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Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc. drożej.
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Dopiero o godzinie
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złamania

dyscypliny i wypowiedzenia

Rzeczypospolitej.

:

Rzeczypospolitej, stojąc na straży

dało się pociąg-

posłuszeństwa

Konstytucji

maniu ładui porządku, zabezpieczył stolicę przed
dowódców

wzbuntowanych

działów.

i utrzy-

wtargnięciem

od-

przez 'nich

i obałamuconych
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„
Prezydent Rzeczypospospolitej, jako najwyższy zwierzchnik
sił zbrojnych
państwa, wezwał rozkazem
wzbuntowanych do

W

brak

imieniu rządu: Prezes

z Warszawą

Rady

Witos.

Rozkaz Prezydenta Rzeczypospolitej do wojska

p.

Malinowski oświadczył wobec zebraWARSZAWA, 12 V. Pat. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
nych dziennikarzy co następuje:
jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych
państwa,
wydał na— „Sytuacja jest niejasna. W tej stępującą odezwę do żołnierzy wojsk polskich:
Żołnierze Rzeczypospolitej!
Honor i Ojczyzna — to hasła,
chwili
szawie panuje zupełny

22

spokój i
Odbywają się pertraktacje
pomiędzy Marszałkiem p. Piłsudskim
a Prezydentem Rzeczypospolitej. Mar-

rła.

któremi

nio

rozkazuje

społeczeństwo pospokoju
maximum

na

rubieży

wobec rozmijających się wypadków.
Na pytanie jednego z dziennikarzy czy stan wyjątkowy został wproodpo»
vice-wojewoda
p.
wadzony

wiedział:
— Tego rozporządzenia nie miałem.
Po za tem

p. Olgierd

Malinowski

obowiązek

wam,

zwierzchnik i żądam

re

żołnierskiej.
im
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natychmiast

powrócić

mianowanemu

skowych.

żołnierze,

bezwzględnego

Tych, którzyby o obowiązku

wyolbrzymione, zaznaczając jedno* '

Wilnie

najważniejszy

Obowiązek ten przypominam

najwyższy

są aibo z gruntu falszywe albo zbyl-

żołnierza,

wypadków

szawy.
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przezemnie
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jako

zapomnieli,
drogę

ministrowi

wasz

Wobec bałamutnych wiadomości krążących
i nad ranem w Wilnie współpracownik naszego

się o g. 6 rano

wzywam
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woj-
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ua terenie
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wileńskiego
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w jego

rękach z ramienia prawowitego rządu w Warszawie, 'powołanego

przez

p. Prezydenta

Rzeczpltej w
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rezuitaty wyborów
szczyznie.
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Rezultaty

sprawach związanych z wystąpieniem
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Znaczenie traktatu
niemiecko-rosyjskiego
w oświetleniu paryskiego

„Matin*.

<Messager Polonais> z dnia 12 maja za-
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ich kontrgwaranoję sama podtrzymuje i rozwija przymierze z Polską i Małą Ententą

również upada. Cel tych przymierzy jest
najzupełniej zgodny z Ligą i dąży do utrzymania status quo, tymczasem traktat niemiecko-bolszewicki nie wspomina o tem, gdyby
bowiem
obie strony
pragnęły
utrzymania
status quo, to Rosja przestiałaby być bolsze«
wicką, a Niemcy zadowołliłyby się.Ligą Na-

czeństwa, dążąca do rozbrojenia sprzeciwia
się właśnie temu niebezpiecznemu systemowi przedwojennemu.
niemiecki, że Francja,

Następny
zarzucając

argument
Niemcom

i Bząd.

Nie kredyt,

lecz spłata,

Jak się

Według

borów

potężnego

przyjaciela,

przez

którego

wpływ silniejszy, niż gdyby sam
lezał.
nym

Krótko mówiąc
ciosem,

fraktat ten

zadanym
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uzyska

do niej na-

dowiadujemy, wiadomość

Locarna

nie

obietnicę
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Sprzedaż w aptekach i składach
aptecznych.

w
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Ame

tych

—

w Bia-

e.

des D

Układ jest dla Francji bardzo po-

sępny. W dwóch

pierwszych latach

bedzie płaciła Francja po 30 miljonów

po

w trzecimi czwartym

0

pół; w piątym—35; w szóstyn—
czterdzieści, poczem od szóstego do

siedemnastego roku w arytmetycznie
wzrastającej proporcji od 40 do 125

miljon.; począwszy od siedemnastego

==

—

Nadia

ech

6 miljardów 847 miljonów
się

Stany

Zjednoczone

na żadne

faktyczne

Dłużnik musiał

e =

nie zgodził
w st

uznać całą a

p
A iczeń

pierwsze

wi LRi

jaki układ

prz 1

pięć

lat,

Francja

może,

=

kować sobie spłatę
przekładając
resztę

do 50
HP że.
ow:
na trzy lata od

daty zawiadomienia, co jednak może
się stać tylko dwukrotnie,
„Temps*

omawiając

układ

sze pod adresem Ameryki:
„Fakt, że nasza ziemia

służyła

pole bitew wszystkim narodom

ruiny, które na tej ziemi się
madziły ochroniły inne kraje
okropnościami wojny,.fakt, że
Verdun, Reims, bitwy Sommy,
i Flandrii ocaliły inne narody

ocaliły Francję i że

pi-

Francja

nagroprzed
Marna,
Artois
tak, jak

opłaciła

ocalenie wszystkich ofiarą życia 150
tysięcy swoich synów; fakt, że
wycofanie się naszych aljantów
bezpośrednio po wojnie zachęciło Niemcy
do oporu przeciw wszelkiemu
lojal-

wykonaniu

traktatu wersalskie-

go i że ci, którzy podpisali
traktat
pokoju, nie chcieli Niemców do
wykonania zmusić,
i woleli pozwolić
im na zorganizowanie ich oszuk
ańczego bankructwa, — nic z tego nie
mogło, jak się zdaje, być wzięte pod

uwagę przy tem regulowaniu rachun-

ków
między sojusznikami. Na szalach wagi pieniądze
pożyczone
w
celu zrealizowania wielkiego
wspėlnego dzieła sprawiedliwości i pokoju
przeważają całą krew przelaną, wszyztkie nagromadzone
ruiny,
wszystkie
przeniesione cierpienia
i wszystkie

złożone ofiary... Tak chce

międzyna-

rodowa moralaość nowych czasów”.
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EST KORNEW

Na

MAJ

=

2.595
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—
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134.

Frekwencja wyborcza naogół dość wysoka,

Nieudany

putsch

w

zakres

Berlinie.

działalności

Księgarnia

przewidzianych przez .

sportowego Olimps, b. pułkownik von Luck był przesłuchiwany

w pre-

policji.

Konferencja

prasowa

polsko”rumuńska,

CZERNIOWCE,
12 V.
Pat.
Delegaci
wileńscy
na konierencję
prasową polsko-rumuńską pp. Czesław
Jankowski i Konstanty Bukowski

wyjeżdżają wieczorem

do Bukaresztu, gdzie zabawią trzy dni.

Stowarzyszenia

Nauczycielstwa
w

Wilnie,

Polskiego

ul. Królewska

Nr

1.

.2200300000005000200004050000004005

statut. U jednej z najwybitniejszych osobistości tych kół znaleziono plan
koncentrycznego ataku organizacji prawicowych na Berlin. Prezes związku

zydjum

za

i že

miesiąc Solenizantek
S i Solenizantów ©

Polacy — 6237

u-

przedzając na 00 dni naprzód zred

2.534

Żydowscy demokraci — 5.565
Niemcy

z

2

kiegokolwiek „junctim* z należnościa-

— 10.940

wykraczającemi znacznie poza

|

wobec

rezultat wy-

BERLIN, 12 V. PAT. Agencja Wolffa donosi, że policja otrzymywała
od dłuższego czasu wiadomości o wzmożeniu
działalności* radykalnych
elementów prawicowych, co wreszcie zmusiło
policję do zwrócenia na
koła te bacznej uwagi. Wczoraj wieczorem
policja
berlińska dokonała
rewizji u całego szeregu prywatnych osób z kół skrajnej prawicy. Znaleziony materjał nie jest jeszcze całkowicie zbadany, jednak już teraz wiadomo, że organizacje prawicowe zajmowały
się sprawami
politycznemi

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0. P. P
|

obliczeń

Nacjonaliści — 3.867

оооооосозоевоссповооосаоссоаооссое

|

demokraci

Ludowcy

udzielenia

mu kredytu otwartego, a zapewnienie
ze strony Ministerstwa
Skarbu, że
zaległe sumy obciążające majątki zahipotekowane jako własność Państwa
Polskiego, bęcą
w przeciągu paru
dni całkowicie spłacone.

nieostatecznych

w Kownie.

przedstawia się następuiący:
Socja!

ZATWARDZENIA

jest poważ-

Genewy. W imię spokoju Europy powinni
aljanci należycie paraliżować nowy ten krok
niemiecki.

otrzymał

pierwszych

wyborów

Chrześcijańscy demokraci —
Federacja pracy — 1.499

podana wczoraj o Banku Ziemskim
była nieścisła.
Wileński Bank Ziemargunientem jest
ski

mieszcza artykuł p. Juljusza Sauervaina, rezaś
daktora politycznego paryskiego dziennika rodów. Najgorszym
rzekoma obawa ataku ze strony Rosji. Gdy«Matin» 0 traktacie niemiecko-sowieckim.
Pan Sauervein podaje na wstępie argu- by Niemcy rzeczywiście obawiały się Rosji,
mentydypłomatów nismieckich, z któremi starałyby się wejść w układ z Polską.
Nowy
iraktat ma na widoku inne
rozmawiał o tej kwestji: zapewniają oni, że
polityka ich pozostaje <tą samą».„ jest to cele, a mianowicie: możność zjawienia
mianowicie polityka Ligi Narodów i porozu- się we wrześniu przed Ligą ze zdwojo*
na bojażiiwych
mienia z wielkiemi mocarstwami «dążąca do ną potęgą i wywarcia
pokoju».. Traktat z Sowietami ma jedynie członsach Ligi presji za pomocą groźby
na celu uspokojenie tych ostatnich 1 danie elektownego przymierza niemieko-rosyjskiego.
Drugą korzyścią jest oddanie w ręce niemieim pewnych gwarancyj...
Pan Sauervein stwierdza w dalszym cią- ckie niemal oficjalnie przemysłu rosyjskiego.
gu, że nie może się zgodzić z argumentami Wreszcie trzecim poważnym argumeniem jest.
niemieckiemi, jest on bowiem zdania, że dla takt, iż w myśl dwu załączników do traktatu
większości Niemców traktat niemiecko- Niemcy, z chwilą wejścia Go Rady Ligi, stasowiecki stanowi Bosaom
szerokich ją się w jej łonie niejako rzecznikiem i adplanów odwetu.
Omawiając kolejno po- wokatem Sowietów, decydującym czy w da
szczególne argumenty niemieckie p S. za- nym wypadku Rosja jest stroną agresywną,
znacza, że, <uspokojenie Sowietów» zakrawa czy nie. Rola Niemców nabiera charakteru
między Wschodem i Zachona żart, Niemcy przyzwyczaiły nas do bar- arbitrażowego
dziej realnej polityki—zresztą nic nie zdoła dem. Dzięki trakta
wi Sowiety nie potrzedo Ligi, czego tak bardzo
«uspokoić»
Rosji, żyjącej w przekonaniu, że bują wstępować
cała Europa stale spisxi przeciw niej knuje. obawiał się Czyczerin, gdy jeździł po EuroDrugi argument, że Niemcy wracają do swej pie, proponując wszystkim traktaty neutra|polityki tradycyjnej, jest właśnie tem, co ności. Dziś nie potrzebuje mieć już tej obanajbardziej można im zarzucić. Polityka nie- wy, gdyż w łonie Rady Ligi hędzie posiadał
miecka pizedwojenna nie byłą polityką pokojową; była oparta na systemie zbrojnych al
jansów,
absolutnie niezgodnym z polityką
Ligi Narodów.
Doktryna arbitrażu 1 bezpie-

Sejm

Francji

P

e

nemu

w niektórych okręgach rozpoczęto już w poniewszysik'ch dopiero we wtorek rano.
Pierwsze
głosowania okazują znaczną przewagę
stron-

Przez cały dzień
wczorajszy
w
Wilnie panował spokój. Pewne
nerwowe naprężenie dało się dopiero
dnia ukończono
prowizoryczny obrachuzauważyć w godzinach wieczornych,
Dowiadujemy się ze źródeł kom: tych oddziałów.
Ku wieczorowi postronnictw
opozycyjnych
padły
następupetentnych, iż przebieg wypadków w między wojskiem stacjonowanem stale Oczywista, że sprzyjał temu brak in- ące ilości głosów:
stolicy był następujący:
:
Liaudininki — 71 930
w
Warszawie
a' oddziałami
które formacyj rzeczowych o przebiegu wyPoszczególne oddziały stacjono- objęły część miasta, doszło do utar- padków w Warszawie, Wiadomości
Socjal - dęmokraci — 64362
ware w okolicy Rembertowa jak to czek.
Ludowcy — 20658.
podawane
z ust
do
ust
często
już wiadomo z komunikatu
prezesa
Obecnie o godzinie 2-giej w no- sprzeczn z sobą „nadawał
-- 7875,
'Rolnicy
wypady
e
"Rady Ministrów wypowiedziały
po- cy panuje w
koszarach i na ulicach
Ogółem stronnictwa opozycyjne mają 164832 głosów.
słuszeństwo swym
władzom
prze- miasta zupełny spokój. Rząd przeby- kom warszawskim rozmiary, nie! odNa listę stronnictw rządowych ogółem
padło
99.753 głopowiadające faktycznemu
łożonym i zbliżyły się ku stolicy zaj- wa w Belwederze.
stanowi sów w tem:
mując część miasta Warszawy.
Pomiędzy p.Prezydentem Rzeczpit, rzeczy.
Związek chłopski — 63 636
godzinach
popołudniowych a marszałkiem prowadzone
są perChrześcijańscy demokraci — 38.532
Dzień dzisiejszy niewątpliwie przy
Marszałek Piłsudski odbył konferencję traktacje w
kierunku
zażegnania
pracy — 57.585.
Federacja
niesie rozwiązanie.
z p. Prezydentem Rzeczpospolitej w powstańczych zamieszek.
DAS 702

wojennych

ryki i warunków uregulowania

„przywilejem“,

dzisiej w
nocy
pisma
zwrócił

do p. v. woj. wileńskiego, który mu

Z Kowna donoszą:
Obliczanie głosów
działek wieczorem, a we
wiadomości o rezultatach
nictw opozycyjnych.
Wieczorem tegoż
ek głosów. Na listę

Oświetlenie czynników kompetentnych.

ci

jest zastrzeżenie, że, co do =

Prezydent Rzeczypospolitej (—) SZanisław Wojciechowski,
Prezes Rady Ministrów (—) Wincenty Witos.
Minister Spraw Woskowych (—) J. 7. Malczewski, generat dywizji.

z War-

z

gulujący całkowicie sprawę należnoś-

mi wobec Francji ze strony wspólne:
go w czasie wojny wroga i Francji i
Ameryki,
t. į, Niemiec
Jed sali

wytrwania w

żadnych wiadomości nie udzielił, po- LL
LL
Si S
S
LSL
wołując się na brak danych konkretnych o przebiegu

francuskiego

sjgłavów"Biejnocjeigcia ków P

a=nošci

prawowitym

posłuszeństwo

który składaliście przysięgę.
а
:
Wierność Ojczyźnie, wierność Konstytucji, wierność legalnemu rządowi jest warunkiem dotrzymania tej przysięgi.

wierności

Rzeczypospolitej
winno zachować

"

i bezwzględne

i dowódcom—to

na

Dalej
p. vice-wojewoda
wezwał
zebranych do szerzenia
uspokojenia
opinji wobec
licznych wiadomości,
kióre pizeniknęły do Wilna, a które

cześnie, że iu w

pełnicie zaszczytną służbę pod sztandarami Białego

Dyscyplina

władzom

szałek Piłsudski bawi w Warszawie”.

ambasadora

w imieniu francuskiej republiki i przez
Pp: Mellona sekretarza skarbu w imie-

r. spłaty będą wynosiły po 125 milj. dol.
Wszystko to jednak odnosi się tylko
do samego kapitału, Pozatem Francja
będzie
spłacała
procenty: — przez
pierwsze 15 lat po 1 proc; przeż następne 10 po 2 proc; przez następne
ośm =
proc. i później po 3 i pół

Ministrów

Wincenty

(—)

kilka-

Berengera,

wany przez

do

Warszawy.

2-giej

krotnych rozmowach

Nr. Słowa 108 (1118) z dnia 13 maja br. z rozporządzenia władz administracyjnych został skonfiskowany.

na

Dnia 30 kwietnia podpisany został
Waszyngtonie przez p. Henryka

nąć

Rząd wzywa
opamiętania się i poddania prawowitej władzy.
do bezwzględnego spokoju i posłuchu

względu

w

Francja spłaci
Ameryce długi.

należności. Bezpośrednio potem tekst

Przez dłuższy czas informacyj tych wszystkich
obywateli
wojewoda p. Ol. Malinowski nie legalnym władzom.
danych

Mickiewicza 24

nych w okolicach Rembertowa, podnieconych fałszywemi pogłos:

Rząd

acji,

konkretnych

9 8

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 er
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych

Jak

Kilka oddziałów wojskowych

rządowi

jątkowy.
Dobrze już po północy
w gmachu województwa zebrali się przedstawiciele wszystkich dzienników
w
celu zasiągnięcia informacji o sytu-

udzielić ze

ul. Rynek

POWIATOWA—ul.

z prowincji o 25 proc. drożei

kami i uwiedzionych sfałszowanemi rozkazami,

Jednocześnie

i Wilnie ma być ogłoszony stan wy-

mógł

—

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 —
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

CENĄ OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.

15 groszy,

n-ru

pojedyńczego

W godzinach pomiędzy
10-ią a
WARSZAWA, 12,V.
11-tią wieczór wskutek napływających komunikuje:
A AS
najrozmaitszych pogłosek i wiadomo.
Szerzona od długiego
ści viceewojewoda wileński
z pole- ładu i porządku zbrodnicza
cenia swych władz przełożonych za- smutne następstwa.
z Warszawą

ul. Piłsudskiego

ŚWIĘCIANY

Wypadki wczorajsze w Warszawie.

nych

|

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

228, drukarni 262

sprzedaży

W

— ul.
3-go
Gen.
— ui.

GRODNO — Plac Batorego 8
:
KAMIEN KOSZYRSK!.— Zwiazek Ziemian

13-go maja 1926 r.

—
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Z powodu

likwidacji fabryki

sprzedaje się od zaraz

lokomobila

30—55 k. s. w dobrym sianie
oraz KASA OGNIOTRWAŁA,

Wiad.:

Piwna

7, m.

3.

Od

4—7

wiecz.

9222929270.

LO

KRAJOWE

ECHA

dzisiejszy.

Budsław
—

Korespondencja Słowa —
Badstaw

Budsław i dawna część powiatu
Duniłowickiego, wchodząca obecnie
w skład powiatu Wilejskiego, odczuła
skutki nowego
o irazu dobroczynne
W1podziału administracyjnego Ziemi
miaod
teraz
i
Aczkolwiek
leńskiej.
dzieli nas z górą
sta powiatowego
trzydzieści kilometrów, to jednak wa*
runki komunikacyjne uległy zasadni-

zmiańie.

czej

kilometrów

do

tłuc się czter-

trzeba było

Duniłowicz

dzieści

prźćdtem

Kiedy

furmanką po fa:

talnych drogach, często na wiosnę i
jesieni wprost nie do przebycia,
w
można pogubić
z łatwością
gdzie
Wi.
koleją do
dojazd
teraz
—
КО!а
niespełna
zajmuje
lejki Powiatowej
parę godzin. Ile to czasu musiał tracić człowiek posiadający jakiś interes
załatwienia w starostwie lub indo
nym urzędzie? To też przedtem ekskursja do miasta powiatowego zabierała dni parę, co dla rolnika, zwła-

szcza w okresach robót polnych było nader uciążliwe. Pozatem odłegłość i te same niedogodne warunki
komunikacyjne

.

utrudniały

władzom

10 go myja

biało|

Już od pewnego
czasu stosunek
Białorusinów
wileńskich
wzgiędem
Białorusi Sowieckiej uległ zasadniczej
zmianie.

Miast

poprzednich

zachwytów

w tym

ludzie

turze nie zwalnia bynajmniej od optaMamy
drogowego.
podatku
cenia
ze świadczeniami
więc do czynienia

tych ziem.
ciągu
W

podwójnemi

na

ten

sam

cel,

które

Baldwin

niu rady oświadczenie

o decyzji

powszechnego.

strajku

odwołania

izbie
Po

przyjęciu do wiadomości tego oświadczenia premjer i towarzyszący mu
rządu
członkowie gabinetu zapewnili delegatów robotniczych o got

węglowym.
podjęcia natychmiast rokowań o porozumienie w przemyśle
ograficzy
tem
na
že
Izbie,
zykomunikował
Baldwin
Po tych słowach
swoje sprawozdanie o sytuacji z dnia dzisiejszego.

„Norge“
KINGSBAY,

piękna pogoda,

c
północnego.

12 V. PAT.

Amundsen

powszechny

Strajk

na biegun..
tego, że panowała tu wczoraj rano
postanowili rozpocząć lot do bieguna

wzbiwszy

się

na

odpowiedni

wysokość
о

obile przed
obrał kurs bezpośrednie na biegun północny.
Amundsen i
wyjazdem wyrazili się bardzo optymistycznie o szansach lofu. Na pokładzie statku „Nórge* znajduje się załoga złożona z 14-tu osób. Statek jest
obciążony do maksimum. Na pytanie jak długo potrwa ekspedycja Amundokrętu
sen odpowiedział, że zależeć to będzie
od pogody i sprawności
„Norge“: Zapas żywności wystarczy na okres 2 miesięcy, wyprawa jednak
nie potrwa

dłużej niż 10—12

p. prof. Januszkiewiczowi,
oraz panom lekarzom Kliniki U.S.B. w szczePawłowskiemu,
tudzież
całemu
zaś
p. d-owi Kazimierzowi
personelowi
za
wysoce
troskliwą i pełną poświęcenia opiekę podczas

znajomym,

i

posługę składamy serdeczne

którzy

oddali

<Bóg zapłać».

Rodzice

N

i rodzina.

CZN
— 15

Mm

paru

lat

KWESTA

6%

Opalograph

pesze

doborem artykułów
pamięci
uczczenia

Stefana Żeromskiego” wydana.

Wilno—Žeromskiemu.

Wydawnictwo
otwiera
fragment
Na szlakach Batorego.
iego
z
listu
Żeromsk
do
p.
T.
ŁopaWileński.
Comoedia—numer
przejścia
—
listu
Treść
o.
jalewskieg
w
wydawniczy,
Ogólny zastój
ubiegłej woj:
ki popadliśmy na skutek przesilenia Żeromskiego z okresu
ra* Zako„dyktato
rze
charakte
w
ny
intensywgospodarczego, odbił się na
przyczynek
ciekawy
to
Jest
panego.
Polsce
w
największych
ności pracy
ięźliwy
wstrzem
zbyt
,
raficzny
autobiog
firm wydawniczych.
do
istotny
mniej
nie
ale
,
skromny
i
zaczyStoimy już u kresu, kiedy
Łączy się
ów*.
„Popioł
twórcy
życia
аciemno.
bardzo
na być ciemno,
z
z artykułem p. Łopalewskiego
kieś pomniejsze powieści, liczące się on
*,
ictwa
wydawn
„Na
szlaku
Batorego
o
broz gustami szerokich sfer, lekkie
`
aktualne „ znajdują czem niżej.
szury na tematy
bardzo piękny wiersz
mamy
Dalej
naupoważniejsze
Studja
nakładców.
„Na zgon
p. Łopalewskiego
kowe i specjalne leżą w rękopisach, tegoż iego*.
Żeromsk
Wiersz
jest
kunsztowędrują
ich
lub zeszyty poszczególne
się na
rozpada
i
any
zbudow
wnie
usłyby
wydawcy
do
od wydawcy

lamen:
nie mam pie- dwie części: jedną—na wzór
ten tam wyrok:
szeć
ym
klasyczn
stylu
w
drugą
i
tacyj
kupi.
nie
niędzy, zresztą nikt tego
e
e
u
podzwonn
podniosł
wielkiem
niewpółmiernym
mroku,
W tym
twórcy.
do innych części współczesnej doby,
zwłaszcza

światła

jasnego południa,

i słońca—dwa

pełnego

wydawnictwa

Następują dalej przemówienia wygłoszone na Akademji i przed przed-

nia

p.

Limanowskiego

z

utworem

Żeromskiego «Puszcza Jodłowa». Przemówienie to jest doskonałym komentarzem do ostatniego utworu zgasłe-

go pisarza.
impresję

Na

zakończenie

p. Hel.

mamy

Romer
- Ochenkow-

jako to: wykazanie jedności ideowej
wojska,
szeroka
"myśl zawodowo:
wojskowa,
otwarte
głowy
z poczuciem intelektualnej siły, ożywia:
jąca myśl o obronę wspólną Państwa,
o podporządkowanie interesów
partyjno — politycznych
ogólno:obronnym, wymagającym
wspólnego wy-

Łopalewskiego.

Każde

mówień jest w swoim

dzo wnikliwe i ciekawe,

bym

wymienić

z tych

prze-

czcito Žerom-

równie wysokim poziomie i równie—
estetycznie podane.
„Na szlaku
Batorego* — księga

zbiorowa oficerów
wileńskiego.
Stale

twierdzę,

rezerwy

okręgu

chciał

oto

uniwersytet
plus olbrzymi.
W powodzi wierszy oraz intelektualnych—o
— rymów i rytmów, często
gwałco* Wileński i na szlaku Batorego.
Dalej następuje szereg wspomnień
nych i naginanych, zaczęła zanikać w
Polsce umiejętność
poprawnego pi- osobistych pp. prof. Miennickiego,
sania

że w Wilnie

„robią

Gdybyśmy

mieli przykładać

miarę

rodzaju — Баг- idealną do tego rodzaju wydawnictw
tu

i Żeligowskiego —

niejako symboliczny
znak jedności:
niema podziału na „bronie rozdziałowe, dzielnicowe*.
Widzimy, że skupić może myśl poważna żwszystkich
bez wyjątku,
niezależnie od
senty-

mentu niedawnej rėžnodzielnicowej
tradycji naszego wojska.
Biskup Bandurski
wysunęli
w pięknych
Wileńskie pamięci siłkuu słowem gdybyśmy
Żeromskiego poświęcone wyróżnia hasło mocne i trafiające do głów słowach, pełnych pogody i siły wzyjako motto
wy: wa
do podnoszenia serce w takt
się doborem tematów, niepowszednio i serc wszystkich
udatną całością i stanowi piękny przy* dawnictwa oficerów rezerwy—i takie- wspólnej pracy i sprawy jednej.
Generał Smigły Rydz mówi o
czynek do hołdu jaki złożyła Żerom- go wydawnictwa pragnęli, w sukurs
zadaniach
oliceęra rezerwy z došwiadprzyszłaby
nam
książeczka
spora
p.
t.
skiemu Polska kulturalna, zatroskana
jako odpo* czeniem myśli, wnioskującej z przyko przyszłość
polityczną
i ideową „Na szlakach Batorego"
wiadająca .najsurowszym postulatom: ładów historji i praktyki własnej.
państwa.
Pierwszą jej cechą, niejako
zewProf. St. Pigoń i major Koc porus
ciekawe
epizody
nętrzną, ale bardzo zalecającą jest szają niezwykle
czyli poezyj. To już większe i mniejsze walk zbrojnych
A oto drugie
wydawnictwo na brak wierszy,

skiej p. t. «Jak Wilno

skiego».
Wydawnictwo

i myślenia

t. zw. prozą.

we

wtorek

nymi

dotychczas

zbiorowych,

związek przemówiefustalili

jak oficerów,

postulaty

mądre

gdybyśmy

i rzeczowe,

o g.

wyścigami

między

10. 10, będzie-

w dziejach

Świata

samolotem

a ste-

rowcem
do
bieguna
północnego.
Bird w wyścigu tym ma większe szanse
być pierwszym ponieważ jego samolot leci znacznie prędzej aniżeli
ste-

będzie podążał do

Wł. Pawłowskiego

czynkówi rozprawek

oraz kilka

i artykuł

okazało

obszar

bie-

Gdyby

przy-

benzyny.

<Norge» został przed odlotem dokładnie zbadany,
przyrządy zostały

sprawdzone. Załadowano już 19 tys.
metrów
sześciennych
gazu i 6 tys.
kilogramów benzyny:
Jednocześnie Tel. Cmop.

koliczność dobrze świadczącą
o po: bardzo wnikliwy i przetrawiony p. t.
wadze wydawców:
Księgę
otwiera „Żeromski jako poeta wałki".
Wydawnictwo
zdobią ilustracje
autograt Józefa Piłsudskiego, następnie idą autografy generaiów Dowbo-prof. Matusiaka i p. J. Hoppena.

donosi

że kpt. Wilkins jest już w drodze do
bieguna północnego.
Odleciat on w
sobotę na trzymotorowym jedno platowcu wraz z majorem
Langerem
i

podoficerem

Wiskley. W Fairbanksw

godzinę po odlocie otrzymano
od
niego następującą
depeszę iskrową;

<Przebyliśmy chmury

kim.

na

godzine.

z szybkością 90

Widzieliśmy

rzekę

Yukon, Samolot okazał się dobrym».
W trzy godziny po odlocie przebył samolot górę Endicott. Kpt. Wilkins zamierza zatrzymać się jeden
dzień w Point Barrow.

WFARTEACWKYCJE
PRZOD NSS ESET PTA

Rada

Nacz. O.M,

M.

W dniach 5 i 6 maja b. r. obradował w Warszawie Zjazd Rady Na-

czelnej Organizacji Młodzieży Monar-

chistycznej
przy udziale
delegatów
ze wszystkich środowisk akademickich.

Zjazd zagaił prezes Centralnego Komitetu Wykonawczego
Dr. Jan Mo-

szyński, podkreślając piękne iradycje
О М. М., Кга zapoczątkowała ruch
monarchistyczny wśród starszego społeczeństwa, oraz wskazując na obecne
zadania młodzieży.
Następnie Zjazd
wysłuchał
sprawozdań
Centralnego

Komitetu

Wykonawczego

oraz

pos

szczególnych Kół, z których wynikało,
że ruch monarchistyczny wśród młodzieży stale wzrasta. Duże zainteresowanie wywołało
sprawozdanie Koła
Warszawskiego, dotyczące pracy tego

koła wśród młodzieży nieakademickiej.

Po ożywionej dyskusji nad rezuitatami dotychczasowej
pracv, Zjazd
uchwalił szereg wniosków,
dotyczących programu pracy na przyszłość.
Na zakończenie
uchwalono
wy*

słać telegramy do Zjednoczenia
narchistów

Polskich,

Mo-

Monarchisty-

cznej Organizacji Włościańskiej, oraz
Kiubu Zachowawczo - Monarchistycznego.

Jan Bułhak ;:::

artysta
fo to-

Jagiellońska 8.

Przyjmuje 9—6.

Ceny

zniżone.

Całe wydawnictwo cechuje wysoki
poziom intelektualny, co nadaje mu
duże znaczenie. A obok tego powaga

myśli.
Jest to naprawdę

lizacją

sił

«Próbną

intelektualnych

mobi-

oficerów

rezerwy»—jak pisze słusznie w słowie
wstępnem Redakcja, Redaktorowi wydawnictwa
p. Wal. Charkiewiczowi
należy pogratulować.
*

Tygodnik
swój

Nr.

12

<Comoedia»
z dnia

Słuszniej Reducie,
kuliku

poświęcił

9 maja

Wilnu'

i muzyce

wileń-

z dodatkiem arty-

o literatach

skiej.

Bardzo
korzystnie
się artykuły, dotyczące

przedstawiają
Reduty i mu:

zyki. Natomiast wiele zastrzeżeń wy-

wołuje

artykuł

wileńskich,

p. Hero o! literatach

nierówny

rycznie pisany.
mer

artykulik za

o najważniej- „podmiotowy”!

p. Łopalewskiego,

zdarzył

mu się po drodze jakiśkolwiek defekt
w maszynie
mógłby
zginąć,
gdyż
naprawa samolotu była niemożliwa.
Po wylądowaniu na Szpicbergu Bird
znalazł w zbiornikach tylko trzy litry

w

sądzie,

po-

i nazbyt

już

i fragmentajak na specjalny nunikły

Od błędów druku, a

szych zagadnieniach chwili pp: WŁ zwłaszcza przekręcania
Kamińskiego,
Cis Bankiewicza, St. się roi, A należy chyba
Ciozdy

się

kilka razy

ks. prof. Swirskiego, R. Sakowicza, Wal. zbawiony objektywizmu

| oto widzimy: szereg oficerów re- Charkiewicza, dr. J. Hurynowiczówny,

generałów
żmudnie,
powoli, zerwy i kilku wybitnych
charakterze stawieniem «Przepióreczki» w Wilnie się* różne rzeczy
o specjalnym
wileńskie
z
marszałkiem
Piłsudskim
na
czele
ale
przeważnie
bardzo
sumiennie,
dla
uczczenia
pamięci
jej
autora,
przebardzo pocieszający
stanowią objaw
podają
nam
w
pięknej
szacie
litez
poważnym
wysiłkiem
i
z
poczumówienia
Rektora
Zdziechowskiego,
specjalne.
i reprezentują wartości
myśli.
banalności
od
dalekie
ciem
odpowiedzialności,
zwłaszcza
rackiej
prof.
Kolbuszewskiego,
Mieczysława
Po śmierci Żeromskiego, Wilno,
jENasamprzód „należy
wymienić оpierwsze z pośród innych miast na- Limanowskiego, p. Hulewicza i p. „rzeczy literackie”.
nie wyłączając
i ośrodków,
szych
hołd żałobny,
oddało
—
Warszawy
„Przedwiošnia“.
twórcy
pośmiertny
Ležy przedemną ksiąžeczka, wytwor-

ra, Hallera

rano.

my mieli zatem do czynienia z jedy

oko
*b w

nie ze starannym
„Komitet
przez

we wtorek

Ponieważ
ekspedycja
na
sterowcu
„Norge* wyrusżyła, jak donoszą de-

L. Dobrzyński,

VILNIANA.

Birda

wywołało zrozumiałą sensację. Ekspedycja Amundsena na Szpicbergu powątpiewa jednak czy Bird dotarł naprawdę
na samolocie do bieguna i
oświadcza,
że faktu tego nie można
skontrolować.
Aby
obalić wszelkie
wątpliwości Bird jest gotowy do star-

rotem na Szpiecberg.

Tydziei

północnego

'lotnika

gunowy,
zrzucił z samolotu
flagę
amerykańską, poczem
ruszył z pow-

z
KA
LTE
ze- to świadczenia nie wpływają jak naraGłówna
uwaga
została
poświęcoULICZNA
wnętrzny wygląd Budsławia uległ zie na stan dróg.
dwum momentom;
Kiedy piszemy o komunikacji, nie ną w terz piśmie
zmianie. Oczywiście ra lepsze i stale
KONCERT PORANEK w sali «Lutnia»
0 godz.
Czwartek
13
1) propagowaniu marksyzmu i kursu
w Ogrodzie Bernardyń12 m. 30 w pol. FESTYN
w tymi kierunku dąży. Zawdzięczać od rzeczy będzie wspomnieć i 0 po- na'Moskwę,
oraz
2)
motywom
proniespodzianki).
skim (loterja — kosze szczęścia —
w dużej mierze obecności łączeniach kolejowych. Połączenie koto należy
Ceny zniżkowe
letarsko-klasowym;
zagadnienia
zaś
Piątek
14 Reduta
K.O.P. który po zapewnieniu bezpie- lejowe Wilejki Powiatowej, Krzywicz,
o g. 8 wiecz.
jako źle widziane w Soczeństwa i oczyszczeniu terenu z po- Budsławia i Królewszczyzny z Wil- narodowe,
A im. Le lewela
Sobota
wietach,
zepchnięto
na
szary
koniec,
15 Wielki Koncert
band dywer- nem nie należy do zbyt wygodnych.
rozmaitych
o g. B:ej wiecz.),
zostałości
pomijając je całkowitemi milczeriiem,
tygodnia lotne koncerty w kawiarniach
Przewidują się w
„ei
Syjnych, prowadząc służbę graniczną Przesiadanie w nocy w Mołodecznie
lub—w najlepszym razie— poruszając
i restauracjach.
niezwysię
czynnistaje
podróż
że
sprawia,
est jednocześnie poważnym
certy, festyn, czarną kawę i inne
atrakcje —
Bilety
tutaj Żywią ot tak—półgębkiem dla pozoru...
kle uciążliwą. Wszyscy
kiem kulturalnym.
nabywać można w Sekretarjacie gimn. J. Lelewela
Cóż
wywołało
tak
znaczną
zmianę
od godz, 5—7 (codziennie).
W odróżnieniu od innych miaste- riadzieję, że Wileńska Dyrekcja Kolei w psychice społeczeństwa białorusjazdy
łowe informacje — w afiszach,
rozkładem
Szczógó
rowym
ż
wtaz
czy:
zewnętrznie
jest
czek Budsław
skiego
w
dziedzinie
ustósurikowania
wprowadzi
jeden
wagon
bezpośredniej
KOMITĘT ORGANIZACYJNY
sły, na placu głównym przed kościo»
się
jego do Białorusi sowieckiej:
<TYGODNIĄ UCZNIA»,
Wilno—Królewszczyzna:
komuńikacji
ani
dołów
łem nie zobaczymy ani
rzyczyn tych było kilka.
Życie
towarzyskie
w
Budsławiu
konŚmiecia, które tak często
stosėw
Do momentów więc zasadniczych
w sympatyprzeważnie
można zaobserwować w innych mia- centruje sią
dla
danej sprawy należą: 1. ostatni oraz szkodliwości wszelkich poczynań wolnemi pionkami w rękach tejże
staraniom
dzięki
urządzonem
cznie
domami
steczkach kresowych. Przed
rozłam
w Białor. Klubie Poselskim i antypaństwowych.. Lecz wióćmy do „Hromady*.
adjutanta
Baonu
K.
O.
P.
por.
Zbez
klomby
sympatyczne
ukazały się
W takich warunkach
powstanie
„Hramady“; 2. ukonsty:
rówśkiego
w
kasynie
oficerskim.
Od:
zmajoryzokwiatami, jedynie kościoł, jeden z bywają się tu sobótki i zebrania to- tuowanie się w łonie tegoż, utrąco- rzeczy!
wanie
chadeków
zamianą
i
„Sojuzu*,
jest
mimo
nie
żaszło
co
powieTO
największych w całym bodaj
nego przez secesję „Hromadowców*. orjentacji białoruskiej
pozornie
proporcjonalnej
liczbie
miejsc
warzyskie
gdzie
w
miłym
nastroju
Moskwę,
na
poSlady
zaniedbany.
cie jest nieco
białorus- orjentacją na Warszawę, — jest to im
przydzielonych, — było
zgóry
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usuniętych
wczorajszym dy- nie stawiły się dobrowolnie.

Wyznań

archiwum

rach po ś. p.

papie-

Oskierce

PRACA
—

i OPIEKA

SPOŁECZNA

(w) Strajki z powodu

zbiorowych.

po*

przed
które

Między

umów

robotnikamii

wagi.

Autografy

dla detalu, skór 5-10,manufaktury 5-10 płac w wysokości 50 proc.
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rozpocznie się z dniem 14 b. m. Prócz
kolejowej komisji technicznej na czele
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powyższej inspekcji wezmą
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uszkodze-
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nia, ściągnięto aparat na szosę, zaledwie jednak uniósł się w powietrze,
zawadził skrzydłem o topolę i spadł,
łamiąc sięw drzazgi. Ciężko rannego
:
pilota odwieziono do Łodzi.

— Samolot inž: Tulacza. —Na
Targach poznańskich fabr. Samolot
wys 'awiła dwupłatowiec szkolny Henriot, fabrykowany masowo na Zamo-

licencji francus-

podług

rządu

wienie

Piotra

kiej 1 platowiec dyr. fabr. inż.

nad bezpie-

Wreszcie trzecia część

bieg 100 mtr., skok

poświęco-

zainteresowanie «redutowcy» bowiem

wzwyż. z rożbiegiem, rzut granatem
wdał,
marsz
5 kilometrowy:i strze-

mają zorganizowaną drużynę spartową, doskonale wyekwipowaną.

lanie na 100 metrów.

P. P. P,

Zešwiata.

przed sądem
—

Proces zbliża się ku końcowi. Na
sobotę wyznaczona została ostatnia

Siedemsetna

nu Śgo Franciszka.

rocznica

zgo:

Władze miej-

grupa świadków. W poniedziałek na- skie Asyżu przygotowując się do
stąpi tedy zamknięcie przewodu są- uroczystego uczczenia pamięci swego

Świętego, usiłują

dowego i rozpoczną się przemówie:
nia stron.
Obrady wczorajsze rozpoczęły się
od przesłuchania św. gen. dyw. Pro-

Świadek

roku

ustala,

spotkał

w pod

iż

na

przywrócić

miastu

w części taką szatę, w jakiej istniało w
w. Xiltymi Xill-tym. Wszyscy właściciele domów odświeżają
fasady a £

opadającej stwardniałej

skorupy

wapiennej wyłaniają się łuki, okna i małe drzwi, które były, jedne obok dru-

ulicy

lądo- Gorczyńskiego, który powiedział mu,

bezpieczeństwa

konkurs

na zostanie zawodom lekko:atłetycznym: sztafeta 4--100, bieg 100, 400 i
i o tyczce,
instruktorskiej 5 p. p, Leg. Zawody 1500 mtr, skok wdal
te odbędą się w dniu 16 bm, a u- rzut dyskiem i oszczepem.
dział w nich wezmą członkowie huf.
Na podstawie wyników osiągnię16 b. m.
wybrani zoców szkolnych gimn. Lelewela, Mickie- tych w dniu
w dniu
wicza, 00. Jezuitów,
Promienistych, staną zawodnicy ną zawody
Т.
drużyny harcerskie, oddział pierwszy 23 i 24 bm.
i szkoła podofieerskich związku strze— „Reduta“ — „Prasa Sportoleckiego oraz legja akademicka.
wa“.
Dnia 23 bm. odbędą się doBogaty program
tych
zawodów
raźne zawody piłki nożnej, pomiędzy
przedstawia się następująco:
7 rano—pięciobój wojskowo-spor* artystami Reduty Wileńskiej a człon:
Prasy Sportowej w
towy na boisku 5 p p. Leg, (kosza- kami Związku
Wilnie. Zawody te wzbudzają
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wyłącznie z
Zbudowany
Tułacza.
się kopowicza.
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krajowych
materjałów
szybkości, a więc lipcu 1923
zmniejszeniem

jest przede: że w listopadzie ma nastąpić zamach
przeznaczony
wania,
wojskowych, rewolucyjny i że wóbec tego wszyscy
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tworzą
jak utrzymania łączności między jed- dobrze
też
sięė
nadaje
organizację
w
celu
pomagania
rządo*
kawalerjj,
nostkami
wi. Świadek zainteresował się tą ordo celów sportowych.
z Pękosław— Wylęgarnia ryb w Pucku. ganizacją i konferował
oraz był na zebraniu u ks.
ryb skim
wylęgarnia
państwowa
Pucka
wypuściła w tym roku miljon naryb* Oraczewskiego, gdzie zastał genera-

gich, zamurowane. Legenda bowiem
głosi, że gdy umierał gospodarz za-

waż badania wykazały, że pomiędzy czyńskiego i ianych, których nazwissieją wędrowną (brzaną) a stawową ka nie pamięta, Świadek miał wraże:
zachodzi różnica minimalna — użyto nie, że P. P. P, była organizacją lesiei © stawowej. galną, gdyż Pękosławski* mówił-mu,
narybek
w części
Nadmienić należy, że ta sama wylę- iż należą do niej ministrowie i gene#
za czasów nie- rałowie.
Pucku
garnia w
Z gen. Wroczyūskim šwiadek roznigdy
nie produkowała
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mawiat o P. P.
tylko jeden raz i
więcej nad ćwierć miljona narybku.

wotnego projektu.
Włykuta w skale
pod "słynnym
gotyckim
kościołem
klasztornym krypta, w której przecho-

do zatoki. Ponie- łów Macewicza, Żukowskiego,

ku siei wędrownej

do zdrojowisk.

Od dnia 15-go maja Ministerstwo
Kolei wprowadza w całem państwie,

czeństwem wejrzały w te stosunki.

Część druga przewiduje

strzelecki (200: mtr.) w strzelnicy garnizonowej
(Zakretowa),
przyczem
każdy zawodnik odda 15 strzałów z
pozycji: stojącej, kłęczącej
i leżącej
bez podpórki.

dzianych na dnie 23 i 24 bm. zawodów z racji święta
przysposobienia
wojskowego, będą zawody
sportowe
dla.
członków
organizacji
kadry

wyruszył do
Łodzią. Z Krakowa
Warszawy aparat Potez prowadony
przez pilota Hipolita Mazurowicza. ry Szeptyckiego):

Ulgi kolejowe

Osłupieli z przerażenia pasażerowie
Ceł pewni byli katastrofy. Może-by władże

Wileńskiej Dyrekcji

44 dni?

zwiększeniem

busu Nr 14217 firmy
«Ruch samochodowy» jadąc z nadmierną szybkością, w celu wykazania swojej żręcz*
ności wobec
jadącego
z nim obok
kolegi, skręcił słup—bramy tryumfalnej zbudowanej
naprzeciw
dworca.

wynoszący

głodowania

rekord

sportowe

członków org. kadry instruktorskiej 5 p. p. Leg.
paNiejako egzaminem do zapowie-

długo 23-letni Morano wytrzyma bcz
jedzenia i, czy pobije wszechświatowy

Zawody

poczem

zawierają wiersz w dzień św. Miko: nastąpi zamknięcie do szklanego
łaja 1857 roku do Mikołaja Malińow- wiłónu i nałożenie pieczęci na zamki.
skiego,
poczynający
się od słów Dozór nad głodomorem objęło. Koło
„Zawsze przyjaciół doraź1e Święta* medyków U. W. niezalężnie jednak
oraz wiersz
„Do swawolnych dzie- od
kontroli fachowej, publiczność
ci*, który zaczyna się od słów: „Ba- sama, mająca
dostęp dniem i nocą
bunia na wnuków się sroży*.
za opłatą 1 zł. stanowić będzie kou
Studenci i mło:
— (o) Mury
po Bazyliańskie. trolę dotrzymania.
Przełożony klasztoru po-Bazyljańskie- dzież szkolna płacić będzie za wejście
Ciekawe jak też
go zawarł umowę z dyrektorem gim tylko 50 groszy.

— (t) Figliki sowizdrzalskie szo«wia 4 8, hoteli 25 proc., kawiarnie 15 cią wypłacił ustawowych i doraźaych
Nie bacząc
proc., piekarzy 6—8 proc., lekarzy 75 zapomóg w sumie 13.088 zł. Z po- ferów autobusowych.
wypadek z
proc., dentystów 50 proc., adwokatów wyższych zapomóg skorzystało: 1362 na ostatni nieszczęśliwy
po: osób. Z powodu obecnego zwiększe- autobusem (naprzeciw. Bunimowicza)
60 proc,
70 proc., inżynierów
pobierających i nie zwracając na okropne warunki
średników handlowych 75 proc., do- nia się liczby osób
pobiura
zapomogi
przewidziane
jest wypła- terenowe szoferzy autobusów prowaproc.,
60
jnych
mów komisy
cenie zapomóg jeszcze, w bieżącym dząc maszyny niejednokrotnie pozwadań 60 proc. i t. d.
:
lają sobie na brawurową jazdę, nara*
— (w) Konfiskata. W dniu wczo- tygodniu na sumę 15.000 zł.
rajszym z rozporządzenia Ministerstwa
KOLEJOWA żając tem przygodnych pasażerów na
ewentualność
katastrofy
i jej skutWewnętfznych w Warszawie
Spraw
— (k) Inspekcja kolejowa od- ków.
władze administracyjne skonfiskowały

dodatek nadzwyczajny
tenskiego“.

Z całej Polski

władz, prasy i publiczności,

przedstawicielami
fabryk
wileńskich
powstały
w
tych
dniach
poważne
za1
targi
z
powodu
umów
zbiorowych.
h
któryc
do
u
stosunk
w
nazjum
Białoruskiego mieszczącem
WYch,
ana
Robotnicy szeregu fabryk
zwró- Się w tym rządowym po-klasztornym
zażądał usunięcia
urząd wojewódzki
nieposiadania cili się do przedsiębiorców z žąda- gmachu, o przedłużenie
wobec
kontraktu,
ich z djecezjj
zawartych
do- który upływa z dniem 1 lipca r. b.
: niem podpisania nie
go.
polskie
elstwa
obywat
)
zgodził tychczas umów zbiorowych. Wobec jeszcze na 4 lata. Umowa ta uwzględprawosławny
Konsystorz
przedsiębiorców nia fakt, że rząd jest właścicielem
ia- tego, iż większość
wspomn
ie
się wówczas na usunięc
podpisania
i
zawarcia
umów
odmó- gmachu i że prawo Konsystorza praBo:
r
dyrekto
Pan
nych.
duchow
nych
rowski przyjął właśnie wspomnianych wiło,w szeregu zakładów wybuchł w wosławnego ma być rozstrzygniętew
prawosławnych tych dniach strajk. Ostatnio zastraj Sądzie Apelacyjnym w Wilnie wdniu
duchownych
wyżej
i robotnicy 11 sierpnia r. b.
wyjaśnienia kowali elektromonterzy
o
ółoweg
szczeg
celem
Wyjaśniło hut szklanych.
każdego z nich.
sprawy
Podziękowanie.
Komitet OrganizaZlikwidowano jedynie zatarg
po- cyjny— <Tygodnia
Ucznia» wyraża najgłębsze
się, że niektórzy księża już po wyjściu
obywatel- między właścicielami hoteli a pracowni: podziękowanie p. prof. Januszkiewiczowi za
tego zarządzenia uzyskali
jest kami hotelowymi, pomiędzy - którymi piękny odczyt «Młodzież wobec niebezpie:
stwo, wobec czego możliwe
czeństwa gruźlicy w domu
i szkole»,
wydo stanęła nowa umowa na rok 26
u
, cofnięcie zarządzenia w stosunk
By
w
pierwszym
dniu
<Tyg odnia
Sprawą umów zainteresował
się
kilku osób.
cznia».
Inspektorat
pracy,
który
doprowadzi
ięprzeds
— (e) Zyskowność
wy- zapewne do porozumienia,
TEATR i MUZYKA,
biorstw. Ministerstwo Skarbu
— (x) Zatarg robotników, pradało nowy okólnik, określający pro— Reduta w gmachu na Pohulance
cent zyskowności dla poszczególnych cujących w tartakach. W ostatnich gra dzisiaj i dni następnych komedję w
po- dmiach powstał zatarg pomiędzy wła- trzech aktach St. Krzywoszewskiego
«Pan
przedsiębiorstw celem wymiaru
datku dochodowego. Oxólnik ten u- Ścicielami tartaków, znajdujących się minister». Piątkowe przedstawienie przeznaa robotnikami, czone jest na dochód <Tygodnia Ucznia».
stala zyskowność, m. in. Składów ap- na terenie m. Wilna,
Komedji Krzywoszewskiego nie należy Idenktórzy
żądają
zwyżki
dotychczasowych
pr.
20
i
hurtu
dla
proc.
8
‚° tekarskich
tyfikować z farsą (francuską graną onego

to

о

Alfred
Morano
w drodze
administracyjnej.
Niesta- (1830—1911), który był opiekunem cyrku głodomór
Sensacyjne to w
wiennictwo
może
być usprawiedli- rodziny Syrokomli, natrafiono przy- rekordowy post.
rodzaju
doświadczenie
powione jedynie w tym wypadku, jeżeli padkowo na 2 autografy wierszy Sy- swoim
@й:
rejestrację
manuskryptów, przedżi o 6-ej po poł. Spisanie
poborowy przed dniem przepisowego rokomli,
stawiennictwa usprawiedliwi się pi- pozostałych po Syrokomli, listę skła- cjalnego protokółu i zbadanie głodo:
i inne mora
przez
lekarzy
w
obecności
semnie
lub ustnie
przed
prezesem dek na u zczenie Syrokomli

duchownych

onegdaj
który
nych p. Borowski,
przyjął w obec:
przybył do Wilna,
wyznanio
ności naczelnika oddziału
p. W. Piotrowiwego województwa
duchownych prawocza, dziesięciu

o

S

Wro-

gen. Wroczyński ostrzegał go

wów-

czas
przed
organizacją.
Zaznaczyć
należy, że gen. Prokopowicz
stwierdził w dniu wczorajszym,
iż do P.P.P.

tak jak r. ub. taryfę ulgową na przedla
stronę
jedną i drugą
jazdy w

nigdy

nie

należał.

zdrojowisk

czyński zachęcał

Świadkowie ks. Zegardi ks. Adam-

murowywano stare drzwi a na przyjęcie
następcy otwierały się drzwi nowe.Nad
portalami ukazują się latarnie z kutego
żelaza i ozdoby majolikowe w stylu

otyckim. Pochodzący
z Xlil-go wieku
alazzo dei Priori, obecny ratusz, przebudowany jest według
swego
pier-

wywane są szczątki Świętego, będzie

znacznie

powiększona

w stylu kościoła
Przebudowany

i

ozdobiona

górnego i dolnego.

też zostanie

mały

ko-

ściołek i krypta San'Nicolo, a stara
brama

na drodze do

tiuncula, gdzie

kościołka

Święty

Por-

skonał,

zosta-

nie znów otwacta. Rzad włoski przeznaczył
na te roboty
W Rzymie stanie przed

miljon lirów.
bazyliką La-

terańską pomnik Ś-go Franciszka, dłu-

POCZTOWA
ta prof. Tonnini, a w
Medjolanie
— Trup kobiety. W dniu wczorajosób jadących w celach leczniczych ski zeznali, iż przyjmowali przysięgę wzniesiony będzie drugi pomnik na
— (x) Zlikwidowanie
urzędu szym, w godzinąch rannych znaleziono przy lub wypoczynkowych do
miejsco- od członków P. P. P.
Letniej (na Antokoln), niężywą kobietę
Piazza del Risorgimento, wykonany
oficera
łącznikowego.
Woba:c ul.
Dopiero po interwencji kardynała
taryw
wieku
lat
20.
Po
zbadaniu
lekarskiem
specjalnej
w
wskazanych
wości
jesiew
czątkiem czerwca, a czwarty
przez
prof. Prentacoste.
ukończenia
budowy
sieci
połączeń okazało się, iż wspomniana, nazwiska której
ni na zimę. Wobec tego, że jak wia- telefonicznych na pograniczu, zlikwi- narazie nie ustalono zmarła, wskutek otru- fie. Osoby te płacić będą w pierwszą Kakowskiego zmuszeni byli tego za*
stronę
pełną
taryfę, w drodze
zaś niechać.
domo, w zimie komunikacja piegutko- dowany został w tych dniach
urząd cią się esencją octową.
Świadek ks. Wiśniewski, który
w
ulgi
będą
т
GIEŁDA WARSZAWSKA,
zaliczane
powrotnej
wielwa nie odbywa się z powodu
oficera łącznikowego przy Okręgowej
również
przyjmował
przysięgę
od
obydwie
strony
na
podstawie
za*
toru,
oczyszczanie
na
13 mija 193% r.
kich wydatków
Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilświadczeń wydanych
przez zarząd członków organizacji zeznaje, iż Gor- Dewizy i waluty:
inžynieryjno-buobietnicę wydziału

denta Bańkowskiego podziękowanie,
z powodu asygnowania
przez Radę

Miejską sumy 3.000 zł.

na

utundo-

nauczycielstwo
winno złożyć

Oświaty

szkół
powszechnych
maturę
najpóźniej w

końcu 1926 r.
Co się tyczy egzaminów

z

10 —

natychmiast nowy

12 HP

lub używany moprądu
zmiennego.

stanie w najbliższych dniach podany
do wiadomości publicznej.
— (x) Delegacja stowarzyszenia rzeźników u p
Komisarza
Rządu. Onegdaj przybyła do p. Komisarza Rządu na m. Wilno delegacja stowarzyszenia rzeźników w Wilobecnie z prośbą o podwyższenie
poczynieO
oraz
mięso,
na
nych cen

'

pewnych

nie

starań

p. ko-

ze strony

Z UNIWERSYTETU.
15

— Promocje.
W
maja b. r.
o godz.

sobótę
dnia
12 i pół od-

będą się w Auli Kolumnowej Uniwersytetu pierwsze promocje na doktora
wszech nauk lekarskich następujących
studentów i studentek Wydziału
Le-

karskiego
torego:

Jana Bubleja,

wida,
cera,

Uniwersytetu

Jana Bielunasa,
Heleny

Michała

Buj-

Erazma Ban-

Stetanji

misarza, w celu wstrzymania ekspor- Dziekiewichówny, Jerzego Mroczkietu bydła zagranicę.
wicza, Dydaka Pożarzyckiego i Cze|
— (x) lie osób
wyjechało z sława Raczkowskiego.
statyWedług
4 Wilna zagranicę.
ZEBRANIA i ODCZYTY
stycznych danych w ostatnim miesią—
Zebranie
Emery:
cu wyjechało zagranicę 98 osób, tów Cywiinych. Związku
W dniu 13 maja
mieszkańców m. Wilna. Ż powyższej
liczby do Palestyny wyemigrowało 11 rb. o godz. 12 poł, w lokalu Kolegjum Ewang.
Reformowanego (ul.
| osób.
WOJSKOWA.
Е

!

—

(t) Likwidacja komend

uzu-

pełnień koni. Z dniem 1-g0 czerwca r. b. na podstawie rozkazu ministerstwa spraw
wojskowych zostają
zniesione komendy
uzupełnień koni.
Kompetencję komend
przejmuje do:

rocznika

1905 zachodzą

Organizacyj

przemówienie

przedstawi.

ciela centralnego
zarządu
emerytów w
Warszawie;

związku
3. wybór

liczne przybycie

emerytów.

— Odczyt w związku studen
wypadki, że poborowi
nie stawiają
się do przeglądu w dniach
wyzna- tów Białorusinów. W dniu 13 maja
‚

|

«€zonych

przez komisję poborową, od-

kładając to do tak zwanych
datkowych po zakończeniu

r. b.

o

godzinie

6 wiecz.

Związek

dni do- studentów Białorusinów
urządza
przeglą- lokalu gimnazjum Białoruskiego

wym

dowej inteligencji białoruskiej,
kióry
wygłosi p. Antoni Łuckiewicz. Wsięp

przed

komisją

poborową.

będą

przymusowo
ulegną karze

Przyjazd

do

c) pociąg

Wilna

<

osobowy

=
оЗа

#

19012

z

Odjazd

.

ž
з

wolny. Goście mile widziani,

słyszał

przemówienia

kowano

działalność rządu

P. P. P., w

szystowskiej, mającej
czanie wywrotowych
wicowych.
Osk. Pękosławski:
cje ksiądz uważa za

przy:

których

żydów

712 komunikacji

rodowi

Nr.

z

Wilna

e

>
2>

|Sl=

2

Ё
|sS]ЕЛЕ c

Do

stacji

151

707 | S | 05 | WarszawaGt. przez Grodno į 707 Į 8 Į 25 | Žemgale
708 | 22 | 05 | Żemgale
708 | 22 | 25 | WarszawaGł. przez Grodno
m1]

7]30]

Warszawa
Grodno

Wil.

przez | 712 | 19]

40]

Warszawa
Grodno

714 * 71

35 |

Wil.

przez

Žemgale

714 |

8 | 05 | WarszawaGł. przez Grodno

312 | 23 ] 504

Łuniniec przez Lidę

311 |

6]

354 |

7]

Lida

353 |

412]

6]05]

Mołodeczno

411 | 22 | 15 | Mołodeczno

452 | 19 | 20 Į Mołodeczno

451 | 10 į 00 Į Mołodeczno

45]

512 | 18 |] 30 |

552 |

5]

25 |

Królewszczyzny

(w

poniedziałki,

piątki)

Królewszczyzny

730 | 21 | 00 | Nowoświęciany

środy

i

15]

Łuniniec przez Lidę

15 |] 35 | Lida

511 | 11 | 27 | Królewszczyzny
(w

czwartki)

wtorki

:

i

551 | 21 | 50 | Królewszczyzny
721 į 13 | 30 į Nowošwieciany
(w

A

niedziele,

kryty-

i nawoly-

i

świą-

115]

Warszawa

Lidę

Wsch.

przez | SI7 | 18 ; 45 | Warszawa

Lidę

Wsch.

przez

Londyn
Nowy-York

49.20
—

Paryž
Praga

Szwajcarja

31,73
29,93

48,70
—

31,73
29,93

48.82
—

195,75

193.85

19433

31.57
29,84

142,80
142,80
142,10
40,38
40,38
40,18
Belgja
32,45
32,45
32,29
Stokholm
273,50
273,50 — 272,20
które organizaPapiery wartościowe.
lewicowe?

socjalistów

—

masonów,

jako

tych

wszystkich, którzy idą przeciwko napolskiemu.

*

Kupując nawozy

Pożyczka dolarowa
4
kolejowa
5 pr. pożycz

72,72 (w złotych 727,20
160,00
164,00

konw.

32

pr. pożyczk, konw,

proc.

33

—

—

listy zast.

ziemskie przedw.

23,90

24,8)

23,80

Zeznania kilku pozostałych Świad-

ków nic istotnego
wniosły.

do

sprawy

sztuczne

pamiętajcie:

że najlepszym i dotąd niezastąpionym
nawozem azotowym
pod wszelkie
rośliny uprawne, a zwłaszcza pod
buraki cukrowe, jest oryginalna

CHILIJSKA

SALETRA
którą nabywać

po

najniższych

można
za
cenach

gotówkę
w firmie:

BARAŃSKI, BARCIKOWSKI
WARSZAWA,
TELEFON:

131—62,

i

S ka,

ul. Zgoda Nr 1
101—37.

$000000000000000000002006

DRUSKIENIKII
zdrojowisko położone nad Niemnem

|

niedziele i dni
teczne)

729 | 15 į 30 Į Nowoświęciany
(w dni robocze)
SI8 | 11

Tranz.
Sprz.
Kupno.
10,10
10,00
10,00
407,00 _ 407,00
404,96

na celu zwal- Wiedeń
organizacyj le- Włochy

Świadek: komunistów,

tegoż dnia odejNr, 708-A 0 goa

o

Zestacji

—

Ostrobramska 9, odczyt na temat
„Maksym Harecki”, jako ideolcg naro-

wstąpienia

ROLNICY!!!

w

du.
Wobec tego zaznacza się że ci,
którzy nie stawią się w dniu właściiazajutrz sprowadzeni
przez policję i ponadto

nie odejdzie, a natomiast
dzie pociąg nadzwyczajny
dzinie 22 min. 25.

nego;

2.

do

świadek

wódców

jazdy pociągów.

713 | 17 | 40 | WarszawaGł, przez Grodno | 713 | 18 | 40 | Żemgale

rewizyj.
wództwo okręgu korpusnego nr. III. zarządu oddziału i komisji
— (t) Przymusowe ściąganie nej; 4. zatwierdzenie regulaminu odpoborowych
przed komisję po- działu.
Komitet organizacyjny
uprasza o
borową. W związku z odbywającym
się poborem

rozkład

Zawalna 1) odbędzie się ogólne zebianie członków Wileńskiego Oddziału Związku
Emerytów
Cywilnych,
wedłng
programu:
1. sprawozdanie

z działalności komitetu

go

Wilno—Warszawa Wil. odchodzący z WilŚwiadek poseł Chaciński ustala,
na o godz. 18 min. 10 unia 14 V nie odejczłontegoż dnia po- iż Pękosławski był przez rok
dzie, a natomiast SCE
ciąg nadzwyczajny
Nr. 712.4 o godz. 19 kiem stronnictwa Chrześcijańskiej Dem. 40.
mokracji, brał czynny udział w walce
Wszystkie pozostałe i niewymienione wyborczej i że wystąpił ze
o godzinie 22 min. 25, w dniu 14 V nie
stronniV
odejdzie, a natomiast odejdzie tegoż dnia— wyżej pociągi odejdą z Wilna w dniu 14
ctwa po wyborach.
к
jako pociąg nadzwyczajny
Nr. 411-:A o go: według starego rozkładu jazdy.
Od 15 V zaś będą PRZYAYARZY i odchodzinie 22 min. 15.
b) pociąg pośpieszny
Nr. 704 komuni- dziły według nowego roz ładu jazdy nastękacji Zemgaje— Warszawa Gł. odchodzący pujące pociągi:
z Wilna o godz. 22 min. 40, w dniu 14 V

Stefana Ba-

Cynkutisówny,

wy:

taryly i do P. P. P. Na zebraniu w, podzie- Dolary
odległości miach kościoła Wszystkich Świętych Holandja

polo-

Nowy

zo-

Ulga

wano do wprowadzenia dyktatury fa-

nistyki dia nauczycieli
szkół żydowskich,
to zorganizowane
zostały 3
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przez Kasę Mianowskiego w Warszawie szczególnie zaś:
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4. tegoż
«Uzasadnienie
Metafizyki

MIEJSKA

es

Moralności>,

P

1 eg

żółte

1

„Grem

„SŁOWA .

(ŁZY

twarzy

BŁAZNA)

ROSE“

nem po rozpoźnaniu
oskarżonej o lichwę

46

w S'akt.

były majster firmy

i żółte

plamy

w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
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Była to kobieta

trudnością,

bardzo

RAT

stara, idąca z Gdyby mi się pan był zwierzył z za— Mieli zapewne lat siedemnaściena lasce: miarów uprzedziłbym pana, że jest osiemnaście. Chłopiec wydał mi się
pana,
„Nieprawdaż, panie, —
zwróciła
się to pewna przegrana.
starszym. Perswadował coś siostrze,
— Nikogo pan dzisiaj nie spo- nieznajoma do niego, tutaj są aparta— Dlaczego?
wstrzymując ją zapewne przed jakimś |
strzega.
Polecam panu tę herbatę menty cesarzowej.. na drugim piętrze?..
— Dlatego że przelicytowanoby figlem, który chciała spłatać; „uspoCzy śpi teraz?.. O czem śni?.. Wy: pana z pewnością, niezależnie od Su- kój się Regino*, powtarzał proszącochińską.
Była my którą by pan ofiarował. Czy poUsiadłem
przy stoliku,
zajętym gnała mię niegdyś z Tuileries.
— Jeśli ten park interesuje pana,
przez pana Valberta Monestiera, obok zazdrosna... Nie mam do niej żalu o pełnię niedyskrecję, pytając
czemu można go zwiedzić — zwróciła
się
niedużej areny, na której «odbywały to, Mamy
dzisiaj obie ośmdziesiąt chodziło panu tak bardzo o tę częś) do mnie młoda dziewczyna — będzie
się ewolucje taneczne tancerek, przy- lat. Inne umarły.. Wszyscy już umarli.* parku?
nawet wkrótce sprzedany.
pominających figurynki, poruszające Staruszka odeszła sztywnie, pozosta— Wyjaśnię to panu zaraz, skoMłodzieniec przerwał żywo:
się na sprężynach, na drewnianej pod- wiając zaciekawionego niezmiernie p. ro jest pan tak dobrze poinformowa— Park nie będzie sprzedany, lecz
stawce.
Monestier, który rozpoczął natychmiast ny o sprawach kupna parku Liserb. jeśli pragnie go pan zwiedzić, bardzo:
Pan Valbert Monestier ie należy poszukiwania,
@а
sprawdzenia
jej Ale a propos,
co
oznaczać
może proszę.
do mych prżyjaciół, jest totylko zna- identyczności. Była to sławna — naj- nazwa Liserb?
W ten sposób poznałem park
o
— Niech pan przeczyta na wspak. imponującej
jomość sezonowa. Człowiek ten zara: piękniejsza lwica zabaw
cesarskich,
roślinności
tropikalnej,
— Bresil?
zem ciekawy i irytujący, trawił życie wspaniała Castiglione,
która
dzięki
pełen kwiatów
barwnych
i drzew
— Tak, poprzedni właściciele tego wyniosłych. Od tego czasu Liserb
na przyglądaniu się ludziom, na po- kaprysowi Napoleona Ili-go była przez
znawaniu ich trosk i radości.
Mając tygodni parę cesarzową miłości, a te- parku pochodzili z Brazylji. Czy pan zmieniała już kilka razy właścicieli, aż
możność brania żywego
udziału w raz wiodąc życie pustelnicze, ukazy- znał ich?
skończyło się na licytacji. Wspomnie— Nie, ale opowiem panu drobne nie wieczoru z przed dziesięciu laty
życiu, wolał
zejść na stronę,
być wała się od trzydziestu lat tylko w
świadkiem życia innych. Nie nudził nocy, w samotności się kryjąc wsty- zdarzenie, które zaszło przed dziesię- wzbudziło we mnie chęć nabycia
ciu laty,
Spacerowałem
pewnego tego pięknego zakątka. Jerzy i Regina
się nigdy, mając niezastąpionego to- dząc sięswej zgrzybiałości.
warzysza w Swej wyobiaźni,
która
W tej chwili uśmiech drwiący na wieczoru
koło parku
Liserb, gdy byli dla mnie, „podczas przechadzki,
wzbogacała obserwację, podniecając tej fizjonomji o inteligentnych oczach nagle uwagę moją zwróciła młoda uprzejmi niezmiernie, okazując wdzięwerwę jego i usuwając kaprysy. Co- i zadartym nosie subretki drażnił mnie para, stojąca przy błękitnej bzlustra- czność za przerwanie przykrej sprzeczki.
dzień prawie tworzył
on' powieść, niezmiernie. Pan
Monestier ciągnął dzie, Dziewczynka miała długie włoCzy byli sami?
której nie pisał. I nie wiem, czy ża- dalej ukazując, ku memu
zdumieniu, sy ciemno-złociste, które swobodnie
— Tak, sami pozostali, gdy żegna*
Śmiała się łem ich późnym wieczorem. Czy połować należy, że nie spisywał swych że domyśla się powodu mego złego spływały na jej ramiona.
głośno, lecz był to śmiech sztuczny, trzebuje pan dalszych wyjaśnień?
pomysłów, świetnych w formie sche- humoru.
matu, które zapewne straciłyby wiele,
— Pan de Bergy był szczęśliwszy nerwowy, Towarzysz jej, oparty o
Monestier udał, że nie słyszy megdyby je ubrać zechciał w ornamen- od pana, udało mu się kupić śliczny balustradę, zakłopotany był i rozgnie- go tonu wyzywającego, którym rzuciłem
wany. Zapewne
miała tu miejsce ostatnie zdanie,
kawałek parku Liserb.
rozdrażniony natartację literackich ekspresyj.
między
bratem
a siostrą, czywością jego pytań.
— Nie chciałem tej części—odrze- kłótnia,
Pewnego dnia, naprzykład, p. MoPodniósł
do
nestier opowiedział mi, jak w roku kłem tonem oschłym, niezadowolony drobne nieporozumienie, które uka- ust filiżankę herbaty i spojrzał па®
zanie się nieznajomego przerwało.
1910 spotkał nad ranem przed hote- z tej przenikliwości.
tańczących.
— Mimo pustki dzisiejszej, pozolem, w którym zatrzymała się cesa— Wolał pan zapewne
błękitną
— Pan przypuszcza, że to było
r«owa Eugenja, jakąś kobietę zawua- balustradę, z alejami cedrów, drzew rodzeństwo, czternasto-piętnasto letni stały tu jeszcze piękne kobiety —
lowaną, obserwującą. okna zamknięte. pomarańczowych,
z willą
włoską. chłopak i dziewczynka?
zauważył.
(D. C. N.)
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skać zaczął zatckę Aniołów, do kasyna na licytacji i zwyciężył mię. ZauwaNegresco. Chwilę wahałem się w żyłem, że ziemi tej zapragnąłem jeszwyborze między Negresco,a Ruhi'em, cze bardziej od chwili, gdy utraciłem
gotów już byłem nawet wejść do te- nadzieję zdobycia jej.
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kobiet, któtym czasie.
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głosy daleko na morzu się rozpłynęły, uratowała swe miasto przed Turkami,
goście zimowi, korzystając z ostatnich oblegającymi je w. XVI w. Gdy miaprzypomniałem
tygódni tego sezonu, rozeszli się dą- łem przesiąpić próg,
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posuwają
cudze
losy.
niedbale
ubrane
postacie,
Lustro jakieś, przy
wejściu
do
się alejami kaktusów i sloesów. Mucałe kasyna Negresco, odbiło twarz
moją
zea, archiwa, bibljoteki, miasto
zmarszczce
jakby zamarło, to co pozostało w posępną dzisiaj, dzięki
o
niem życia, skupia się w dwuch ka- przecinającej ciało, a Świadczącej
synach i w hotelach na dancingach. doznanym zawodzie. Istotnie spotkał
ale lubię mię zawód, który był powodem złego
Nie tańczę i nie gram,
przeżycie i ruch, skierowałem się więc w humoru. Chciałem kupić część
ten świąteczny dzień poniedziałkowy, pięknego parku Liserb, parcelowanego
mu- dzisiaj właśnie, lecz ktoś przeplacit
gdy świeży powiew wieczorny

mych myśli.
— Co się panu

za mięso

sklepu na siedem dni;
w/z:Sędzia Pokoju

A A

Były to: Joanna z Neapulu, która
Cześć pierwsza.
schroniła się do Nicei po zabiciu męża, Marja-Ludwika-Krystyna,
młodoВ
ciana
żona
kardynała
Maurizzio
de
zwyjest
Wielkiejnocy
dzień
Drugi

wielkiego amatora rzadkich książek,
który odnalazł właśnie broszurę nie-

cen

kwocie pięćdziesięciu (50) złotych z zamianą
w razie niewypłacalności na siedem dni
aresztu. Pobrać od niego pięć złotych opłat
sądowych. Treść wyroku opubljkować w pismach «Słowo» i «Dziennik Wileński» na
koszt oskarżonego i wywiesić na drzwiach

Paris.
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Pr
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po rozpoznaniu sprawy Gabrjela Apar

majątku

st. Soły

Trykotaże

Sędzia
publi-

WYROK

po rozpoznaniu sprawy
Berki Koczana
©skarżonego 9 lichwę na zasadzie
art. 119 i

nych

1926
roku,
posiedzeniu

wiatowej sła-

folog
Szyller-Szkolnik
opowie Ci, kim jesteś *

utrzymaniem,

Lei a

Kapelusze,
Krawaty,

Polskiej

na drzwiach

w Imieniu Rzeczypąspolitej Polskiej
W dniu 25 lutego 1926 roku, Sędzia Pokoju m. Wilna na posiedzeniu publicznem

i
2

Kre-

cznem

19 marca
Wilna
na

jej sklepu na przeciąg dni czternastu (14).
w/z Sędzia Pokoju (—) B. Olechnowicz.
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już, gdzie się kończy
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koszt

«Słowo», _ «Dziennik

Wileński»

«Kurjer
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się nie osypuje, wykańczając w
ta nie wie
toaletę kobiety, że

į

w pismach:

TASTE

Bajkowa śnieżność tego doskonałego

r

aresztu. MPobrać od niej osiem złotych opłat sądowych. '"reść wyroku opublikować

stolcową.

KREM SIMON „Creme Simon* uwalnią skórę od wszelkich niedoskonałości, pobudza życiowe funkcje naskórka
i nadaje w ten sposób miękkość, delikatność i aksamitność skórze, białość i czystość cerze,

š

na grzywnę
miernych cen za cukier skazać
w kwocie osiemdziesięciu złotych z zamianą
na dwa tygodnie
w razie niewypłacalności

5, (lewa oficyna I piętro),
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nad,

pobieranie

za

Basię Jakubowicz

głowy.
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Postanawia

dreszcze,
zimne poty,
żółcią,
żółtaczka.
aptecznych Skład
główny:
składach
S

w aptekach
i
Warszawa Nowy-Świat

TEST

EET

7

VII 1920 r.

(podczas
ataków);
w dołku i wątrobie silny ból, który się
rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat-

Sprzedaż
G

i zawroty

Bóle

kubowicz oskarżonej o lichwę na zasadzie
art. 119 i 122 U.P.K, i art. 19 Ust. z dnia 2

H. Niemojewskiego.
w zupelnošci ustają.

imieniu Rzeczypospolitej

W dniu
Pokoju
m.

rzeznaczenie [

Miejscowość — lesista $9Wanej „osoby, zakozdrowa
i od rzeki komunikuj; imię, rok,
urodzenia,
Wilji 1 kl, Wikt zdro” miesiąc
wy, warunki dogod- Otrzymasz szczegóło»
ne.
Porozumieć
się: wą analizę charakteru,
Trocka 13 m. 2. iub określenie zalet, wad,

Bielizna,

WYROK
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pełnem

Obuwie,

|

PIEGI, wĄ GRY,

w

Wszystko
dla panów:

KOBIECEJ
krem
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ąźnejT WARZY

CAZIMI!
TAMORPHOSĄ

„ZACHĘTA*

Portowa

wy

pismach;
Pobrać od niego dwa złote opłat sądowych.
Wileński» i Wyrok opublikować w pismie «Słowo»
Wileński», <Kurjer
usuwa, udelikatnia i odmładza cerę czyniąc „Dziennik
na
ją matową i aksamitną
«Express Wileńskis na koszt tejże Berlin i koszt oskarżonego i wywiesić na kiosku jewywiesić na drzwiach jej sklepu na przeciąg go na pięć dni.
Krem „Neo-Metamorfosa*
Sprzedaż i naprawa zegarków pierwszorzędw Warszawie dni 14-lu.
w/z Sędzia Pokoju (—) В. Olechnowicz.
wyrobu
apteki
A.
Klippel
nych fabryk 1 konstrukcji oraz reperacje i
Sędzia Pokoju (—) B. Oiechnowicz.
Grochowska Nr 91.
obstalunki przedmiotów
jubilersko-ztotni- Żądać w ul,
aptekach i składach aptecznych
P+*+-**0999990929
czych,
CENY PRZYSTĘPNE. Reprezęntacja
na: Województwo Wijeńskie.
Mickiewicza
4
Skład materjałów aptecznych
lilja Ostrobramska Nr 1 Eugenjusza
WYROK
WYROK
KUDREWICZA
ul. Ad. Mickiewicza Nr 26
Wilno,
w Imieniu Rzeczypospolitej Poiskiej
*
W.Z.P. 3342—VI dn. 5-V-26.
w lmieniu Rzeczypospolitej Polskiej
+
W dniu 5 marca 1926 roku, Sędzia PoW dniu 12 lutego 1915 r.
koju m. Wilna na posiedzeniu pulicznem po
sprawy
Izydora Pezyckiego
na posiedzeniu rozpoznaniu
Wilna
m.
Pokoju
Sędzia
SPRZEDANO WiĘcEj NIŹ DWA MILIONY stoików. * .
Francioskarżonego
o
lichwę
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zasadzie ait. 119
sprawy
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rozpozna
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"i
RODU ZEWNĘTZ
u
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1
UP.K. i art. 19 Ust. z dnia 2 VII
szka Krasnoburskiego oskarżonegoo lichw.
r.
na zasadzie art. 119 i 122 U,P.K, iart. 1
Ust. z dnia 2 VII 1926 r.
Postanawia:
Postanawia
lzydora Pezyckiego za pobieranie nadFranciszka Krasnoburskiego za pobiera- miernych cen za chleb skazać na grzywnę
nie nadmiernych cen za mięso skažač na w kwocie 30 zł. z zamianą w razie niewy*
pobrać od
grzywnę w kwocie sześćdziesięciu złotych z płacalności na 6 dni aresztu,
zamianąw razie niewypłacalności na dwa niego 3 zł. 'opłat sądowych. Treść wyopublłkować w pismach
«Słowo» i
tygodnie aresztu, pobrać od niego sześć zło! roku
na sklepie
wyroku opu- «Dziennik Wileński» 1 wywiesić
Treść
tych opłat sądowych.
«Dziennik oskarżonego na przeciąg
dni dziesięciu na
«Słowo»,
w pismach
blikować
Wileński», <Express Wileński» i <Kurjer Wi. jego koszt.
leński» na koszt tegoż Krasnoburskiego i
Sędzia Pokoju (-—) B. Olechnowicz.
wywiesić na jego jatce na przeciąg dni
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opublikować

Dom Handi. 'Kom.
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niewypłacalności na dwa tygodnie aresztu.
Pobrał od niej 6 zł. opłat sądowych. Treść
wyroku
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kujemy
natychmiast z gwarancją
zwrotu w żądane
walucie. Zabezpie*
czenie solidne.
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LEONiDĄ ANDREJEWA

Podccas
seansów

w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
W dniu 11 lutego 1926 roku, Sędzia
Pokoju m. Wilna na posiedzeniu
Publicz:

żądać w składach aptecznych
i
perfumerjach

W. Jirericz

po

VYROK.
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Serja I
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szampafiska

„Wladea

dzikich

|„VWśród

nie było”

dowšcipna,

Nad program: «Chinska awantura» grotecka w 2 aktach.
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW. Szczepańskiego.
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 40.
Początek seansu: w niedzielę od RA 3-ej w powszednie dnie od godz. 5-ej.
wraz z dodatkiem na odżywianie dzieci szkolnych
arter 60 pr Amfiteatr i balkon 30 gr.
Dziś premiera!
Film ze śpiewem!
Rekora powodzenia ńa całym Świecie!

BILETOW:

z

„Slub którego

Dziś będzie wyśletlany film
udziałem

r.

14 aktów! Najlepszy program jaki Wilno dotąd Widziało!
dramat salonowożyciowy w 10 akt.
arcywesola,

(ul. Ostrobramska 5)

CENA

oraz polskiego przekładu Schopenhauera «O poczwórnem źródle twierdzenia 0 podstawie
dostatecznej»,

program!

leh grzech”

Miejski
Kinematograf
KULTURALNO OŚWIATOWY

potrzebne mi do studjów
dzieła

są

Kameralne

КК

Kino

opierając

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon

się

Ławiński.

Drukarnia

„ Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23

Gena 15 groszy.

Dodatek

nadzwyczajny.

„SŁ000”
Wilno,

Piątek

14-go

maja

1926

r.

Dalszy rozwój Wypadków @
Stolicy.
Modlin

poddał

się

wojskom

Marszałka.
Telegraficznie
Nasz korespondent
zaa
w

informacie

warszawski

z Warszawy.
nadsyła

o sytuacjiw godzinach

nam

drogą

popołudniowych

telegraficzną
godz.(17-a)

stolicy:

W Belwederze znajdują się w tej chwili
generałowie
Zagórski, Rozwadowski i Kukiel. Ten ostatni jest dowódcą

W danej chwili rozpoczął 516 atak

Piłsudskiego na pozycje rządowe.
W NPR nastąpił rozłam, Dziś

szawianka, Gazeta

rano

Poranna Warszawska

wojsk
nie

i

marszałka

wyszły

War-

Rzeczpospolita,

Na mieście panuje zupełny spokój. ;Magazyny pootwierane.
Wczorajbyliu Marszałka Piłsudskiego Ks. Lubomirski i
p. Alexander Meysztowicz
Minister Osiecki odleciał wczoraj aeroplanem do Poznania,
O godz. 5-ej rano wojska marszałka
Piłsudskiego w
„akcji oskrzydlającej zdobyły
lotnisko, Kolonję
Staszicai
plac Zbawiciela.
Modlin poddał się wojskom
marszałka Piłsudskiego.
Ilość zabitych podczas zajęcia miasta 52 rannych 252.
Gęnerał Sikorski
znajduje się we Lwowie a nie w
Poznaniu.

Lujęcie Belwederu.
O godzinie
przez wojska

430 Belweder
marszałka

Redaxor

Drukarnia

w/z Czesław

został

Piłsudskiego.
Karwowski.

«Wydawnictwo Wileńskie». Kwaszelna %.

zajęty

