został zaproszony do Belwederu marszałek
Rataj i Ministrów, iż ponownie
zamierza
odbył przeszło godzinną naradę z Prezydentem Wojciechowskim. Pa kon- zwrócić się do Pana Prezydenta Rzeo przyjęcie
f.rencji marszałek Rataj złożył w klubie sprawozdawców
sejmowych na- czypospolitej z prośbą
dymisji
całego
gabinetu,
stępujące oświadczenie: — Informowałem
PP. Prezydenta o nastrojach panujących w Sejmie. Zgodnie z moją radą p Prezydent nie będzie odby*
Oświadczenie premjeraSkrzyńwał konferencyj ze wszystkimi
przywódcami klubów sejmowych a zapro:
skiego.
si jedynie marszałka Senatu
i prezesów
najliczniejszego klubu
prawicy
WARSZAWA 5V PAT. Po skoń(Z. L. N)i lewicy (P. P. S.). Pozatem jest bardzo możliwe, że p. Prezyczeniu
posiedzenia Rady
Ministrów
dent będzie chciał jeszcze rozmawiać z osobami, które będzie uważał za
Pan
Premjer
i
Minister
Spraw
Zagrakandydatów na premiera.
nicznych Aleksander Skrzyński przyPrezydent Wojciechowski jest zdania, że uda mu się jeszcze dziś w jał przedstawicieli prasy,
którym ociągu nocy wynaleźć kandydata na przyszłego premiera.
świadczył co następuje: Rząd koali
cyjny był rządem pokoju
społ.czneKto będzie tworzył gabinet.
go.—Podaję się dziś z rządem
do
dymisji.
ponieważ
podstawy
rządu
WARSZAWA,5 V. (tel. wł. Słowa. W Sejmie wiadomość o złożeniu
memu
dymisji i przyjęciu jej przez Prezydenta (W cjciechowskiego, mimo iż była koalicyjnego zostały wbrew
zapowiadana przez premjera Skrzyńskiego od dwóch tygodni,
wywołała życzeniu zwężone.—Mam nadzieję, że
żywe poruszenie. Okazało się, że stronnictwa sejmowe nie doszły
jeszcze moje ustąpienie ułatwi porozumienie,
zupełnie do porozumienia co do osoby męża zaufania. Wysuwana jeszcze zmierzające do rozszerzenia koalicji w
wcżoraj kandydatura pos. Witosa wywołuje podobno pewne tarcia. Lan- myśl zasad, które mną kierowały kie-

wyzyskaną jeszcze dotychczas kom:
binację
parlamentarną,
mianowicie
centropraw rozszerzony, za wyłącze- sowana jest natomiast forsownie myśl uproszenia hr. Skrzyńskiego aby
niem skrajnej lewicy i nigdy nie bio- zechciał ponownie podjąć się misji tworzenia rządu, gdyby Prezydent
Wojciechowski postanowił do niego się odwołać.
т
rącego udziału w rządach klubu
U p. Prezydenta Rzeczypospolitej,
chrześćj.-narodowego. Po tem, jak
ten rząd upadnie, przyjdzie już nieWARSZAWA.
5.V.
(fel. wł. Słowa). Zgodnie z zapowiedzia marwątpliwie do rządów

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

Ostatni gabinet republikańsko - parlamentarų.
W czasie ostatniego przesilenia z
przed trzech tygodni pisaliśmy: „przed--

— ul. Mickiewicza 20

10

228, drukarni 262

sprzedaży

'_

— ul. Wileńska 1

— ul. Zamkowa 80

GRODNO

redakcji 243, administracji

3 zł

— ul Gen. Berbeckiego

DUNIŁOWICZE

6-go maja 1926 r.

©. otwarta od 9 do 3. Telefonj:

z oduoszeuiem

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172
'BRASŁAW —— ul. 3-go: Maja 64

[ORUSKIENIKII
zdrojowisko położone nad Niemnem i otoczone olbrzymiemi lasami sosno*
wemi. Radjorczynne solanki. Chlorobronowe.
Kąpiele: solankowe, kwasowęglowe, borowinowe,
Hydropatja. Elektroterapja.
Kąpiele słenecznopowietrzne.

SUCHO,

Dużo

Plaża

nad

Niemnem.

SŁONECZNIE,

Kąpiele

WESOŁO,

kaskadowe.

TANiO!

spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. G:zybobranie.
Sezo1 od 15-.g9 maja do 20 września.
Przed wyjazdem iub wyuajęciem mieszkana
prosimy zasięgnąć informacj, porad i wskazówek w biurze Zarządu: Warszawa, Marszałcowska 130
|-sze piętro.

2

SKODA

ECHA KRAJOWE

„P.P.P.* przed
inż.

— Korespondencja Słowa —
Świta. Do Budsławia jeszcze dale-

dobnie

objawiła. wskazała kierunek

prawdopo-

że g anica sowiecka

jest

znak bliskości graniwszędzie zatarte.
Z

okien nie widać
lub okopów,
we

zagród

wszędzie nowe

w jakim

która się objawiła zbłąkanym, znajdu-

kolczastych

stacje i budynki

stopy,

mają iść aby połączyć
się z resztą
towarzySzy.
Nazwa miasteczka bierze
właśnie
swój początek od owej sławnej
budy, gdzie schronili się bernardyni.
Obraz cudownej Matki
Boskiej,
tej

co-

raz bliższa. Od czasu do czasu pod
oknem wagonu mignie sylwetka policjanta sprawdzającego dokumenty.
Najwyraźniejszy
cy.
Ślady wojny

Jana

Pekostawskiego,

"Starcia na ulicach.
PARYŻ, 5 V. PAT. Donoszą z Londynu,

Witolda

kolejo-

je się w kościele Budsławskim.
Mijamy
akurat
nowowybudowane koszary szwadronu Kopu. „Ot

jeszcze niezupełnie

wykończone, Świecą białemi ścianami.
Mijamy Wilejkę, Kurzeniec, za chwilę
staniemy w Budsławiu. Cieszymy się
ztego ogromnie, komunikacja bowiem

—ciągnie

swoje

opowiadanie

przygodny

informator

—

nasz

mamy

teraz

swego

czasu

bowiem

dzisiaj na jednym

zostali

wysiąść z wagonu i przenieść się do kulturalny.
Dodatni wpływ formacyj
drugiego odbiera sen zupełnie,
Nic Kopu w dziedzinie
kulturalno
spofeż dziwnego, że co krok słyszy
się łecznej jaskrawo uwydatnia się podz tego powodu utyskiwania
publicz- czas uroczystości narodowych. Rzec
ności, żmuszonej do dalszej za Moło- śmiało można, że skromny bez więdeczno w kierunku
Krėlewszczyzny kszych aspiracyj Budsław przy współ
podróży. Zwłaszcza cierpią nad tem udziale dowództwa
Kopu
stał się
oficerowie K.O.P. którym obowiązki ogniskiem kulturalnem do którego
służbowe często nakazują podróżo: garną się okoliczni mieszkańcy. Jest
wać do Wilna. Wprowadzenie wagonu to najlepszem lekarstwem na wszelką
bezpośredniej
komunikacji
Wilna z agitację wrogą państwu. Że tak jest,
Królewszczyzną nie naraziłoby
zdaje dowodzą tego przykłady... Oto
pos.
się Dyrekcji Kolei
na większe kło- Owsianik, Białorusin, który przedtem
poty. Mamy wrażenie, że Wileńska tutaj grasował obecnie wizyty swoje

Dyrekcja Koleji w trosce

0 jak naj: zredukował

przystosowanie

dla

wszystkich

ježdząčych

z

początki

są

zwykle

mrzyć

deszczyk

najtrudniejsze.

naj- Przy
współudziale Kopu
i gminy
Jak zorganizowana została orkiestra, która
jak- poraz
pierwszy wystąpiła w czasie
pra- obchodu Trzeciomajowego.
taile

z niskich

%

brzegów i zalał nadbrzeżne łąki i pola.
Zaczyna

Ludność

*

zwany. tutaj

i Eborowicz—obrońca

Łubieńskiego.

LONDYN,

świadków,

po wysłuchaniu zgodnych

W

Rozdzielnia

Woznica nasz jest nader rozmowny.«Budsław — mówi — założyli w
dawnych
czasach kupcy
wileńscy,

którzy przybyli
przez

nimi

Wilję i

tutaj

drogą

wodną

Był

między

Serwecz.

założył hymn

i ten

niejaki Oskierko

tu sobie leże.» Opowiadanie woźnicy
zbliżone jest do
właściwej
legendy
o założeniu Budsławia przez bernar-

dynów, którzy podobnie jak

i pierwsza część obchodu była
zakończona.
Część druga, urozmaicona
zawodami cyklistów, biegiem w workach,

biegiem na 3000 metrów, zawodami
w podoficerów szwadronu Kopu w t. zw.

rzekomi

wodną
kupcy przybyli drogą
miejscu gdzie leży miasteczko

i
zbu-

«List», wypełniła

sportowe

CEN
T RA
LA
SPÓŁDZIELNI RROLNICZOHANDLOWYCH
w WILNIE
19

poleca ze składu:

owsy

siewne i karmowy

koniczynę czerwoną wolną
od kanianki,
łubin,
kartofle
sadzeniaki

i stołowe

Kraj

i

in.

nasiona.

lat dziecinnych

resztę dnia. Zawody

wypadły

Szczególnie

MICKIEWICZA

Orkiestra zagrała

bardzo

na uwagę

nik biegu

dobrze.

zasługuje

na 3000 mtr.

wy*

(10žminut)

i zawody konne «list», które wykazały sprawność jeźdców
i dobre przy:

gotowanie koni.
`
Obchód święta Trzecio-majowego

pozostawi niewątpliwie niezatarte wrażenie wśród mieszkańców Budsławia,

wzmacniając

więź uczuciową

z

tra-

dycjami polskiemi, nadszarpaną rusy*
fikacyjaemi metodami polityki rosyjskiej.

rzały warunki
tego

umożliwiające

rozkwit

motywu.

W epoce romantyzmu nie wyłącz-

(O „Puszczy jodłowej* Żeromskiego). nie prąd
W głośnej polemice, wszczętej na
skutek
artykułów p. J. N. Millera o
«kraj lat dziecinnych», mający šwiadczyć, zdaniem autora, o epigonizmie
romantycznym w twórczości postów

naszych

literacki ożywił
działanie
twórczych,
leżących u pod-

tęsknot

łoża

sknot

organizacyj

artystycznych,

najgłębszych,

od

czasów

nawrotu

do

narodo-

dzieciństwa pielęgnowanych w duszy.
Nie tylko hasło

wości, przeszłości dziejowej

narodu,

przedostatniej i ostatniej do- nie tylko ta zasada prądu literackiego

by, w polemice przypominającej chwilami walkę z tymi pierwiastkami istoty człowieka, których się nie da stłumić, a tymbardziej
wykorzenić,
po
stronie Millera była teorja, czy też
doktryna ad hoc wykoncypowana, po
stronie zaatakowanych poetów, opiewających dom 'i kraj rodzinny,
* bez+

otworzyła

młodości,
można

drogę

zakątka

dla opiewania

rodzinnego.

kraju

Nie

dość wyraźnie nie podkreślić—

zwłaszcza

jeżeli

chodzi

o literaturę

polską—warunków działania politycznych,

pobudek

patrjotycznych.

„I tu dochodzimy

do

sedna

czy.

rze:

kiedy już w czasach

zaś literackie, jak

dopiero, jeżeli

literatury

wieku

stwa-

szerzej

potraktujemy

pracow-

dnia

następnego.

uznany został za winnego i ska:

Po-

W

drugiej, a tak

Ściśle z tamtą związa-

nej sprawie
o kradzież Anny Jarmoszewiczówny
oraz
przechowujących
skradzione

p'zez nią rzeczy małżonków

Klimaszėwskich,

zapadł po całodziennym dopiero wezoraj przewodzie wyrok.
Wyrok ten, znów potwierdził słuszność
oskarżenia.

spożywczych.

Parku

Hyde

zaczęto

wydawać
mleko
Kierownicy rozdzielni

spoi ryby
zape-

Środek

wszystkich

areszt prewen-

zapobiegawczy

pozostał

Owsianko

w stosunku do

bez zmian,

stanowili

pp. vice-

(przewodniczący)

oraz sę-

dziowie K. Kontowtt i hr. Czapski.
Oskarżenie wnosił podprokurator

Bu*

rycki.

Na wyrokach wspomnianych
skończył
się zaledwie akt z tej erotyczno- kryminalnej

afery,
bowiem
tak Załkind,
jak równieżi
jego
nieszczęśliwa
adoratorka,
zamierzają

się do sądu wyższej zas

š.

«Neues Wiener Tageblatt» donósi z Londynu:

że

ESTA
TNN
WERK REŁIRAAŁ GESTY

„Fałszywa'* organizacja

nastąpi

obecny konflikt potrwa

Według przypuszczeń kół giełdowych
dwuch

zaiiczoao

Komplet sędziowski

prezes

odwołać

rezerw bankowych jest względnie stały. Obawiają się jednak,
znaczne osłabienie kursu funta po ustaniu strajku.

komunistyczna.

około

Nieudany awans na kontidenta

tygodni,

policji politycznej.
prżysięganiu nowo
układał

Na

i wysyłał

wstępujących

kiewiczowi

członków

korespońdencję

władz

i kom. rządu

Beczkowi-

W tych dniach do Komendanta posterunku P. P. w Dziśnie zgłosił się niejaki
Piotr Chętowski i oświadczył, iż jako były

na:

czowi i otrzymał polecenie obserwacji
czelnych organizacji, tudzież przechowywał
ruchu. Stwierdził, że na czele
atchiwum pod pseudonimem «Kiejstut Ajgir». tego
Łubieński pełnił kolejno. w organizacji organizacji stała rada główna, komenfunkcję komendanta m. Warszawy, szeta da
sił zbrojnych
i rada
wojenna.
Sztabu generalnego pod pseudonimem <lie- Polska podzielona była na okręgi, te
bda».
13
W listo:
„Leśniewski
pełnił obowiązki
członka zaś dzieliły się na obwody.
rady głównej P.P.P., używając pseudonimu padzie 1923 r. rozpoczął się w orga«Dąbrowa».
: nizacji specjalny
ruch,
przysięgi w
Wroczyński
piastował
w = organizacji
godność wiceprezesa rady wojennej, ukry*
wzjąc się pod pseudonimem <Rejtan>.

podziemiach

kościołów i zbiórki

konfident

policji politycznej

organizacji komunistycznej
dzibę w Dziśnie.

wpadł

na trop

mającej stałą sie-

Zainteresowany

sprawą

Ko-

mendant policji zbadał Chętowskiego i na
podstawie tych zeznań postanowił dokonać
rewizji w domu rzekomego
przywódcy organizacji komunistycznej
Boguckiego Hipo-

lita.

na

bądź

Z zeznań Chętowskiego, wydających się
co bądź prawdopodobnemi, wynikało,

cmentarzu.
iż Bogucki otrzymał bardzo ważne dokuTomasz Łubieński lat 59, Józet Leśniewski
Wreszcie
w styczniu
1924 r. o- menta i listy dotyczące mającego rzekomo
lat 53, Jan Wroczyński lat 48, oskarżeni, że
trzymał świadek rozkaz ministra Soł- nastąpić w dniu 1-g0 maja przewrotu komuParagrafy.
w roku 1923 w Warszawie wzięn udział w
nistycznego. Dokumenta pochodzić miały od
organizacji <Patrjotów
Polskich»,
wiedząc,
Przestępstwa te są przewidziane w art. tana zlikwidowania organizacji P.P.P. III Międzynarodówki,
W nocy 2 czwartku
Waiedy Świadek. przystąpił do areszto- na piątek w tygodniu ubiegłym
że Organizacja ta ma na celu
dokonanie za:: 52, 101, cz,.l i 102 cz. 1 k. k.
dokonano
machu stanu na ustalony przez ustawę konprzyznał
się do rewizji w mieszkaniu Boguckiego i rzeczyArt 102 brzmi: winny przygotowania do wań. Pękosławski
Czyński

lat 47,

Olgierd Miehałowski

stylucyjną ustrój państwowy

lat 46,

Polski i wpro*

wadzenie dyktatury. Działaluość powyższej
organizacji wkroczyła w okres pizygotowań

do zamachu, co ujawniło się:
1) w rozkazie

P.P.H. z

dnia

prezesa

13.11

rady

1923 r.,

wcjennej

nakazującym

wciągnięcie
dowódców
pułku
garnizonu
warszawskiego, poznańskiego, krakowskiego,
lwowskiego, wileńskiego
1 lubelskiego
do
organiza., przeprowadzenie ścisłej ewidencji

składów broni, przygotowanie
lizacyjnego, 2) zdjęcie planów
tortyfikowanych,

3)

zbieranie

z miejsc ue

skłąde«

na

broń dla członków organizaeji i žaopatrzenie członków w kastety, przytem
Pękosła*
wski

był

założycielem

zbrodni,

przewidzianej:

w art

100

k. k.

a

zamknięc u .w ciężkiem „więzieniu

do

więc zamachu stanu 'na ustalony w. drodze
praw zasadniczych ustrój państwowy Polski,
Ti

lat 10.
At. 102 przewiduje za udział w spisku
dla dokonania powyższej zbrodni karę ciężkiego więzienia do lat 8,
i

organizacji, jako pre-

kierował akcją werbunkową
w
i na prowincji i pełmł
kolejno

funkcję komendanta sił ztrojnych, szeta
sztabu i członka K. Ot. P. P. P. pod pseudonimem «Jastrzębiec», <Czołowy» i «Kmi-

kiem

+.P.P.

1 do winy

się nie przyznał.

badania św. Stefana Łęskiego.

dek Łęski zeznał, że w początku roku 1923 otrzymał
wiadomość o po-

wstaniu tajnej

organizacji

to zagadnienie, jako funkcję

twórczą

i społeczną działalności naszych poetów, jeżeli uznamy iż charakter polityczny i patrjotyczny naszej literatu-

ry stwarza możliwości specjalne

dla

z progra-

drowski

—

„Miasto

politycznej.

Po dokladnem

trzymanemi

ograniczona

w

mojej

matki"

sportową

była

zaznajomieniu

podczas

rewizji

się

z za-

dokumentami

i

po przeprowadzeniu szczegółowego badania
wstępnego policja polityczna stwierdziła, iż
Bogucki o dokumentach znalezionych w jego mieszkaniu
nic nie wiedział
menta te zostały mu widocznie

celu podrzucone.

i że dokuw pewnym

Spostrzeżenia policji poli-

tycznej potwierdziło dziwne zachowanie się
hętowskiego,
który natarczywie
domagał
się wynagrodzenia za przysługę, jaką oddał

„kiepską

imprezą”.

politycznej. Niebawem stwierdzono,
Adw. Szurlej: Czy nie był pan policji
iź sprawcą podrzucenia dokumentów i kominformowany z kół sejmowych o P. promitującegu listu był nie kto inny tylko

P. P

Świadek:

Owszem,

sam Chętowski,
Wzięty w krzyżowy ogień

z kół sejmo-

towski

wych otrzymałem wiadomości, nawet
od wybitnych osób, których nazwiska nie chciałbym zdradzić.

kacji,

przyznał

się

do

pytań Chę-

popełnionej

prowo-

nie chcąc jedynie . wyjawić Źródła

jakiego

otrzymał

Wobec

jawnej

potrzebne

prowokacji

mu

z

dokumenta.

Boguckiego zwolniefortunny

Adw. Szurlej: Czy nie był to po: niono, zaś jego miejsce zajął
prowokator Cnętowski,
set Prager?
8
Dalsze dochodzenie trwa.

Świadek odmawia odpowiedzi.

«Nie chciałbym.. po„Wakacje
moich
dzieci*,
Rygier - dzieł swoich:
Nałkowska „Dom nad
łąkami* — a paść w podejrzenie,
iż popycham
są to dzieła wybiin'ejsze, może
naj- dzieła sztuki w jakąkolwiek,
choćby
wybitniejsze we współczesnej literatu- najwznioślejszą służbę, narzucam im
rzę polskiej.
cele narodowe, lub społeczne. Sztuka
„ Należy tu bodaj poprzestać na pisarska, podobnie jak wszystkie jej
Żeromskim, jako przykładzie najbar- siostrzyce — a muzyka najwyraźniej
dziej typowym. Nie kto inny, jak Že- i najbezwzględniej—nie ma, nie może

I nie nawiązuje chyba
p. Miller
wycieczki swojej przeciwko
krajowi
dzieciństwa do teorji uniwersalizmu. romski w odczycie swoim „Literatura
Bo jeżeli różne, indywidualne są przed- a życie”, stwierdzał, iż utwory najbarmioty
tej miłości u poetów
całego dziej charakterystyczne dla literatury
świata, zależnie od ich
narodowości polskiej — to właśnie te, które poi miejsca rodzinnego, toć chyba isto- siadają znamiona utworów
patrjotyta tej miłości jest uniwersalistyczna: cznych, lub politycznych.
1 tłumametafizyczne uczucie do ' swoistego cząc zjawisko to, zacieśniające niejakawałka ziemi, pód niebem odrębnem ko horyzonty naszej literatury, niei w odrębnym zakątku Świata, Dla. dwuznacznie wzdychał
do
czasów,
tego też motyw miłości ziemi ojczy- kiedy literatura wolna będzie od trosk
stej, a tymbardziej «kraju lat dziecin- społeczno-politycznych a zajmie
się
nych» jest motywem
uniwersalnym, wyłącznie tem co potrafi zapłodnić

nie

tarzu powązkowskim

Świa-

cic>,

patrjotycznego,

Również Gorczyński zeznał o celach organizacji w podobny sposób.

ni, z wyjątkiem gen. Wroczyńskiego, przy: Paderewski, ale to nie
odpowiadało
znali, że należeli do organizacji P.P.P., lecz
prawdzie,
czynili
to
dla
„złowienia*
do winy się nie przyznają, natomiast gen.
Wroczyński oświadczył, że nie był człon- nowych członków. Musztra na cmen-

zes rady wojennej wydawał pilecenia i roz:
każy, odbierał raporty, kierował całą orga'
Pierwsze zeznania.
nizačją pod pseudonimem
«Jan Pretor> i
«Stefan Leliwa»
Po zapizysiężeniu
pierwszych
Gorczyński jako płatny funkcjonarjusz 7.miu świadków,
sąd
przystąpił do
organizacji
Warszawie

stworzenia organizacji P.P.P., której wiście po dłuższych poszukiwaniach znalecelem— jak zeznał—było zabezpiecze- ziono nadzwyczaj ważne instrukcje komunidotyczące wystąpień 1:szo majowych.
nie kraju od przewrotu komunistów styczne,
Wobec niezbitych dowodów Boguckiego arei grup wywrotowych.
sztowano a sprawę całą przekazano: policji

że Członkowie
Po odczytaniu aktu oskarżenia zwrócił Świadek stwierdził,
się przewodniczący z zapytaniem „do oskar- P.P.P. opowiadali, że należą do nich
planu mobi- żonych, czy przyznają się do winy. Oskarże: najwybitniejsi ludzie,
jak
Dmowski,

złotego, przed jej „upadkiem* w wie- swojej swobodzie tworzenia — jaką
otoczenia dzieciństwa
„sielskiego i ku XVII, a nawet w czasach, kiedy drogą poszła?
anielskiego* nie wiąże się organicz- Rej i Kochanowski kładli podwaliny
Oto z pośród starszych
pisarzy,
nie z powstaniem jakiegoś prądu li- pod literaturę narodową, odzywały się najdostojniejszych rangą w literatuterackiego, naprz. romantyzmu,
ist- głosy o kraju rodzinnym, o stronach rze — Żeromski tworzy
„Wiatr od
niał on w głębi twórczych podniet dzieciństwa, jako o miejscu przed morza", „Międzymorze* i „Przedwiopoetów wszystkich
czasów, prądy niebem—pierwszem na ziemi. A cóż śnie”, Z pośród młodszych Kaden-Banromantyzm,

ranem

przy drzwiach

dnia 4 b. m. do

wództwo cywilne w sumie 10 zł. z ramienia
Jarmoszewiczówny (które sąd oddalił) wnosił adw. M. Bagiel.

giełdzie londyńskiej panuje zupełna dyscyplina.
Kursy były wczoraj
nominalne. Obroty nieznaczne. Pożyczki państwowe, które spadły * silnie
w poniedziałek poprawiły się we wtorek. Popyt wśród. publiczności
gotówkę w bankach nie jest zbyt wielki. Kurs funta z powodu wielkich

przykładna, tradycyjnym łańcuchem
„Kraj lat dziecinnych” wystąpi w
spojona, praktyka, Świadcżąca o sta- każdej literaturze z siłą niepospolitą, najbardziej dostępnym w swojej istołem zjawisku „kraju lat dziecinnych*, zwłaszcza jeśli literatury tej „charak- cie każdemu człowiekowi.
jako funkcji
twórczej w działalności ter jest przeważaie polityczny, patrjoLiteratura polska—z chwilą zdowszystkich prawie wielkich i małych tyczny.
‹
bycia warunków wolnych od wszelartystów na przestrzeni całej literatury,
Nie było jeszcze romantyzmu, ba! kich celów ubocznych,
wolnych od
od jej początków po chwilę obecną. klasycyzm nie zawitał jeszcze do nas, nakazu posłannictwa politycznego, lub
Motyw tej miłości domu, ogniska
rodzinnego, kraju pierwszej młodości—

się

nili Zalkinda adw. Kulikowski i Smiig.

osiągnięto

Na

złożona

tę- opiewania «kraju lat dziecinnych»!

bo

toczyła

od g. 9 rano

prze-

wach
podsądnym
cyjny.

w

faszystowskim a po pewnym
fl r Michałowski członek R. Gł. i zastępca mem
szefa sztabu gener. P.P.P. współdziałał w czasie dostał się do jego rąk program
pracy organizacyjnej, biorąc udział w za: Р, Р, Р, Zameldował o tem insp. Piąt-

A. B.

Załkind powołał

W.
rozdzielni
ne będą całej ludności stolicy podczas trwania
kryzysu.
mięsa, znajdującej się w Smithfield Market w Londynie wydano w ciągu

urządzonej

WIEDEŃ, 5.V. PAT.

z 9 osób, sąd honorowy, komisja rewizyjna.

czyciel p. Zwerebij.

Anny

dostarczone dla Londynu drogą kolejową
wniają, że dostateczne racje mleka i innych artykułów żywności wydawa-

pt.

towych (komunistycznych, żydowskich i socjalistycznych), ograniczenie praw obywa:

it. d.

firmy

zany na 1!/2 roku więzienia
z zamianą
na
dom poprawy.
Odpowiadał
z wolnej stopy
z powodu złożenia kaucji w sumie 20 tysięcy złotych. Środek zapobiegawczy względem
zasądzonego pozostawiono bez zmiany. Bro-

kole-

Jak zareagowała gietda.

gramie tym była zmiana Ordynacji wybor:
czej, bezwzględne zwalczanie: party) wWywro-

rada główna,

jego

Załkind

podziemnych. Zapisy na ochotników fachowców pragnących pełnić służbę
już
zastępczą na kolejach elektrycznych i parowych stolicy
przekroczyły
zapotrzębowania. Z różnych punktów kraju sygnalizują, że stan zaprowiantowaniai komunikacji jest nadspodziewanie zriakomity.

powązkowskim przy tak zw, grobie pięciu
poległych.
Na takich, tajnych* zebraniach
odbywano musztrę z członkami. P.P.P.. po:
siadało swój program i regulamin. W pro-

do żydów

Sprawa

LONDYN, 5. V. PAT. Dziś uruchomiona zostanie jedna z linji kolei

<Alarm», nawołującą do wstąpienia do.organizacji. Przyjmowanie członków do organizacji odbywało się bardzo romantycznie,

dozorcy

W obronie swej
szło 20 świadków.

dnia dzisiejszego 5.000 ton surowego mięsa i konserw.
Stan zaprowjantowania i komunikacji znakomity.

Akt oskarżenia zawiera 60 stron. Odczy:
tanie go zajęło kilka godzin czasu. Policja
polityczńa jeszcze w lutym 1923 r. otrzymała poutną informację o tajnej organizacji

stała

artykułów

pierwszej z
właściciela

Jarmoszewiczówna
skazana została z
oskarżenia o kradzież na 1 rok domu poprawy a Klimaszewscy po pół r.
W obu tych «związanych» ze sobą spra*

żywczych

Akt oskarżenia.

wychowanicy

g. 3 nad

5 V. Pat. W funkcjonującej już rozdzielni artykułów

Zał-

moszewiczówna
złapana
została, jak opiewał w jej sprawie
akt oskarżenia
na gorącym uczynku kradzieży ubrań i bielizny.

warsztaty.

sąd

odezwę

wyniki

niektórych dyrekcjach nie porzuciły pracy całe brygady

LONDYN,

ławie oskarźonych
w
spraw
zasiadł bratanek

osobie

linjach.—Na linji wielkiej kolei zachodniej
Pomyślne

tere-

Lejby

Jarmoszewiczówny
Ohydny
czyn ten, dokonany został w
nocy z dnia 11 na 12 kwietnia, w której Jar-

na linjach magistralnych.

Dzięki uzupełnieniu brygad maszynistów

1924 r. ną

galanteryjnej

wspomnianej firmy Eljasz Załkind, oskarżony z art. 522—t. į. o dokonanie gwałtu na

ników kolejowych, dzięki czemu praca odbywa się tam normalnie. W dokach i stoczniach okrętowych tylko pewien odsetek robotników porzuciło

wniosków

Warszawy

Na
tych

dzien-

zamkniętych

odeszło z Paliagton jedenaście
pociągów.
również na innych linjach magistralnych.

sił wniosek o powołanie w charakterze świadka ks. Oraczewskiego, który
brał udział w organizacji P. P. P.

m.

5.V PAT.

cych komunikację na głównych

prokuratora i obrony postanowił sprawę rozpatrzyć. Adw. Niedzielski zgło-

piono na murach

pociągów

tirmy

kinda przy ul. Wielkiej.

jowych drogą zaciągu ochotników kompanje kolejowe przystąpiły dziś do
uruchomienia wszystkich pociągów towarowych i osobowych, utrzymują-

i innych, Nie stawiło się 46 świadków. Po ustaleniu personaiji i sprawstawiennictwa

nie wielkiej

rany i kontuzje.

Uruchomienie

Michaelis, Żukowskiego, Szeptyckiego
dzeniu

jaki się zdarzył w kwietniu

do zaburzeń także w New Castle.

Obchėd Trzeciego maja w Budsła- Pozatem w programie było Stworzenie od!
„kapušniaczkiem“. Jeszcze kilka chwil
i przed stację zajedzie furmanka, któ- wiu mimo niezbyt sprzyjającej pogo- działów i formacyj prowincjonalnych. Kiewypadł
niezwykle
uroczyście. rownicy organizacji posiadali najrozmaitsze
ra dowiezie nas po budsławskich dy
jak Pretor, Rejtan, Jurand i tp.
drogach do celu—gościnnego domu Licznie przybyli niezważając na złą pseudonimy,
Konkiuzja aktu oskarżenia jest następu:
diogę
mieszkańcy
dalszych
wsi
i
za:
.
państwa Cywińskich , w Motykach.
a:
ścianków, od rana, wypełnili plac
Jan Pękosławski lut 42, Witold Gor:
z

innych

sprawy.

4 b. m.
znalazły się dwie,
bardzo zresztą
ściśle związane sprawy.
Obie sprawy to odgłos załedwie niezwy!:
kłego
«erelyczno-kryminalnego>
skandalu,

LONDYN, 5 V. PAT. Sytuacja pozostaje bez zmiany. Opinia
publiczna zachowuje całkowity spokój — Władze kolejowe czynią
wielkie wysiłki dla uruchomienia
w dniu
dzisiejszym przy pomocy ochotników pociągów na głównych linjach
podziemnych
oraz omnibusów. —Oprócz zamieszek w dzielnicy Erstend doszło

łowskiego i Leśniewskiego. Niedzielski — obrońca gen. Wroczyńskiego

czale organizacji

przed
kościołem,
gdzie w parę godzin później ks. proboszcz Bagieński
odprawił uroczystą mszę św. Szczególnie ładnie prezentowały się szkoły.
Po nabożeństwie ładne przemówienia
wygłosili pp. kpt. Krawiecki
i nau-

Redakcje

ilość odniosła

telskich w stosunku

*

arkuszu.

jest następujący: przewodniczący sędzia Rościszewski, przy współudziaie
sędziów Lorentowicza
i Ciechanowieckiego.
Oskarża prokurator
Ra.
czyński.
Obronę wnoszą
adwokaci:
Kijeński — obrońca
Gorczyńskiego,
Szurlej i Dmowski— obrońcy Micha-

poczęło się o godz. 11 ej. Skład sądu

łowskim i rtm. Balińskim, nie szczędzą trudów i czasu aby Życie spo- zaprzysięgano ich w podziemiach kościołów,
ieczne w Budsławiu ożywić.
Zrobili przys'ęgę odbierał duchowny w obecności
ofcera. Zbiórki członków urządzano w. tajuż bardzo wiele, jeżeli zważymy, że jęmnych
miejscach, jak np.
na cmentarzu

leży o dwa kilometry. Widać z daleka

wód. To Serwecz wystąpił

minimum.

Oficerowie bataljonu i szwadronu
Kopu, na czele z panem Mjr. Mirga-

„Krėlewszczyzny, Zahacia, Budsławia,
Krzywicz, Wilejki i okolic do Wilna.
Ale już i Budsław.
Wychodzimy
na
schludny i czysty
peron. nowo
wybudowanego dworca.
Miasteczko
białe mury kościoła, jednego z
piękniejszych
w całej okolicy.
okiem sięgnąć równina otoczona
by ® czarną
а
lasów.
Na
wo i nalewv błyszczą srebrzyste

do

niewielkim

«pokrewne»

Na wokandzie Sądu Okręgowego w dniu

parotysięczny

ników pozostają zamknięte. Podczas zamieszek jakie wydarzyły
się we wschodnich dzielnicach Londynu doszło
do starcia po:
między tłumem a policjantami i ochotnikami przyczem znączaa

coraz bardziej mu nie wierzy, widząc P,P,Puw która miała na: celu opanowanie
jaskrawą
sprzeczność pomiędzy ha- władzy drogą zbrojnego zamachu „stanu.
Organizacją ta działała początkowo konspira:
stami głoszonemi przez pana posła a cyjnie.
Pierwsze jej publiczne wystąpienie
swemi własnemi interesami. ** *
miało miejsce w marcu 1923 r., kiedy rozle:

rozkładu

jazdy do potrzeb . podróżnych
niewątpliwie w nowym rozkładzie wagon taki uruchomi. Będzie to wielką

ulgą

Dwie

zwolnieni
z aresztu prewencyjaego
za kaucjami. Posiedzenie sądowe roz-

spokój od dobrego czasu. Policja
z Wilna jest więcej niż okropna. była, ale spokoju nie było. Wiadomo Pękosławski broni się sam. W charakterze eksperta-gratologa powołano
Szczególnie odczuwać to muszą ро- wojsko, inny porządek*. Chłop wiodróżni którym wypadło jeździć: na zący nas mówi to ze szczerem zado- p. Kwiecińskiego.
Na liście świadków figuruje 154
linji Królewszczyzna Wilno. Przesia- woleniem, odczuwa
najwyraźniej o- nazwisk, wśród nich nazwiska posłów
danie w Mołodecznie sprawia iż droga gromnie doniosłą rolę jaką wykonyKiernika, Giąbińskiego, Chacińskiego,
staje się bardziej uciążliwą niż być by wują oddziały Kopu na granicy nie
ks.
Kaczyńskiego, Dubanowicza, Dąbmogła. Ciągła myśl, że w Mołodecz- tylko w dziedzinie bezpieczeństwa rowskiego,
Dymowskiego, generałów
nie gdzieś o godzinie drugiej
trzeba ale przedewszystkiem
jako czynnik Rodziewicza, Latour, de Hoening-

większe

iż

Z SĄDÓW.

dokėw i składów
Gorczyńskiego, inż. Olgierda Micha- tłum strajkujących wtargnął do lońdyńskich
Budstaw, 4-g0 maja,
łowskiego, pułk. Tomasza Łubieńskie- nafty, przyczem pootwierano krany rezerwuarów oraz przewró‚
dowali budę
lub szałas podróżny. go, Józefa Leśniewskiego i gen. rez. cono i uszkodzono wszystkie wagony-cysterny.
„Gazety
LONDYN, 5 V. PAT. Rząd wydał pierwszy numer
Kilku z przybyłych braciszków
udało inż. Jana Wroczyńskiego.
„Brytyjskiej“
zawierający
expose
©
sytuacji
strajkowej,
oraz
inOskarżeni
o
przygotowywanie
do
się w okoliczne lasy, gdzie zbłądziło
polityczne i sportowe.
Times
ukazał
się
i dopiero Matka Boska, która im się zamachu stanu odpowiadają z wolnej formacje społeczne,

ko, dopiero cośmy minęli Mołodeczno. Rozpoczyna się jazda t. zw. „polską Syberją* nie dlatego, że dłużej

tu leżą śniegiale dlatego

qaburzenii © Londyn. |

Sądem.

„We
wtorek rozpoczął się przed
sądem w Warszawie proces
człon:
ków «Pogotowia Patryjotów Polskich»

Z Wilna do Budsławia.
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swe

sprawy

zamkniętem,

jedynie

wewnątrz

zapewne

wersalizmu

i wielbiciela

teoretyka

„ „Kraj
lat dziecinnych" — góry
Świętokizyskie — i wyczarowuje dokoła niego najpiękniejszy Świat widm,
zjaw, przeszłości obok Świata realne"
go, dotykalnego, dzisiejszego.
„Poemat ten łączy się jak najbardziej organicznie ze wspomnieniami
lat szkolnych, lat dzieciństwa,
kiedy

z jednej strony świat

które
swego

ucznia

kołem

otoczoną,
czyli
innych
ludzi w

żąda

zamkniętem

współudziału

jego wzruszeniu

drugiej

klasy mierzony
bywał
wysokością
gór — Łysicy, Strawczanej, Bukowej,
Klonowej, — z drugiej — symbolem

obwodu zamyka. Lecz jako dzieło w
ludzkim duchu poczęte i dla ludzi
przeznaczone, z chwilą, gdy artysta i barwą tego świata był

ogłasza sprawę,

uni-

hasła „sztuka

dla sztuki* cóż opiewa Żeromski?

i nie powinna służyć, jako środek do
jakiegokolwiek celu, okrom
swego
własnego.
Sztuka pisarska powinna
być niejako kołem

niejednego

sty znak

1°

7863

—

„szczyt

niemy, promoich cier-

pień zrównał się z tą górą”.

„ | w prześlicznie odczutym poematrudzie artystycznyma nadto—skoro
irracjopoznać
Żeromski
cie
twórczo artystę—a jednocześnie być dzieło sziuki, mocą i umiejętnością nalnedaje
uczucia,
wywoływ
ane
w
nim
przez wszystkich zrozumiane; czło- wielu rąk ludzkich i sposobami uspo*

wiekiem, ludzkością.
Niedługo wypadło czekać
warunki,

na

I co się okazało? Że właśnie
raz z większem bodaj zajęciem

łecznienia pracy podane

zosłało

te poznania i rozpowszechnienia
:

ich ciżby, staje się objawem,

za krajem dzieciństwa, ujawdo tęsknotą
niając

wśród

wytwo-

te- rem i czynnikiem społecznym».
i z
Inaczej mówiąc, dzieło niezależnie

większą siłą zaczęto dążyć.
do
powiązania literatury z życiem, do twórczego wyczarowywania
rzeczywisto-

od

swego

tematu

będzie

zawsze

nam życie puszczy jodłowej w
całej jej wielkości, pięknie i tajemniczości.

Nie potrzeba być współpowietnikiem Żeromskiego aby odczuć wiel-

czynnikiem społecznym i żadne ogra- kość wizji i głębię uczucia lirycznego.
niczenia w kierunku jego «tematu» Nie potrzeba być antyspołecznym za:
ści lepszej od tej, w jakiej żyjemy, a nie mogą istnieć, bo przeczą wol- bytkiem czasów zamierzchłych, zwolennikiem powrotu
do
natury
aby
ności tworzenia.
jakąbyśmy mieć pragnęli.
W parę dni po śmierci Żerom- odczuć protest Żeromskiego w odloto ten że Żeromski, już w
warunkach
i pisze
w

niepodległości

jednem

politycznej,

z najciekawszych

skiego ukazuje się nowe
„Puszcza Jodłowa*. I ku

jego dzieło
zdumieniu

powiedzi

żące

do

na

życie

nowoczesne,

podporządkowania

dą-

natury

geRomań

—
Nr

102

5

(1112

- KURIER

|
|
|

р

Unifikacja

/ podatków
|

przymuso-

i'opłat
wych.

Ministerstwo
się do

| zwróciło

płatności

terminów

Skarbu

Ministerstw:

Wewnętrznych

i Spraw

i D. P.

Rolnictwa
o

przedsię:

do
zmierzających
kroków,
wzięcie
zunifikowania
w miarę
możności
terminów płatności podatków i opłat
przez
uiszczanych
przymusowych,
rolników, z terminami
podatku gruntowego,

rat
płatności
Oraz o wyda-

w zeznaniu, o

którzy złożyli

ile chodzijo płatników,

zeznanie

w

różnorodność wszel:

kich danin na rzecz Skarbu Państwa,
komunalnych i przymusozwiązków
wych instytucyj społeczrych sprawia,
droszczególnie
| że duży odsetek,
nie jest w stanie
rolników,
bnych
zapamiętać terminów przypadających
Gd

nich

należności,

ich

obliczyć

Dlatego

do | uiszczenia
nieprzygotowanych
zbyt bliska
należności, a zazwyczaj

się z dłu-

| data płatności, nie licząca

/ gotrwałością
rolnictwie,

okresu
wywołuje

w
produkcji
uchybienie

terminowi lub zmusza do natych| miastowego pozbywania wytworów

rolniczych,

stopień

na

bez względu

| ich przygotowania do. sprzedaży, ani

| na osiąganą

względnie w wysokości połowy . poditku dochodowego,
wytnierzonego
płatników
chodzio
ile
o
1925,
rok
za

cenę.

swcześniejsze
ozwoliłoby

przesłanie
płatnikowi

wezwania,
nauiścić

kroczył wedle posiadanych przez władze skarbowe wiadomości kwotę 1.500
zł; przedtem jednak ci ostatni będą
wezwani do uiszczenia zaliczki.

Stan jajczarstwa w Polsce.

Roczna produkcja jaj wynosi

miljonów, czyli przeszło

około 2400

15 tysięcy wagonów

po 110 skrzyń A 1440 szt. Dwie
produkcji

zużywa

trzecie tej

się na potrzeby

wewnę*

trzne i na lęgi, pozostała ilość może być
przeznaczona na eksport, Jaja produkowane
w Polsce. w porównaniu do jaj duńskich,
angielskich, holenderskich
lub niemieckich
pozostawiają wiele do życzenia, gdyż prze-

ważnie są małe, o brudnej skorupie i do
dostają się w Sianie niezupełnie
świeżym (co częściowo zależy od fatalnej
organizacji zbiórki jaj).
:
*
Udział poszczególnych ziem w ogólnej
produkcji jaj przedstawia się następująco:
Małopolska

Małopolska

wschodnia

zachodnia

b. Królestwo

i Wołyń

—

i Śląsk —

1 wojew.

kongresowe

ściągania podatków i opłat w odnie-

dnie—18 proc, Wielkopolska i Pomorze —
7 proc.
Ё
;
Eksport jej z Polski za ostatnie lata
wynosił; w r. 1919
— 2500 ton, w 1920 r.—
1800 t., w 1922 — 6600 t., w 1923 — 9300
ton, w 1924—10520 t., 2 1925 r.—27071 t.
Eksport
ja
rzedstawia następującą

nowoczesnym

wymaganiom.

W
szym

dziedzinie waluty najdonioślejczynem

było

ustabilizowanie

sieniu do warunków wiejskich.

kursu lira i zmniejszonego obiegu
banknotów. Kurs dołara przeszło od
(Wymiar i egzekucja podatku roku, z wvjątkiem kilku miesięcy letnich r. z., ttzyma
się na poziomie
dochodowego.
niezmiennym (24 z ułamkiem). Obieg
W związku ze zbliżającym się ter- całkowity banknotów, który w związ-

wymiaru

minem podjęcia prac około
podatku

dochodowego

za rok

Ministerstwo Skarbu wydało

1926

okólnik

donosi,

ku z inflacją

wzrósł

z

N.emiec, to umowa handlowa z niemi zosta”
ła zawarta i ratyfikowana przez Sejm litew*
ski i Reichstag, dotąd jednakże jeszcze nie

nastąpiła wymiana dokumentów ratyfikacyjnych. Na podstawie umowy
_prowizoryczuej
zawartej dn. 14 grudnia 1925
7 Łolwą,
obydwa państwa zobowiązały się nie sto:

sować we wzajemnych stosunkach
wych taryf maksymalnych, dopóki

2,7 miljarda

lirów (czerwiec 1914 r.) do 22 miljardów
w końcu r. 1920 — w czasie
rządów Mussoliniego zmniejszał się,
wynosząc w końcu 1922 r. 20.1 mil.

handio:
nie za:

wartą zostanie stała umowa handiowa. Per:
traktacje o tę umowę miały się rozpocząć
w końcu stycznia r. b., delegacja łotewska

jednak nie przybyła do Компа.
Wnioskując z wywiadu z posłem
skim

w

Kownie

stosunki

z

Litwą

łotew=
pozosta:

wiają dość wiele do życzenia, Projekt unji
celnej obu państw ma
w Kownie mało
zwolenników.

Zakaz

nabywania

nieruchoino-

ści na Litwie przez cudzoziemców

i projekt

wywłaszczenia
nieruchomości
dotychczas
pizez nich posiadanych
wywołuje
wielkie

niezadowolenie na Łotwie. Prócz tego ustalenie nadzwyczaj wysokich
opłat za
wizy
litewskie
i paszporty
zagraniczne szkodzi

bardzo rozwojowi stosunków ekonomicznych
między Litwą i Łotwą

45 proc.,
wscho-

®

ta-

litewsko-tote-

KRONIKA

MIEJSCOWA.

dnia

4 maja

wymiarowych, rozsyłanie
wymiarowym
władzom

materjalow stosunkach społecznych,
wym

właści
wiadomości

przywróco-

nej przez Mussolini'ego.

|

®
©
®

powojenną

towarów wysortowanych po niebywale

niskich

3

cenach

wyprzedaży:

Wełny
Jedwabie

BP

Satyny

GQ

Z-e
f£ kroy
Perkale
Bielizna

TV

Г. k

o

=

damska

GOTOWKĘ

handel
taki jest dopuszczony. Na
prośbę tę p. Wojewoda odpowiedział,

że w sprawie
wiecką

wyższa

musi

w

Jana w Oi,
Jatro
D>miceli p.

Zacu.

sł ng

decydować

Warszawie,

władza

4 m 02;
7 m. 04

i

URZĘDOWA,

handlu w Rosją So—

(t)

Konferencja

teatralna

Następnie * w Województwie. W piątek dnia
delegaci poruszyli sprawę przeniesie: 7 maja b. r o godz. 8 wieczorem
nia rynków w niektórych miasteczkach w Urzędzie Wojewódzkim odbędzie
woj. Wileńskiego. P. Wojewoda zaznaczył, iż rynki
przenoszone Są
tylko w razie stwierdzenia niezbędnej

konieczności

takiego

przeniesienia

mającego znaczenie w handlu danego
miasteczka, oraz tylko po dokładnem
zbadaniu motywów przemawiających
za przeniesieniem.
W
końcu
delegacja prosiła p. Wojewodę o zezwolenie na ubój bydła przeznaczonego
do użytku żydowskiej ludności miejscowej, w niedzielę wieczór.

półrocze 1925 r. Według
zarządzenia
Ministerstwa

nowego
Skarbu

armji p. gen.

Rydz-Śmigły

udekoro-

wał nowo-poświęcony sztandar „Krzy-

żem Litwy Środkowej*.

Z kolei nastąpiło złożenie
gwoždzi pamiątkowych przez poszczegól:
ne organizacje wojskowe
i narodowo-społeczne. „Ogółem
złożono
31
gwoździ. Jednocześnie wybrano dele.
gację z pośród członków związku ołicerów rezerwy,
Dowborczyków
i
Hallerczyków, celem złożenia wieńce

na grób

Nieznanego

ołnierza

w

Wilnie.
Akademją zakończył dział koncertowy, na kióry
się złożyły:
dekla-

macje, oraz śpiewy
p. de,
€wmaie

wykonane przez
i p. Sergjusza
p.

i ODCZYTY.

-

Województwa

Wileńskiego,

odbyło

się

towarzystwa

kolonji

posiedzenie

letnich, przy współudziale zastępcy
Wojewody p. Malinowskiego, przed-

stawiciela Kuratorjum,

władz

komu

nalnych, oraz całego szeregu
zacji społecznych m. Wilna.

organi:

Na posiedzeniu między innemi
postanowiono urządzić w _ ślicznie

okólne w sprawie stosowania dekretu
Wsch. s. op.

zgromadzo-

krótkie, ale
poczem insp.

(x) Z posiedzenia towarzystwa kolonji letnich.
W
dniu 30
kwietnia
rb. w sali konferencyjnej

da

CZWARTEK

Dziś

do

—

"KRO
6

wygłosił

Benoniego, przy akompanjamencie

200666666 ) ©606666G86E

uregulowanie handlu zagranicznego
Wileńszczyzny z Rosją
Sowiecką,
wskazując na fakt i w całym szeregu
województw graniczącychz S.S S. R.

p.

p. rek-

nych
okolicznościowe,
treściwe przeńmówienie,

Szczepańskiego.
ZEBRANIA

ATYKORY

o obowiązku szkolnym.
}
Pismo to wyjašnia, že do czasu
utworzenia na terenie wileńskiego
szkolnego okręgu organów samorządu
szkolnego, rad szkolnych
powiato:
wych i dozorów szkolnych, kompetencje szkolnej powiatowej rady i dozoru
szkolnego sprawuje inspektor szkolny,
kompetencje zaś opieki szkolnej kie:
rownik szkoły powszechnej.

W. celu ujednostajnienia trybu po:

się konferencja
teatralna, na którą
zaproszeni zostali członkowie b. ko: stępowania przy stosowaniu dekretu
i ułatwienia
misji teatralnej oraz członkowie Ко - o obowiązku szkolnym
inspektorom, Kuratorjum zezwala
mitetu obywatelskiego uruchomienia prac
na to, by winnych
niedopełnienia
teatru Reduta w Wilnie.
Następnie
obowiązku
szkolnego
przesłuchiwali
w dniach najbliższych
projektowana
protokularnie kierownik
tej szkoły,
jest konferencja
ogólna,
na którą
do której uczęszczają dzieci zainterebędą zaproszeni przedstawiciele prasy,
sowanych, o ile kierownik ten otrzyspołeczeństwa i sympatycy teatru.
ma na to specjalne upoważnienie od
— (x) Regulacja wód na Wi- inspektora.

z dn, 14 kwietnia r.b. L. DPO 2231/,
w kiórym przypomina, że w myśl
o
części pierwszej art. 66 ustawy
Usilne zabiegi nowego rządu około
państwowym podatku dochodowym uzdrowienia stosunków w przemyśle
(.Dz. Ust. R. P.* Nr. 58/1925, poz. i wzmożenia produkcji wkrótce spoleńszczyźnie.
Dyrekcja robót putermin doręczenia wodowały znączre zmniejszenie
411), ostaieczny
się
blicznych
w Wilnie
przystępuje w
P. Wojewoda sprawę uboju obie- końcu bieżącego miesiąca do pomiapłatnikom nakazów płatniczych na bezrobocia. W końcu roku 1922 liczpodatek dochodowy przypada na dzień ba bezrobotnych spadła do 380 tys.; cał zbadać i w razie możliwości rów iregulacji wodnych w pow. Wil.1 października roku podatkowego.
w końcu 1923 r.—do 250 tys. Rok uwzględnić prośbę delegacji.
Trockim i w pow.Brasławskim.
W
Termin ten w bieżącym roku po: 1924 przyniósł dalszą poprawę, liczba
- Tegoż dnia taż sama delegacja pierwszym rzędzie wspomniana dy*Tdatkowym musi być bezwarunkowo bowiem bezrobotnych zmniejszyła się została
przyjęta
przeż dyr. Izby rekcja przystąpi do regulacji rzeki
dotrzymany i dlatego przewodniczący do 150 tys.
Skafbowej p. Małeckiego, któremu Mereczanki,
|
я
komisyj szacunkowych i kierownicy
rzekoW końcu 1925 roku bezrobotnych złożyła memorjał w sprawie
—
(t)
Zatwierdzenie
konfiskaoddziałów bilansowych izb skarbo- liczono 122.000.
mego pokrzywdzenia, przy opłacaniu ty «Biełaruskoj
Sprawy
».
Sąd
wych muszą dołożyć wszystkich: staNiewątpliwie na tak szybkie odro- podatków, kupiectwa żydowskiego.
posiedz
na
Wilnie
w
Okręgo
eniu
wy
rań_ celem jaknajszybszego zakończenia dzenie się przemysłu duży wpływ
— (w) Ulgi dla tych, którzy gospodarczem zatwierdził konfiskatę
wstępnych czynności wymiarowych wywarło zapanowanie harmonji w płacą podatek obrotowy za 11 nr. 3:go czasopisma
«Biełaruskaja

(zbieraniei uzupełnianie

Baadurski

r. b.

Jai

Osterwiną,

wą, p. Komisarz Rządu
Wimbor z
p. Wojciechowską.
Po
poświęceniu
J. E. ks. bisk.

wyprzedaż £2

(w)
Delegacja
kupców
A
żydowskich
u p. wojewody. W
dniu
wczorajszym
p. wojewoda
przyjął delegację
przedstawicieli żydowskiego
zjazdu
kupieckiego z p.
Wiślickim na czele.
Delegacja poruszyła cały szereg
niektórych
spraw _ gospodarczych
dotyczących Ziemi Wileńskiej, Między
innemi delegaci zwrócili
się do p.
wojewody z prośbą o dozwolenie i .

p.

p. kurator Ryniewicz z p. Burhardto

WIELKA 30

urządza pierwszą wielką

W

p. Popowicz

tor Zdziechowski. z. p. Jeleńską, p.
prezes Staszewski z. p. Wimborową.

Ruciński:

od

ё
©
©
$
©
©
©
©
>
©
®
©
©

Rydz-Śmigłową;
pr. dyr. P.
i T.z

gen. Pożerski z.p. Grabowska,

WILNO,

że w połowie albo w końcu
maja
będzie
wprowadzona maksymalna taryfa celna, która dotyczyć będzie tych państw,
które
nie

30 proc.,

:
:
| ležnošė w terminie.
KRONIKA ZAGRANICZNA
i
Roln.
Min.
Proponowana przez
|_
D. P. unifikacja terminów oraz przy- Sanacja gospodarcza we Wło:
powiadamiania
mus wcześniejszego
szech.
© nich płatników, usunąć może jedno
systemu
niedomagań
2 głównych

maksymalnej

i „rokowania

zawarły umów handlowych z Litwą. Maksyktórzy nie złożylilw terminie zeznania, malną
taryfą nie będzie obciążony przywóz
a których dochód w roku 1925 prze- z Czechosłowacji i Norwegji, Co się tyczy

system ten < dakus, z pf.
1922 — 3580000 zł.,
Z drugiej strony.
należności, r. 1923 — 10248000 zł., r. 1924 — 15196000
e
ściągając
obciąża urzędy,
zł., r. 1925 — 51227000 zł. Efekt z eksportu
po- byłby
zbędną pracą przeprowadzania
znacznie lepszy, gdyby organizacja
stępowania przymusowego tam, gdzie zbiórki oraz technika eksporiu odpowiadała

|

008006 00902000801

terminie, wskię. Półurzędowa prasa litewska

też handlu

rolników

zastaje

większość wezwań

bardziej

tem

ani

wysokości.

— Wprowadzenie
ryfy celnej

3

wo

CZY
ODAR
GOSP
ZIEM WSCHODNICH

Obecny
stan kur w Polsce obliczany
| nie zarządzeń, aby wszystkie wezwajest na 30 miljonów sztuk, co stanowi około
3
na
były
wręczane
płatnicze
nia
1,5 sztuk na 1 ha, wówczas gdy
w
Danji
datą 5,65,
prekluzyjną
przed
miesiące
w Angiji zaś 4,55 sztuk.

płaty. Obecna

ВО

położonej
ącowości, w. Borunach
taką
kolonję
jletnią, _ która

pomieści conajmniej około 100. dzieci.
W

końcu

p. D-r Brokowski

ferował projekt Magistratu

zre:

urządzenia

tuż pod Wilnem t. zw.
pół kolonji
letniej. Zaznaczyć należy, iż szersza
działalność, jak i organizacja wspomnianych kolonji dla biednej, dziatwy
wileńskiej zależeć będzie jedynie od
poparcia

materjalnego

łeczeństwa.

— ZTwa

ze

strony

:

spo-

Pszczelniczego

2

Wilenskiej. Zarząd T-wa przypomina członkom 1 sympatykom
pszczelarstwa, o miegięcznem
zebraniu
w
dniu 7—5 go rb. o godz,
17-tej
w
lokalu T-wa W, .Pohulanka 7. Porzą-

dek dnia następujący:

ostatniego

żące

protokułu,

(ule, węza,

przybory,

3. Przegląd ostatnich

larskich,,

4.

1. Odczytanie

2. Sprawy:
pism

Zwiedzanie

pasiek, 5. Wolne

wnioski.

bier

cukier),

psżcze-

pobliskich

Po przesłuchaniu stron kierownik
—, Doroczne Walne Zgromaszkoły występuje z wnioskiem o wy- dzenie
Wil.
Oddziału
Czerw.
mierzenie kary do inspektora szkol: Krzyża Polsk. odbędzie się. dziś
nego.
wę
b m. o godzinie. 7-ej
wiecz. w
Pieniądze zebrane z kar (przy po- lokalu zarządu przy ul. Zawalnej 1.

mocy
wójtów
lub
magistratu)
po
uprawomocnieniu się orzeczeń
karnych przeznaczone być mają na bie@

ne dzieci danej szkoły.
— (x) Egzaminy z

Uprasza się

członków

niejsze przybycie.

— Orkestra

o _ jaknajliczosseik

?

RÓŻNE

Dowborczykėw.

języka li: Zarząd „Okręgu Wileńskiego Stowai ostoi
rzyszenia Dowborczyków niniejszem

tewskiego. Jak wiadomo
czasie zorganizowane zostały,

przez podaje do wiadomošci, že z dniem
torjum
Wileńskiego
Okręgu 3.go maja r, b. została zorganizowaSprawa» nałożoną na to pismo przez Kura
Szkolnego, „kursy języka litewskiego na | przy
owarzyszeniu
Komisarza Rządu.
własna

dla nauczycieli szkół powszechnych. orkiestrą dęta, pod
mają być
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_ — Poproszę panią o Pegaza —ten migoteły latarnie stanicy. Wśiód ciekoń
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— Proszę brać — odpowiedziała

Fanni, obrzydły mi kiem.—
Caranką i polowanie
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proszę

Carankę

dzić, żeby nie wspominał c
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— Jaka tajemniczość!
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łatwiej nie. Napotkali inny strumyk i skieto-

Nie można.

Konie już gotowe do drogi
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żołnierze chińscy, lecz.
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Pewną była zresztą, że powie jej, że
Dlaczego to ma być
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znów posuwać się ku dołowi, można wało się coraz węższe,
było sądzić, że na bardzo wysokiej znaležli się w ciasnym

Pawło-

posię

cze:

tak,

żeby

Redak:or w/z Czesław Karwowski—

sumę.

Ložysko sia- |

— Niech.
pani patrzy — zawołał
Iwan Pawłowicz, wyjmując z torby pod-

niezmier-

różnej młotek. i uderzając nim w ścianę.

stromą, ukązała się

najpierw

trawa

pożółkła, potem coraz Świeższa, Ciepło było. Cichy szmer strumyka wy-

raźny był w tej ciszy porannej,

3
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Tokarow, a widząc zdumienie w jej
oczach, dodał — tak droga Fanni,
jest to zupełnie niezwykłe zdarzenie,
które pani zaraz opowiem.
Iwan Pawłowicz wszedł do swego
pokoju sypialnego, otworzył kufer i
przyniósł, po chwili, papierową tecz--

kę, z której wyjął zwitek

rozpoczął opowiadanie.
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nie jest moje, —
chińskie. jesteśmy na ziemi chińskiej,
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wyższemi stawały się jego piaszczy- ostrożność,
żehy nikt nie poszedł
ste
brzegi. Słońce ukazało się z za naszym śladem.
żeby nie- Nie wypowiedział swego żalu, tylko
i Fanni musiała zdjąć kożuszek,
nikt nie ze szczególną pieczołowitością popra- gór
— Ale ono będzie nasze?
3
gdyż
było gorąco.
Zatrzymali się
serdecznie
i
Fanni
— Może być nasze, jeśli. pani
wiał strzemiona
Bóg pro- nareszcie przy brzegu zwisającym nad zgodzi się zostać moim wspólnikiem.
taka taje- pożegnał słowami: „Niech
wgłębieniem, tworzącym grotę. Zwoje
z
— Nie rozumiem,
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_ Wodę zagotowali, rozpalając o— Ależ to darmo.
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Dziśnieńskiem, Baksziańskiem,
Trockiem,
Uszańskiem,
Bersztowskiem,
Jeziorskiem,
Wilejskiem,
Oszmiańskiem, Orańskiem, Wiieńskiem.
Wykaz
jednostek
licytacyjnych,
warunki
przetargowe, szematyumów
i ofert są do przejrzenia
w
godzinach urzędowych w DLP. w Wilnie,
pokój Nr. 7.

SNIATYŃ, 5—V. Pat. Pożegnana na dworcu
w
Warszawie przez
posła rumuńskiego, oraz przez prezesa związku syndykatów
dziennikarzy
p. Dębickiego delegacja prasy polskiej przybyła do granicy
rumuńskiej,
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W rolach tytułowych Helena Makowska, E. Nissen, Oito Gebuhr,
Nad program: «DZIKA RODZINKĄ« komedja z życia rodzinnego
> Joca.Jinia
w 2 aktach
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW, Szczepańskiego.
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 3 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 40.
Początek seansu; w niedzielę od godz. 4-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej.
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