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Tertium

Trzy

drogi prowadzą do

wyjścia

datur.

Należy

DUKSZTY

z sytuacji:
Sejm się rozwiąże zmieniając
ordynację wyborczą
i przystępujemy
do nowych wyborów.
Gdybyśmy więc nawet przypuściSejm się rozwiąże bez zmiany or- li najszczęśliwszy obrót
rzeczy, to
dynacji wyborczej i przystąpimy do jest, iż p. Witosowi uda się uzgod:
nić pomiędzy sobą
opinię
klubów
nowych wyborów.
Sejm nada Prezydentowi
władzę większości i całkowicie
pokonać „e*

ro wybory nowe byłyby
dla kraju
niebezpieczne, dałyby rezultaty fatalne,
cześciowe

borczej

w

ramach

konstytucji

17

marca,Dla jego uchwalenia trzeba było zwykłej większości w
Izbie
Po:

selskiej.
Popieraliśmy

projekt

inny

także

zmianie konstytucji,
oparty już na
twierdząc że do zmiany
konstytucji
pizepisada się pozyskać w Sejmie
na większość o ile za
danym
prawicowym
projektem
zmiany
ordynacji wyborczej głosować będą żydzi

i Niemcy.
Ale tak jeden,

żadnego echą w

jak drugi

projekt

Sejmie nie

znalazł.

Rzekoma prawica sejmowa
nie rus
szyła palcem, aby naszą
idjotyczną
ordynację

wyborczą

w

czemkolwiek

zmienić. Na interpelacje skierowywane w tej sprawie do poszczególnych
posłów

rzekomej

prawicy,

Stanisława Grabskiego
nam

stale: —

np.

do p.

odpowiadano

„Jeszcze to nie jest ak-

tualne*.

Aktualnem zaś było
przeprowadzenie reformy
rolnej
po myśli p.
Witosa,
konstruowanie
rządów w
ten sposób,
aby
tam zasiadł p.
Kiernik.
Możemy nawet twierdzić, że obietnicą przystąpienia do reformy wyborczej, —klub ludowo-narodowy i inne

raczej okłamywał

swoich

prawico-

wych wyborców, aniżeli myślał o niej
realnie. Przecież zaraz po uchwaleniu
ref. rolnej obiecywano zmieniać ordynację, a od tego czasu upłynęło długich

zmiany

prawdopodobne
w

ordynacji

by nie potrafiły

wy*

zapobiec—

ludność
niej.

ukraińska

Dziś

czynić

Ilość mniejszości

Galicji
tego

Wschod-

nie będzie.

narodowych

wzmo-

że się znacznie, a pamiętać należy,
że właśnie politycy ukraińscy są najbardziej
ze wszystkich
mniejszości
najbardziej wrogo względem państwa

polskiego nastrojeni.
W r. 1922 blok 16-stki i agitacja
cie stawiała kroki.

Dziś

ka, antypaństwowa
zrobiła

z

się

składa

większość

zastało. Zanim więc nastąpi długi ok:

znaczne

filo-sowiec-

agitacja białóruska

postępy.

do-polskie partje

Dlatego tek wielką wagę

żyć okres tarć, nieporozumień,

boles*

po-

między

od

stronnictwami

większości

Chrzescijańsko-narodowych do N.P.R.
Boimy

się tego bardzo. Obrzydze-

nie do Sejmu jest strasznie fsilne

w

społeczeństwie. Dalsze jego trwanie,
dalsze kłótnie suwerenów i dalsze
ich

kompromisy

czeństwie nastrój

wywołają

w

społe-

ogromnego

przy-

gnębienia i poprostu ziewiary w Polscę.

Nastrój
w społeczeństwie

jest tego ro*

dzaju, że tęskni ono do formuły, któraby

zapewniała oswobodzenie właśnie

od

dotychczasowych stosunków, nad któremi tak ciążyła władza 555 jegomoś

ciów. większość których

poświęcała

się polityce tylko w chwilach wolnych
od afer. Dalsze obrady Sejmu, prze”

ciągające się niewiadomo

jak

formuły tej nie dadzą.
A co potem:

długo,

CENA

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska
— ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

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

10 groszy.

POWIATOWA—
ul, Mickiewicza 24

milimetrowy jednoszpaltowy

Sejmu.

Rataj

odbył

onegdaj

Spraw

Ogłoszenia

kandydatur

na

stanowisko
pospolitej.

naradę z p. Prezesem

Piłsudskim

Prezydenta

i tabelowe

Wezwdhie

29 maja.

Wojskowych

cyfrowe

2-ej i 3-ej 30 gr

n-ch świątecznych
o 25 proc. drożej,

Sejm i Rząd. *

w Sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego. Po powrocie z tej narady p. Marszałek Rataj polecił oświadczyć przedstawicielom pism, że za*
proszenia na Zgromadzenie Narodowe rozesłane będą w piątek
wieczorem, t, zn, że zgromadzenie Narodowe odbędzie się w 7 dni potem * j.
w sobotę 29-go b. m. Miejscowość, gdzie odbędzie
się Zgromadzenie
Narodowe ustalona będzie do czasu wysłania zaproszeń, t. j. do piątku.

Doókoła
:

na stronie

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W

z prowiacji o 25 proc. drożej

narodowe odbędzie

Bartlem i p. Ministrem

28

POSTAWY

OGŁOSZEŃ:

za tekstem
oraz

1

— ul. Mickiewicza 20

NOWO

10

Rzeczy-

EWARSZAWA 20, V, (tel. 04. Slowa)

Kandydatury

na

Wreszcie

w r. 1922

stanowisko

Bartel

Prezy-

o zagadnieniach

do ludności cywil.

nej o zwrot broni,
WARSZAWA, 20 V(żel wł, Słowa):

Dziś ogłoszone zosiało rozporządzenie Komisarza Rządu na m. Warsza.
wę, wzywające ludność do bezwzględnego złożenia do dnia 23 go b. m.
wszelkiej
jakiejkolwiek
posiadanej
broni. Za niezłożenie breni w terminie, przewidziane są surowe kary.

Konferencje min. Gliwica.
WARSZAWA 20.V. (£el,wż.Sf
Minister Przemysłu i Handlu a
db:

jest

rozbicie

s

Nasze, pseu»

Dowództwa.

Przywrócenie

państwu

zwarcie pod

%

rządu

z no:

hasłem

skupienia

sił i karności

narodowej. Duchi miłosierdzie

i potęga duchowa Polski niech przyświeca. Rzucam to wezwanie z głębi
sumienia narodowego w chwili, w której naród obronić musi najwyższe

dobro

swego
AV

samoistnego

SS K

AK

T

bytu

S KADRA ZOE

STATE AIM L

Otrzymališmy wiadomošė,
2е роdobno marsz. Piłsudski nie życzy so-

przypuszczamy,

aby

ta

p. Ratajowi.
Bogu!

Chwała

WARSZAWA, 20 V(tel.wź. Stoty,
Marszałek

Rataj
klubu Piasta że
kiem nie zgodzi
jego kandydatury
czypospolitej

gieda
we
pod żadnym warunsię na wystawienie
na Prezydenta Rze-

i zgóry

gdyby go wybrano
ko to odmówi

oświadcza,

że

na to stanowis-

przyjęcia.

Romantyczne

incognito

Witosa,

WARSZAWA

(tel. ‚

posła

wl, ъ Sło

w. a),
Według krążących po Krakow
ie ką
sji poseł Witos drogą z Kra
Wierzchosławic odbyt ubr kowa do
any w mundur posterunkowego policj
anta, aby
nie dać się nikomu poznać,

Normalizacja

prawnego.

ich wieżyc i swoich lochów. I dlate- nigdy do metody walki z przeciwniorbitę
w
szesnastki
części
wciągnięcie
go może tak nerwowo bała się zdra- kierm politycznym w której się oponaszych państwowych interesów. Za: dy i tak nerwowo szukała
zdrajców. wiada,
że „Piłsudski podczas wojny
danie to jednak wykonane nie zostaA teraz musimy powiedzieć, że rozmawiał z bolszewikami z budki
ło, na uasze przestrogi odpowiadano
są między demokratami narodowymi telefonicznej umieszczonej pod soboinsynuacjami i dzś liczyć się musi- ludzie czyści, gorący patryjoci
i drażli- rem warszawskim*. A endecy to romy z takim stanem rzeczy, jaki stary wego sumienia ludzie, ale jakieś ta- bią. | z powodzeniem
robili to w
Sejm jako smutną swą spuściznę nam
jemne sztaby tej partji, jakieś pokąt. Poznańskiem.
pozostawia.
*
ne mafje nic pogardzają
najobrzydinsynuacjami.
O metodzie
insynuacji słabe ma zaledwie
takich
pojęcie ten, kto spotkał się z niemi

stworzonego

woli i czynu w obronie prawa, które stać powinno źródłem odrodzenia
całej Polski, Wzywam
społeczeństwo aby poparło usiłowania stając

szesnastki,

liwszemi

prawidłowo

wym Prezydentem
na czele jest celem, do którego będę dążył z taką
samą stanowczością z jaką wzywam do utrzymania
w tej dzielnicy
siły

STAI

ludność niewysłała do

wyborów

wi Sejmu

łeczeństwa wielkopolskiego.

wypowiadanie myśli, że gwałt należy znajdują sobie drogę od ust do ust,
odeprzeć gwałtem, że należy masze- od ucha do ucha,
jako wiadomości
lojalnych i rować na Warszawę zbrojnie, nie
od „najlepiej poinformowanych*.
uczciwych. Dziś stosunki te się zmie- cofać się przed wojną domową. SpoPonieważ najważniejszy punkt ideoniły. Po Locarno Niemcy polscy wy- tykamy zresztą jeszcze gorsze, jeszcze wego programu zw. ludowo-narodokazują wielką agresywność. Mówi się potworniejsze sugestje.
wego
stanowi
właśnie
zwalczanie
nawet o pieniądzach niemieckich już
Tout comprendre c'est tout parosobistości
Piłsudskiego,
więc
oczyteraz rozdawanych na Ukrainie po!donner. Otóż starajmy się i Poznań- wiście na terenie Poznańskim
specskiej, Uważamy, że nowy blok 16 stki skie zrozumieć, Są to niewątpliwie jalnie kolportowane
byży
wszelkie
jaki by powstał za pieniądze nie- ludzie bardzo dzielni i jaknejlepsi, brednie.
mieckie, będzie znacznie w doborze często
kryształowi patryjoci. PrzyMy, monarchiści
i konserwatyści
personaljów niebezpieczniejszy, ani- wykli jednak walczyć z Niemcami, możemy do przeszłości
Piłsudskiego
żeli dawny, finansowany przez żydów. Przez wiele lat panował tam
nastrój może większe mieć pretensje, aniżeli
Twierdziliśmy stale, że najważniej- fortecy, która heroicznie i rozpaczli- prasa p.
Stanisława Grabskiego, byszem zadaniem polityki
wewnętrznej wie broniła swoich bastjonów, Swołego socjalisty. Ale nie poniżymy się

polskiej

bieżących

WARSZAWA, 20
V (żel, wi. Słowa).
Z Poznania donoszą:
W dniu
sujemy do
wczorajszych
deklaracji
dzisiejszym ukazała się odezwa marszałka
Trąmpczyńskiego
treści
naosób ściśle związanych z ziemiańską
stępującej:
opinją naszego kreju. Jeżeli głosy te
Nad Narodem Polskim ugodzonym w serce ostatniemi wypadkami
potrafią pociągnąć za soba ziemian- zawisła groza staczania się w dalsze bezprawie, ta groza
nakłada
na
stwo całej Poiski, potrafią przełamać obywatełi
wielkie obowiązki.
Społeczeństwu nie wolno
wątpić w
prawa, nie wolno pogłęmacki i sidła endeckiej mafji masoń- możność i konieczność zapanowania
biać
zła
jakimkolwiek
rozprężeniem
jakimkolwiek
,
odruchem. W
skiej, w której ziemiaństwo to pozotej chwili stokrotnym obowiązkiem jest karność narodowa Spostaje — to wczorajszy nasz skromny
łeczeństwo tej dzielnicy niech wie że władze istnieją. Przedstawinumer urośnie
do
znaczenia
faktu cielem władz państwowych jest wojewoda,
któremu cała ludność winna
jest posłuszeństwo. Wojsko winno słuchać rozkazów swego Okręgowego
historycznego.

radykalne, jak Wy.

Rezultaty więc nowych
się
będą jaknajfatalniejsze.

Mówmy realnie, czy znajdzie
choć jeden konserwatysta w Polsce,

Ministrów

przypi-

zwolenie mogły wtedy jeszcze okpiwać
swoich
wyborców, dziś tłum

res walki o ordynacjęz P. P. S. i miecka Rzeczypospolitej
Wyzwoieniem, będziemy musieli prze- Sejmu ludzi zasadniczo

nego wytwarzania wspólnej linji

„P. Marszałek

Premjer

Doszedł już nas transport gazet
poznańskich i późniejsze,od tych gaelementów zupełnie różnorodnych. Uzzet wiadomości, że w Wielkopolsce
godnienie co do ordynacji wyborczej przez te Wyzwolenie rozagitowany i następuje uspokojenie.
właśnie z powodu tych spraw akżu- zdemoralizowany głosować będzie na
W gazetach tych znajdujemy rzealniejszych dotychczas osiągnięte nie komunistów.
czy straszne. Znajdujemy
nieustanne
Obecnie

Rady

ul. Ratuszowa

data na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Po
odbytej
naradzie przedstawiciel wic odbywa
codziennie konferencje z
denta Rzeczypospolitej oficjalnie nie mniejszości słowiańskich (Ukraińców przedstawicielami
przemysłu i orga:
zostałe jeszcze ogłoszone. Jedynie w i Białorusinów) pos. Taraszkiewicz z nizacyj gospodarczyc
h
w celąch inkuluarach
wyinieniane
są rozmaite Białoruskiej Robotniczo-włościańskiej f ormacyjnych, prag
nąc przyjść z ponazwiska
ewentualnych kandydatów Hromady oświadczył, że mniejszości mocą
przemysłowi
i handlowi polna to stanowisko.
A więc
prawicą które on ireprezentuje
poprą kandy- skiemu.
W najbliższym czasie mima wysunąć
kandydaturę b. prezy- data
lewicy w żależności
od osoby nister Gliwic odbę
dzie również kondenta Wojciechowskiego. Podobno kandydata i jego programu.
Terencję z prze
wicielami prasy, na
marszałek Piłsudski nie życzy
sobie
Koło Żydowskie
odpowiedziało której przedstadsta
wi
aby jego osobę przy wyborze Prezy- przez usta pos. Hartglasa i Farbstej- spodarczą Polski. obecną syluację go:
denta brano
pod
uwagę.
Pozatem na, że w sprawie kandydata na Prewymieniane
są nazwiska
Marszałka zydenta Rzeczypospolitej udzieli od- Najbliższe zadania min. Ska
rbu.
Rataja, prof. Kochanowskiego i p. powiedzi po plenarnem posiedzeniu
„ WARSZAWA, 29.V; (że.
prezydjum, którejodbędzie się w dniu Minist
Jana Kucharzewskiego.
er
WARSZA WA, 20. V. (żel.wł. Słowa) 27.go b. m., jeżeli Zgromadzenie Na- wicz ośw Skarbu p. Lisas da
zostanie zwułane w War- wy rząd iadczył dziennikarzom: NoW sejmie przed południem
odbyły rodowe
się narady mniejszości słowiańskich, szawie i wyznaczone
na dzień 29, urzędo w czasie swego krótkiego
wiczasie których ustalone zostały od- natomiast jeżeli Zgromadzenie Naro- nięcia wania dążyć będzie do osiągbłędów, unika narażania popularno- powiedzi na
rów
pytania
postawione
odbędzie się gdzieindziej po- budżet za wszelką cerę
owej i do utrzymania nowagi
wić spokojnie, chociaż jest to temat Ści, unika tej części odpowiedzialno- przez lewicę w sprawie zwołania dowe
siedzenie Prezydcjum Koła zbierze się neg
o bilansu handlowego. Jed aktywistotnie wzbudzający grozę:
nocześŚci, która przecież ciąży na każdej Zgromadzenia Narodowego i kandy- w dniu 25 go maja.
nie rząd zastosuje wszelk
ie śiodki w
Pożar
agitacjj
wyborczej
zaleje
celu
jednostce działającej publicznie lub
obniżenia cen na artykuły
pierwnasze miasta, wsie i miasteczka. Podszej potrzeby ; i przeciwdział
publicznie wypowiadającej swoje zdaa
presji
sycone strzałami na ulicach WarszaWARSZAWA, 20.V (żel. wł. Słowa). Dziś o godz, 6ej po południu
wywieranej przez poszcz
nie. Jednakże szczęśliwi jesteśmy, że
egó
lne
koterje na władze skarbowe.
premjer Bartel oświadczył dziennikarzom, że wyznaczenie terminu Zgrowy namiętności
całkowicie opanują
zarówno ziemiaństwo naszej dzielni- madzenia Narodowego zgodnie z konstytucją należy do Marszałka Sejmu.
umysły ludzkie i nie będzie
miejsca
Przeciw ks Czetwertyń.
cy jak nasze pismo rozminęło się z Ze swej strony sądzi że termin zwołania Zgromadzenia będzie jutro defidla kierowania się rozsądkiem. Grutą pozycją wygodną itchórzliwą. Wy- nitywnie ustalony. Jutro również zdecydowana zostanie kwestja miejsca o
skiemu.
Py zwalczające się. przy
wyborach
powiedzieliśmy głośno swoje zdanie, o której decyduje wyłącznie marszałek Sejmu.
_ Zamieściliśmy wczoraj
będą na
siebie wołały: złodzieje i
Zapytany dalej o sytuacji w Poznańskiem premjer odpatł:
nie ks. Czetwertyńskiegy oświ.
które uważamy za zbawienne.
dana
— Z dnia na dzień następuje tam coraz większe uspokojenie
mordercy. Z pism zwalczejących się
Związku
Ludowe Narodowego,
Zarówno na wewrętrznem
prze- umysłów. Rząd z swej strony nie chce forsować nastrojów, gdyż uważa
w
nawzajem wnosić będzie można,
że
którem uczciwie oświadcza
, że jedykonaniu, jak na faktach opieramy swe że czas jest najlepszym lekarzem i uspokojenie samo przyjdzie. Społenem
w Polsce obóz
„złodziei*
walczy z
leg
Zgromadzeuzna iż nia Na alnem miejscem
twierdzenie, że utożsamianie
osoby czeństwo wielkopolskie dbałe © praworządność Rzeczypospolitej
rodowego
obozem „morderców*. Państwowość
jest
Wa
jedynem
wyjściem
z
sytuacji
jest
podporządkowanie się obecnemu
marsz. Piłsudskiego z jakąś partją
e way
wP
ze
polska jest zbyt młoda, zbyt wielkie:
rządowi.
ь
k fo.
sis
skrajnie lewicową jest nonsensem i
arszawskiej
następująi cą
O rozwiązaniu Sejmu premier Bartel mówi że może to nastąpić
mi zagrożona
niebezpieczeństwami,
insynuacją,
Lecz oczywiście jeżeli
— aby mogła się narażać na wybo- jedynie lewica ma popierać marszałka, tylko na zasadzie uchwały Sejmu i Senatu do czego potrzebną jest kwa— O ile możemy sądzić
hfikowana większość głosów. Rozwiązanie Sejmu może również nastąpić
po.
przedstawione w
ry bezpośrednio po wypadkach war: to będzie musiało wywrzeć charakter na wniosek Prezydenta
oświadczeniu ray
Rzeczypospolitej za zgodą */» Senatu.
Ponieważ Czetwe
rtyńskiego
Są
szawskich, które tak wtrząsnęły psywyrażone
należy zdaniem premjera
w
ma jego rządach. | dlatego
poparcie jednak ten sposób nastręcza trudności, przeto
sposób
nieautentyczny, / Natomiast
przypuszczać że wpierw przeprowadzoną
zostanie zmiana konstytucji w
chiką społeczną.
jes
teśmy „upoważnieni do
marszałka przez sfery nie - lewicowe myśl projektów Chadecji.
stwierdzeA rezultaty?
nia, że nie odpowiadają
może jego akcję, jego politykę osoone
Za
wnioskami
C1.-D.
wypowie
się
zarówno
prawica
jak
i
lewica.
zgoła
stanowisku Zw.
W r. 1922 bojkotowała wybory bistą kompletnie od jakiejkolwiek par<
L.-Nar,
przedstawi
onemu
przez
do naszego Sejmu
kiikumiijonowa tji w Polsce uniezależnić.
Odezwa marszałka Trąmpczyńskiego do spoSt. Głąbińskiego
marszałko

białoruska pierwsze na naszym grun-

kilka miesięcy.

Berbeckiego

Przed Zgromadzeniem Narodowem.
Zgromadzenie

mało

—

NOWOGRÓDEK

—

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

wybory.
którym nawet

NIEŚWIEŻ

228, drukarni 262

należy znaleźć wyjście logiczne z sytuacji,
Takiem wyjściem jest opowiedzenie się za trzecią ewentualnością, jaka
dyktatorską. Wtedy niema koniecz- pór lewicy, — to jeszcze wielkie py- się dziś nasuwa, to jest za legalnym
ności natychmiastowych nowych wy- tanie, czy
po-pierwsze
nowa or- wyboiem prezydenta i łegalnem upoborów
2
dynacja, którą opracuje nam p. Wi- sażeniem go w dyktatorskie pełnotos, opłaci nam
te moralne koszta, mocnictwa.
*
które ponosimy
z każdym
dniem
Teraz rozumując dalej logicznie i
Tylko w ten sposób
należy
uj: trwania Sejmu i po drugie czy nowe spokojnie dojdziemy do wniosku, że
mować sytuację. Wszystkie inne
fra- wybory według nowej ordynacji wy- jedynym kandydatem na takiego prezesy wygłaszane w prasie polskiej z borczej nie będą (bliźniaczo
podob- zydenta
- dyktatora jest dziś marsz.
politycznego mają ne do wyborów według
punktu widzenia
starej or- Piłsudski.
uwagę dynacji.
za zadanie jedynie odwrócić
Tylko takie wyjście zabezpiecza
sytuacji i jej
istoty
publiczności od
nas przed rychłemi nowemi wyborami.
®
powagi.
W chwili kiedy
się namiętności
Co będzie
w razie
rozwiązania
Od początku istnienia obecnego
spierają, a losy państwa ważą najwy*
Sejmu głosimy potrzebę zmiany or- Sejmu bez zmiany ordynacji wybor: godniej jest oczywiście nic nie móWystąpiliśmy na- czej?
dynacji wyborczej.
wić. Unika
się wtedy
popełniania
który się
projektem,
naszym
Postaramy się o tem także mó:
wet z

mieścił

ul Gen.
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wybrać,

zmianę stosunków, daleko idącą sanację, że istotnie utoruje do Sejmu
drogę przedstawicielom klas oświeconych.

—

DUNIŁOWICZE

r.

W

albo nowe

non
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ODDZIAŁY:

ruchu
wego.

kolejo-

WARSZAWĄ 20.V
wiadomość Przeszkody w. ruchu (tel.wł, Słowa).
kolejowym,

jakie
miała podstawy serjo,
w związku z wydarzeniami dni
ostat.
Niemożliwe, aby istniał na świecie nich miały miejsce na niektórych
człowiek, któryby złamał konstytucję, linjach sieci polskich kolei państwo.
usunięte, tak, że
złamał dyscyplinę wojska, straci kil- „u Rze
ruch pasażerski i towaro:
kuset
zabitych i potem oświadczył, się
>
=
że to wszystko zrobił „ot tak sobie”,
ozostają jednakże
do zlikwidoSądzimy jednak, że kolportowanie wania skutki kilkudniowych Sadi
wiadomości takiego typu jest mane- ruchowych na linjach węglowych. a
wrem ze strony samego Piłsudskiego, mianowicie zakłócenie
normalnego
dopływu węglarek
na Górny Siąsk,
mający- trojaki cel na widoku.
skutkiem czego wyczerpały się zapa1o Chodzić może marszałkowi o sy
próżnych węglarek
w zagłębiach
demonstrację wobec

Poznańskiego.

„Nie
usunęłem
Wojciechowskiego,
aby zająć jego miejsce. Jak nie chcecie, prezydentem nie będę*.

20 Chodzić mu również może, aby
od stronnictw, które kandydaturę jego

popierają

wytargować

najdalej

węgiowych, gdyż powrót ich
ładowaniu był utrudniony.

Skutkiem
czynając od
czuwać brak
nek węgła w
500 do 1000

idącą wynosi

po za-

takiego stanu rzeczy pu17 maja r. b. dał się odwęglarek
pod nałądukopalniach w ilości od
wagonów
dziennie, co

10—20 proc. zapotrzebowania.

swobodę we własnem, postępowaniu. Obecnie Sytuacja pod tym względem
jest opanowana
i masowy
powrót
3* Być może, że chodzi mu o pod- pus
tych węglarek do kopalń jest zaw pewniony. Zapotrzeb
nastroju
kreślenie, o wywołanie
owanie kopalń
społeczeństwie, przy którym zajaśnie- ną węglarki
będzie
już w najbliż-

je konieczność powołania właśnie
go

na

Prezydenta.

je- szych dniach całkowicie

Należy się bowiem

spodziewać, że gdyby Piłsudski oświadczył, że Prezydentem nie będzie,
to

pokrywane.

Dolar w Warszawie.

„ WARSZAWĄ,
bie, aby jego kandydatura przy wy20-V.
(tel. wł. Słowa).
Dziś
dolar w obrotach
prywatnych
endecprasy
szpaliach
na
borach
na
prezydenta
brana
była
w
politycz
przeciw
jego
właśnie
nicy
ni
wyłącznie
zwyžkowat. Spekulanci zdołali w godzi:
Skoro jednak
cja wyborcza, o której wyglądzie desą
nach
ć
złośliwsze
i
popoł
dowz
wołać
gorsze
udnio
będą:
obra
„obowiązkiem Pańskim
wych wyśrubować kurs
rachubę.
;
kiej. Znacznie
cydować będzie radykał chłopski p. wniosku, że Sejm nadal
do 12,10. Bank Holski zaś płacił
10,00
Byłoby to oczywiście załamaniem jest prezydenturę przyjąć”.
Witos i N. P. R. — będzie tego ro= nie może bez narażenia psychiki spo- te bezsensy, które wsiydziło by się
Złoto 6.40.
'
3
Cat.
dzaju, że zapewni nam daleko idącą łeczeństwa na szwank poważny, sko- drukować każde pismo, lecz które całej naszej linji, lecz oczywiście nie

któryby

zaręczył, że ta nowa

ordyna-

dochodzimy

do

Korespondencja

Słowa.

Z przeżyć ostatnich Warszawy.
A dalej ustęp

Jeszcze „Opuszczenie Belvederu“.

BARANOWICZE.
— Ponowny wybór prezydjum

—

zydjum

»„... Rozkazuję

18-go maja.

Orłowskiego,

d-ra

Ś. p.

chodu

z powodu

niskiej ceny biletów

duchowny prawosławny i p. starosta. za wsięp, dała natomiast
możność
podkreślili wielką udostępnienia przyjemności szerszemu
Wszyscy mówcy
pracy biedniejszemu
i bezinteresowność
ideowość
ogółowi
miejscowej
wieku
ćwierć
przez
ludności.
zmarłego, który
Zarząd

nie

swemi

i czynami

zostawił,

dążył do rozgłosu, jednak imię Ś. p.
d-ra Antoniego O:łowskiego na długo
jako o człoinnych miał

między nami pozostanie,
wieku który tyika dobro
ma

tych wielkich

dowód

i w

uwadze,

je gen. Haller, pułkownik
wicz... Minister Malczewski

zarzieszkiwał,

Szkoły

składa

szczere

kopiec

nemi mogiłami.
Cały ten smutny obrzęd,
się wszystkie

zespoliły

ku. Na

i na:

warstwy

szanowany, i kochany
ceniony,
ś. p. ir. Antoni Orłowski.

był

:

pierwszą

w procesie

kiem

„ostatniem

Arny

lat

i

z

w

Genera:

Rydza-Śmigłego.

czasów

literackie
tragmenty

perspektywie

niedawnych,

historycznej

artykuły

oraz niezwykle
ciekawe
wspomnień
uczęstników

światowej
1 _ polsko-bolsze
wioklej.
Dziat intormacyjny daje przegląd
20 organizacyj wojskowych i wojskowójny

wo-społecznych.

W dziale artystycznym zwracają
obrazów wileńuwagę reprodukcje
skich artystów — oficerów rezerwy,
nieznany portret Marszałka J. Piłsudskiego, uchwała Sejmu
szereg
oraz
r. 1922

Wiieńskiego z
„artystycznych

zdjęć fotograficznych, winiet i karyka-

tur.

0999504

CO

Gorczyńskiego,

O99990

skazanemu

ułożyć

skiego, Gorczyńskiego,
Michatowskiego i Łubieńskiego z art. 101
cz. 1 uniewinnić,
Wszystkich 4 ch skazanych
obciążyć kosztami

Mieszkańców

sądowemi,

Warszawy:

Leśniewskiego, lat 55, syna

czono.

bilans

wyliczanie

metod
Rzecz

niezbędna

3

dla każdego
—

Jana

Michała

i Antoniny, i Jana Wroczyńskiego,
lat 50, syna Adolfa i Emiiji — uniewinnić.
Gorczyńskiemu i Łubieńskiemu
aresztu zapobiegawczego
nie zali-

się

poczem

b. Prezydent

Spały.

dę, w rzeczywistości

na-strojach

z jakim

np.

zadzi-

„Lietuwa*

«czy się uda

Pił-

doprowadzić kraj do ładu
będzie mógł

władzy?*

Dla

on utrzymać

urzędówki

jest

już,
oczywiście,
zrozumiałem,
iż
<przewrót będzie musiał jeszcze bardziej osłabić i tak już słabą sytuację
międzynarodową Polski, a zwłaszcza
pod względem ekonomicznyni».
W tem
miejscu
jednak rozumowania cLietuwy»
zaczynają przechodzić stopniowo w zaniepokojenie, aż
wreszcie kofńiczy się panicznym strachem.
«..Litwę, dyktatura
Piłsudskiego
zbyt cieszyć nie może.
Przecież nie

kto inny, jak Piłsudski właśnie zagrabił Wilno. Jeszcze w 1919 r. zagrabienie Wilna i wtargnięcie Pola-

ków do Litwy
było robotą Piłsudskiego...
Piłsudski jest największy
polski romantyk polityczny. Nie przestaje on marzyć
o dawnej «Rzeczypospolitej od morza do morza».

Czy obecnie,
czywistnienia

nie spróbuje
swych

urze-

marzeń?

Kto

wie... Od Piłsudskiego tego nie tylko
można,
lecz też należy się spodziewač. To
też musimy teraz bacznie
pilnować demarkacyjnej linji. Kto mo-

godzi-

że zagwarantować, że Piłsudski nie
zapragnie wpleść do swych
dyktatorskich laurów róży kowieńskiej?

nach biurowych fotografje 56 nieznanych wojskowych i cywilnych,
poległych podczas walk na ulicach War-

Przecicż nie bez racji on, siedzącźw
Sulejówku,
przez
cały czas
„Rzeczy: swym
pilnie
studjował
strategję
.
Napoleona.
pospolitę“.
Dyktatura więc Piłsudskiego
nie
Onegdajszy numer „Rzeczypospo- może nie wpłynąć na zmianę politylitej* został skonfiskowany.
Wczoraj ki polskiej.
W
jakim kierunku ona
pisze ta gazeta, iż niewiadomo
jest pójdzie — zobaczymy. Jedno jest jas-

Szawy.
Za co

skonfiskowano

jej, za co właściwie konfiskata nastą- ne, że musimy
piła, tymczasem Biuro Prasowe |(Ban- na baczności! *

teraz bardzo mieć się

ku Polskiego komunikuje:
W numerze z tej samej daty, t. j.
„Rzeczpospolita“ w
Nr.
125
z z poniedziałku na wtorek, „Liet. Žin.“
dnia 19 go b. m. donosi, iž
— mirabile dictu!
— wypowiadają
„Dnia 10 b.m. z Banku Polskiego pogląd najzupełniej zgodny z... „Lie-

podjęta została przez gen. Sktadkowskiego, komisarza rządu m. st.
szawy, suma 3-ch i pół miljona

tych do dyspozycji

nie powzięto.

w

w

u

starannie

wątpi”,

i jak długo
się

w Poznaniu.

obejrzeć

ukrywany

Kogoż tedy może

sudskiemu

powrót

pok. 17) można

wić ten niezbyt
„poważaie

nastręczał duże

wyjątkowy w Poznaniu

dokonany
przewrót

entuzjazm,

Pisma
warszawskie
zakończyły
już długie listy zabitych
i rannych.
W kronice tylko, pokazują się drobDopiero po kilku godzinach po- nym drukiem pisane
nazwiska tych
stoju z kłopotu tego wyratował b, co zmarli jeszcze
w szpitalach
w
P
Н
+
.
rezydenta przejeżdżający do swej ostatnim dniu. Wszyscy przeliczeni,
zanumerowani, zapisani i t. d.
Lecz
oto znalazło się jeszcze takich 56-u,
których nikt nie zna i nie wiekto oni.
W wydziale rozpoznawczym urzędu śledczego
(Daniłowiczowska
3,

Stan

poważne i do-

niosłe, jakim jest obecnie
przez marsz, Piłsudskiego

polityczny?

pułk,

możliwe,

było

zaś do Warszawy
trudności.

ministra

Poznańskiem,

spraw

Jak się

p.

tuwą*. Taki niezwykły zbieg okolicz-

Warzło:

ności zapewnie

Piłsudskiego

konster-

Albo-

wiem nawet na punkcie niechęci do
polskości
nie mogą
one w żaden

wojskowych".

dowiadujemy

spowodował

nację w redakcjach obu pism,

wiadomość

sposób się pogodzić,

bez

pomoey

co miesiąc

książkowości

zysków

i strat

kalkulacyjnej.

buchaltera, kupca,

przemysłowca

etc.

względem «Rzeczypospolitej».
Cenzura w Poznańskiem.

współziomków przyp Red.

Chłapowski. zawezwany do

i zaciekle licy-

Fakt poparcia

Kolporterzy
pism
warszawskich
uskarżają się na straty, ponoszone
skutkiem cenzury pism warszawskich

War-

jego

przez.

lewicę nie

powinien nas wprowadzić w błąd, w
chwili gdy oceniamy obecne wypadki

w Polsce w związku z kwestją wyzwolenia
okupowanej
Litwy.
Tylko
`
sząwy.
zwycięstwo w Polsce tych grup, któ:
w Poznaniu.
с
Wojewoda
poznański
zarzą- re trzeźwo zapatrują się na sytuację
WARSZAWA, 20.V (PAT). Ambasador polski w Paryžu Chtapowski
dził cenzurę dzienników, czasopism i Polskii zrzekają się swych historyczotrzymał wezwanie do natychmiastowego przyjazdu do Warszawy.
druków perjodycznych, wychodzących nych marzeń, może doprowadzić do
poza obrębem
woj. poznańskiego. polepszenia
naszych
stosunków
z
Wszystkie przesyłki gazetowe
przed Polakami. Zanim zaś grupy te w PolLONDYN. 20V. Pat, «Financial Times» pisząc o ostatnich wydarze- wręczeniem adresatowi podlegają cen: sce są nieznaczne i prawie nie mają
niach w Polsce broni Marszałka Piłsudskiego tłumacząc, że nie działał on zarze wstępnej w
urzędzie
poczto- wpływu na politykę Polski, narodowi
w antykonstytucyjnym zamiarze lecz w celu zapobieżenia niekonstytucyj- wym, poczem mogą być dopiero wy- naszemu pozostaje w dwójnasób czu*
nemu objęciu władzy przez niektóre stronnictwa.
;
dane.
wać nad wypadkami w Polsce i być
Powoduje to znaczne opóźnienie gotowym do ofiar, których potrzeba
rozwoju
gazet warszawskich w Poznaniu, któ- może okazać się w dalszym

Prasa angielska o wypadkach

Wszczęcie
BERLIN,

w Warszawie.

rokowań polsko-niemięckich

20.V (PAT),

Dziś o godz.

4-ej popołudniu

narady polsko-niemieckiej delegacji handlowej.

Nowy

rozpoczęły

się

Po wyborach
Nowowybrani

BRUKSEŁA 20 V PAT. Utworzony został nowy gabinet. Skład jego
jest następujący: Jaspar — prezes rady ministrów, Vandervelde — sprawy zagraniczne, de Broucgeville —- wojna, baron Houdart — finanse.
Do

nowego

rządu

wchodzi

czterech katolików,

czterech

den liberał i jeden bezpartyjny.

Komplikacje
Górnicy

socjalistów,

nie przyjmują projektu rządowego.

20. V. Pat. Dziś rano

odbyło

się

pierwsze

od

ukończenia strajku posiedzenie konferencji delegatów górniczych,

czasu

na któ:

rem

omawiano rządowy projekt porozumienia w przemyśle węglowym.
LONDYN, 20. V. Pat. Słychać, że zarówno właścicie'e
kopalń,
jak
i górnicy nie przyjmą projektu rządowego dotyczącego zlikwidowania Ктуzysu węglowego.

LONDYN, 20. V. Pat. Konferencja delegatów górników przyjęła rezułucję odrzucającą propozycje rządowe w sprawie obniżenia zarobków.

Debaty

nad

warunkami

GENEWA, 20 V PAT. Z porannej dyskusji okazało się, że wszystkie
państwa
wystarczających i
europejskie stawiają jako wstępny warunek rozbrojenia stworzenie

była specjalnie przez deleе

Przedsiawiciel Stanów Zjednoczonych oświadczył, że charakter zagadnienia

pieczeństwa

zmienia

się w zależności

jenia jest kwestją czysto regjonalną.
Delegat

niemiecki

przemysł

Rzeszy

wyraził

od położenia

przekonanie,

е

geograficznego,

p

iż porozumienie

może

zaś kwestja
być

bez-

uzbro«

uzyskane

w

drodze częściowego ograniczenia zbrojeń przyczem zaprzeczył twierdzeniu jakoby poko-

jowy

mógł zostać przekształcony

na przemysł

wojenny.

do IIl Sejmu,

Według otrzymanych już ze wszystkich okręgów wyborczych
wiagłosowania,
skład Jl Sejmu
przedstawia się w
o wynikach
domości
Ludowcy
22 posłów, Socjaldemokraci—15, Chrz.
sposób następujący:
dem.—14. Ukin. Sajunga—11, Darbo feder.—5,
Narodowcy—3,
Ukinin

partja—2, Polacy—4, Żydzi—3, Niemcy—1, Niemcy kłajp.—5.

Kandydaci

na Prezydenta

„Dz. Kow."

Republiki

i Marszałka

Sejmu,

pisze: Z najzupełniej wiarogodnych źródeł dowiadujemy

się, iż na Prezydenta Republiki ma być wystawiona
kandydatura p. Jana
Wilejszysa, obecnego burmistrza m. Kowna, obiór którego można uważać
prawie za zapewniony.
Na marszałka Sejmu ma być wystawiona kandydatura p. A, Smetony.

Przypuszczalny
Według kompetentnych
w

sposób

skład

przyszłego

rządu.

informacji, przyszły rząd kow- ma być ukon-

następujący:

Premjer — p. M. Sleżewicz (lud.).

gwarancji bezpieczeństwa.

pewnych gwarancyj bezpieczeństwa: Teza ta podejmowana

polscy

Skład Iil Sejmu,

styjtuowany

rozbrojenia,

gatów Rumunji, Finlandji i Polski.

posłowie

w Kownie.

Z Kowna donoszą: Qd mniejszości polskiej do Ill Sejmu zosiali wybrani na posłów p.p.: 1) Jan Bucewicz, adwokat. 2) Wiktor Budzyński,
rolnik. 3) Tomasz Giżyński, felczer. 4) Bolesław Lutyk, inżynier.

je-

w przemyśle angielskim.

i przemysłowcy

LONDYN.

re, jako juź nie aktualne i spóźnione wypadków*, dosyć enigmatycznie końnie znajdują zbytu wśród publicz- czy kandydat na organ sfer rzadząności.
cyche

gabinet w Belgji,

Polska żąda przedewszystkiem

inwetarza?',
Podaje

Pę-

jednego miesiąca.
Na poczet tej kary
pozbawienia
wolności zaliczyć oskarżonemu Mi:
chałowskiemu areszt . zapobiegawczy
i uznać w stosunku
do niego karę
orzeczoną za odbytą,
"Tychże
oskarżonych
Pękosław-

Wyszła z druku i jest do nabycia we wszystkich księgarniach
broszura w opracowaniu LEONĄ ŁASTOWSKIEGO
Pp.
t

„Jak

na

marca 1924 r.
Olgierda Michałowskiego, lat 48,
syna Adama i Małgorzaty oraz To:
masza Łubieńskiego,
jat 61, syna
Pawła i Marji pierwszego
— na zamknęcie w twierdzy na przeciąg dwóch
miesięcy, — drugiego
na przeciąg

Na treść Kslęgi składają się artyZwiązku Of.
kuły, dotyczące zadań
Rez. oraz ideologji oficerów rezerwy,
artykuły, oświetlające walki na szlaku
Batorego

Pęko-

Tomaszai

Józefa i Jadwigi

nia wolności zaliczyć

łów broni: ]. Dowbor-Muśnickiego,
J: Hallera i L. Želigowskiez0;—anios
andurBiskupa W.
grafy podpisów

skiego i Gen, E

Witolda

syna

Jana

Ambasador

kosławskiemu areszt
zapobiegawczy
od dn. 20-go stycznia 1924 r. do 30

I artystycz-

Oraz

oraz

49,

syna

zamknięcie w twierdzy
ma przeciąg
czterech miesięcy każdego, przyczem
na poczet orzeczonej kary pozbawie-

nych z grona oficerów rezerwy.
Mars
autografy
Księgę zdobią
Piłsudskiego

skazujący

sławskiego, |. 49,

wydana staraniem Zarządu Okręgowego Związku Oficerów Rezerwy w
Wilnie pod redakcją Walerjana Charkiewicza przy współpracy wybitnych

J.

słowie” sąd okręgo-

wy w składzie sędziów Rościszewski,
Lorentowicz
i Ciechanowski

M MM Bałorego

зтайка

trzech
czlon-

kom Pogotowia Patryjotów Polskich
wczoraj znalązła swój finał. Po krót-

ogłosił wyrok

literackich

nie

stancinie

zmagatńiu

Ch. D. i Piasta). Uchwał żadnych

z N. P, Ruo

czy „Lietuwisa“, «Liet. Żin.», czy nawet „Socjaldemokratasa”,
pisze «Dzień
Kow.»,
gdy ma do czynienia
z jakiemś
wydarzeniem
w Polsce, natychmiast wkłada czarne okulary, następnie kładzie
na wagi tak niezwykle czułe,
iż wypadki wagi miligramowej robią wrażenie kilogramowych.
A cóż dopiero, gdy są one napraw-

nekrologów. Wszystkie, bez wyjątku
Anders odpowiada szeptem: „Rozkaz*! wszystkie, są smutne i naprawdę żałobne. Nieraz drobne wzmianki, słów
kilka w czarnej ramce umieszczonych,
Wypadek w drodze do Spały.
mówią
same
za siebie. Oficerowie,
starzyi
„ Prezydent Wojciechowski,
po pod- żołnierze, ludność cywilna,
młodzi...
ot
kula
poprostu
trafiła,
pisaniu rezygnacji w dn.
14 maja
Wiele
rozterek,
wiele
myśli
sprzeczwyjechał samochodem wraz z kapelanem przybocznym Belwederu, ks. To- nych i targań duszą przeżyć musieli
co walczyli
karzewskim,
do Spały.
Rodzina b. ci zwłaszcza oficerowie,
Prezydenta udała się do Spały jeszcze ze stron obydwuch, Dla przykładu:
Ś. p. Antoni Szymański, rotmistrz
przed tragicznym przełomem, w środę
1-go
pułku
szwoleżerów,
kawaler
dn. 12 bm. z rana,
licznych
orderów
—
kierował
autem
„Przyjezd do Spaly S. Wojeiechowwojskiego byt opėžniony wskutek wy- pancernem, co broniło wejścia
Poniatowpadku w drodze. Mianowicie o kilo- skom marszałka na most
metr za Konstancinem w samochodzie skiego, a tam,. tam przez ten most
jego
b. Prezydenta pękły dwie opony, nie szli do walki, szli bezstraszni
zdołano zaś w zamęcie zabrać opon żołnierze, żołnierze 1-go pułku szwoeżerów...
zapasowych.
56 nieznanych
poległych.
Otrzymanie nowych opon w KonPo długiem

nowiska Prezydenta Rzeczypospolitej
za rzecz konieczną. Cały Poznań rów-

P.-R.-P,

Ciągniąca się bezmała od
tygodni rozprawa przeciwko

Już opuściła prasę i ukazała się w
sprzedaży we wszystkich księgarniach
Księga Zbiorowa Wileńskich Oficerów
Rezerwy

Pos. Ciszak

do

dużo

w Pol-

WARSZAWA. 20.V. (Żel. wł,Słowa) nież domaga się natychmiastowego ta jest nieprawdziwa.
ując się zawsze jedno drugie podejwraz z kompletnym faborem i kilkuData 10 b.m. w notatce „Rzeczy- rzewa o zamaskowaną,
a zbrodniczą
(N. P. R.)
który w rozwiązania Sejmu,
Zdaniem
posła pospolitej”
dziesięcioma
żołnierzami zjawiło się Poseł Ciszak
jest
oczywistą
omyłką przychylność dła Polski.
nie
separatystyczne
hasła
Ciszaka
Poznania
z
przybył
dzisiejszym
dniu
na miejsce wypadku.
Szybkość
zjądrukarską*.
Organ ludowców również nawiąw Poznańskiem
posłuchu.
wienia
się Straży bardzo
dobrze do Warszawy, zapyiany o nastroje w znajdują
I rzeczywiście zdarzyło się tak, że zuje
„Przewrót
Pilsudskiego“
do
kon:
jako
Rataja
Marszałka
Władza
odpowiedział:
Poznańskiem
świadczy o jej sprawności
i o podta sama wiadomość ukazała
się
w sprawy wileńskiej. „Nie należy zapoPrezydenta
zastępcy
stytucyjnego
75proc.
nawet
może
a
Połowa
—
niesieniu bezpieczeństwa
ogniowego
„Kurjerze Polskim” o dzień wcześniej
on, że Piłsudski w
ludności województwa poznańskiego Rzeczypospolitej
uważana
jest za skutkiem jednak przeoczenia «Kurjer» minać, ostrzega
naszego miasta,
'
swoim czasie odegrał bodaj najgłówlegalną.
władzę
PiłsudMarszałkiem
z
sympatyzuje
TIR KL
REIKIA
DAR LI
FRERE Z RRECZA
nie został skonfiskowany, a dopiero niejszą rolę w buncie Żeligowskiego
skimi uważa objęcie przez niego staNie
wiemy
o ile pos, | Ciszak nazajutrz
zastosowano
konfiskatę i jest zwołennikiem wielkiej* Polski...
swoich
zorjentował się w nastrojach

Wyrok

G66666665)

telefonicznie

wojskową Straż Ogniową.
W ciągu
kilku minut dwie doskonałe sikawki

Z. L. N.,

być w czem p.

W powodzi nekrologów.
Pisma warszawskie zalała powódź

to

Narady stronnictw w Poznaniu

wiadomość o zapa* (Ch.-N,

leniu się zaalarmowano

w którym

rodowości Wilejki, aby oddać ostatnią posługę nigdy nie zapomnianemu
człowiekowi, najlepiej Świadczy jak

sił naukowych

udał się

WARSZAWA, 20 V. (tel, wł, Słowa)Z Poznania donosza:
Wczoraj
do
oraz wej pożar został stłumiony w zarodpóźna
w noc odbywały
się naradyprzedstawicieli
czterech _ stronnictw
wiasnemi

społeczeństwa, który
rękami całego
na wieki górować będzie po nad in-

mógł bym

poświęca

wypadkom

„Każdy
współczesny
publicysta
litewski bądź z pod znaku „Rytasa*,

Inż. L. dostarczył niezwłocznie za-

syna

i całując w czoło mówi: — zrób
dla mnie synku!

Może

pasowych opon

Dzięki natychmiastowej akcji ratunko

nazwać ulicą dra Orłowskiego,

ra mogile usypać

Prasa kowieńska,

miejsca ostatnim
sce.

samochód.

po-

69044 04

zmarły

czas

przemysłowiec

— Nie jestem już Prezydentem—
odparł p. S$, Wojciechowski
i opo:
wiedziało wypadku,
jakiemuuległ

Paszkiewybucha

płaczem, pułk. Anders milczy...
Prezydent obejmuje go jak

20. V. (el. wł. Słowa).

zasług jakie położył ś. p. Antoni
Orłowski dla Wilejki, rada. miejska na
ostatniem swojem posiedzeniu posta: czął się palić dach na domu p. Urbaulicę Pohulańską, pizy której nowiczowej przy ul. Benedvktyńskiej.
nowiła

dłuższy

Konstancinie

Prezydentowi pomocnym?

Chwila
skupienia, na
twarzach
oficerów maluje się przygnębienie.
Wreszcie słowo „Rozkaz!*.. pada
z ust gen. Rozwadowskiego; powtarza

wyjątkowy

WARSZAWA

—

natychmiast

trwa w dalszym ciągu. Pisma warszawskie przywożone do Poznania
są
cenzurowanie przez władze. Prasa miejscowa informuje
miejscowe społedziękowanie wszystkim za udział i czeństwo o sytuacji w Warszawie nie Ściśle i często
daleko
od objekokazaną
pomoc, a w szczsgólności tywizmu.
p. Oigierdowi
Świdzie za zrobienie
- "Delegat Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych p. Bederski bawiący
w
estrady, proboszczowi
ks.
Klaudju- Poznaniu został zwolniony i onegdaj powrócił do Warszawy.
szowi Śmoliczowi za odstąpienie szoLokalne władze poznańskie w dniu dzisiejszym wydały
zarządzenie
py na przedstawienie i p. Stefanowi utrudniające komunikację telefoniczną z innemi województwami. Rozmowy
Hoscyłłowi za wypożyczenie desek i telefoniczne ze stolicą są stale przerywane przez podsłuchujących
agenzrobienie siedzeń, a również
amato- tów poznańskiej policji politycznej.
rom-artystom, którzy oprócz gry poWojewoda hr. Bniński uznał władzę marszałka Rataja jako
konstyŚwięcili dużo pracy fizycznej.
tucyjnego zastępcy Prezydenta Rzeczypospolitej, o czem Świadczy okólnik
— Alarm pożarowy.
12 maja wydany przez niego a stwierdzający, że Prezydent Wojciechowski
zrepo południu od iskry z komina
za: zygnował ze swego urzędu dobrowolnie.

na terenie pow.
Wilejskiego
okaży:
wał pomoc jak lekarską tak materjalną
tym, którzy tej pomocy potrzebowali.
Pan starosta w swojem przemówieniu
majątku
zaakcentował, że jakkolwiek
nie

Stan

wam

przerwać działania wojenne”.

osób, 'a mianowicie: przedstawiciel łudności z okolicznych wsi. Liczna
Sejmiku, delegat gm. izraelickiej, jeden publiczność nie dawała wieikiego doz kolegów

willi w

(1127

Co piszą w Kownie o
wypadkach polskich.

autor opisuje, jak już po stracie warszawski, inż. L., który nic jeszcze
Jak widma, błąkają się po War- wszelkich nadziei na poprawę sytuacji, nie wiedział o rezygnacji Prezydenta,
tra- rzekł Prez. Wojciechowski do zebramagistratu. Władze nadzorcze nie za- szawie wspomnienia i epizody
Widząc stojący
bezradnie samoprasy, w nych oficerów:
twierdziły wyboru
burmistrza i pre- gicznych dni. Na łamach
chód inż. L. zbliżył się z zapytaniem:

„włamane*
i na 11 maja
wyznaczono miejscach gdzie dawniej
ponowne
wybory.
Wobec katego- widniały banalne depesze ze świata
czytamy
rycznej odmowy
poparcia poprzed- lub oklepane wiadomości,
Wilejka i powiat został osieroco- niego kandydata polskiej
frakcji, p. dziś drobne anegdoty, urywki zć zda:
ny przez Śmierć Ś. p. d-ra Antoniego Modlińskiego, na burmistrza wybra- rzeń, epizody, a każde z nich krwią
Orłowskiego, lekarzą sejmikowego.
nie
no
inspektora
samorządowego
p. nięmal ocieka i łzami. Obok nic
Śmierć tego cichego, zacnego i Pióro- Dembińskiego, który otrzymał znaczące widzimych, jakżegłęboko trabardzo uczynnego człowieka do ży- 81 głosów.
giczne, — Oto opis w „Gazecie War:
wego
poruszyła
tych, którzy
go
Na wice burmistrza na ten raz szawskiej* p. t. „Opuszecznie Belweznali.
żydowska frakcja wystawiła kandyda- deru*,
< p. dr. Antoni Orłowski umarł turę aplikanta sądowego p. Kierznera,
„№ ciągu długich, ponurych gow
Wilnie w klinice Uniwersyteckiej, który został wybrany.
dzin, gdy Świst salw karabinowych i
dokąd na kilka dni przed śmiercią
Ławnikami wybrano:
od frakcji huk armatnich wystrzałów wstrząsały
został przewieziony, aby pod opieką żydowskiej p. Gałaja i od Białorusi- murami białego pałacu, w którym niwybitniejszych lekarzy odbyć kurację. nów p. Kloszę.
by w twierdzy skupili się przedstaNiestety było już zapóźno! Zwłoki
W końcu nie zaszkodzi nadmienić wiciele praworządnej władzy, — Pre«
zostały sprowadzone do Wilejki.
16 na ile były stronne poprzednie
wy- zydent zachowywał zimną krew i mamaja odbyła się eksportacja
z dworca bory, iż frakcje,
t. zw. mniejszości jestatyczny spokój.
do kościoła,
W tym smutnym
po- narodowych wybrały ławnikiem, wbrew
A kiedy minister wojny
oświadchodzie wzięli udział wszyscy miesz- głosom
polskiej frakcji, p. Rukina, czył, że Belweder najdalej za kwadrans
kańcy
miasta Wilejki i bliższych o- nieposiadającego obywatelstwa
pol- zostanie
wzięty, gdyż
oczekiwane
> skiego.
kolic.
pułki poznańskie spóźniły się, wsku3
W. czasie eksportacji przemawiali:
tek zniszczenia torów przez kolejarzy
NIEŚWIEŻ.
burmistrz m. Wilejki, duchowny pra—pulkownikowie Anders i Paszkiewosławny oraz rabin.
— Przedstawienie w Malewie. wicz zawołali:—Trzeba przedrzeć się
Na drugi dzień odbył się pogrzeb 9.go maja rb. staraniem miejscowego do Wilanową. „Kto się zgadza?” spyprzy jeszcze liczniejszym udziale pu- nauczycielstwa,
a
w
szczególności tał Prezydent. W grobowem
milczebliczności. Po uroczystem
żałobnem nauczycielki p. Marji Szwagrunowej, niu
podniosły
się
ręce
na
znak
wyniesiono która położyła dużo pracy i energji, zgody.
zwłoki
nabożeństwie,
przez
przedstawicieli
miejscowych odbyło się w Malewie pierwsze przed
I rozpoczął się jedyny w dziejach
urzędów. Kondukt pogrzebowy przed- stawienie na cele kulturalno-oświato- Polski pochód. Najwyższy dostojnik
stawiał się imponująco, prowadził ks. we odegrane przez młodzież wiejską odchodzący ze sztandarami z pałacu,
dziekan Śnieżko w asystencji 4 księ- uczęszczającą na kursy dla dorosłych. pod naporem siły nie obcego najeźdźży przybyłych z okolicznych parafji. Na program złożyły się w języku cy, lecz brata.
Ę
W. pogrzebie uczestniczyły wszyst- polskim
wodewil <Żyd w beczce»
Po drodze orszak zatrzymał się u
kie urzędy i szkoły, a więc gim- i w języku białoruskim
komedje gospodarża wiejskiego, który poznawnazjum państwowe, szkoła powszech: „Zbiantużany Sanka“
i „Posłaniec. szy Prezydenta w pas mu się poklona, ochronka,
gimnazjum rosyjskie i Nie zważając na złą, dżdżystą, chłodną nił i z należną atencją do stołu zaproszkoła żydowska.
j
pogodę i miało odpowiednie miejsce, sił. A potem znowu droga krzyżowa,
Nad grobem przemawiało kilka na zabawę przybyła znaczna liczba е ao kasa
Wilejka pow.

następuje, w którym
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zasłużonego
obywatela

Nr

Res

Zgon

KRAJOWE

c

Tekę

Ministerstwa

Spraw

Zagranicznych

obejmie jeden

litewskich, prawdopodobnie p. Sidzikauskas.
Sprawy Wewnętrzne — p. Załkauskas
Finanse — p. Naruszewiczus.
Oświaty — p. Purena=.

Rolnictwo —

tutaj

ль ой анн

ECHA

М

wymieniają

trzech

z posłów

(lud.).

kandydatów:

pp. Tubelisa,

Aleksę i Tonkunasa (uk. partja), b. prezesa Zarządu Reformy Rolnej, który

też ma najwięcej szans.
Obrona Krajowa — pułk. Daukantas.
Sprawiedliwość — pp. Toluszys (lud.) lub Skipitis (uk. partja).
Kontroler Państwowy — C. Bielinis (soc. dem.)

ių
<зь. ыа аь

оЕЛО

p

2

1

Nr. 117 111 27

FABRYKI
SUKNA
w BIELSKU
(ŚLĄSK

i
WYROBÓW
CIESZYŃSKI

Gustaw Molenda s;.

KAMGARNOWYCH
ROK

ZAŁOŻENIA

1850

KURJER
Obdłużenie

GOSPODARCZY

krótkoter=

| minowe majątków ziem
skich.
We
a»

wczorajszym

numerze

przytoczyliśmy

w

«Sło-

streszczeniu

artykuł p. Wacława Borowskiego w
warszawskim „Dniu Polskim” o dłu| goterminowem obdłużeniu majątków

| ziemskich

w Polsce.

Celem zobrazo-

wania całokształtu sprawy
| przytaczamy dziś dalszy

przewidzianych
łach ustawy.

INFORMACJE

obdłużenia
ciąg tegoż

artykułu, dotyczący obdłużenia krótkoterminowego:

w

Rozporządzenie to wydane zostało na skutek tego, że ze sprawozdań

lekarzy wynika, iż treść odnośnego
M. P
w tej sprawie rozporządzenia

właściwych artyku-

Podatki a osadnictwo na Kresach Wschodnich.

Eksport bydła i trzody
do Czech.

Z uwagi na specjalnie trudne warunki
w
Województwach Wschodnich, Min. Skarbu,
w uzupełnieniu
okólnika z dn. 2 stycznia r.b. Nr. D.
P.IO. 14-V, upoważnia Izbę Skarbową
do odraczania na indywidualne prośby płatników, których grunta zostały

Na targu w Pradze Czeskiej, Polska w
dowozie bydła i trzody chlewnej
zajmuje

przejęte na cele osadnictwa

wojsko-

wego,

grunto-

zaległości

podatków

wego i dochodowego

do końca

z Polski

dominujące stanowisko. W pierwszym kwartale
r. b. na
targl praskie przywieziono

18.744 sztuki bydła, w tem z Polski 10.910
sztuk. Trzody dowieziono 51.730 sztuk, w
tem z Polski 35.682 sztuki. Polska dostarcza
na targi czeskie przeważnie sztuki młode,
dobrze utuczone, z trzody chlewnej.
sztuki
mięsne, młode, wagi od 70 do 100 klg.

KRONIKA

.ro-

MIEJSCOWA.

i O. S$. dotychczas nie została wprowadzona w życie.
PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA.
— (t) Przymusowe ściąganie
zaległości z tytułu ubezpieczeń
robotników. W dniu wczorajszym

| 2ł—53

zł; woj.

padkach

Kieleckie 71—36,178

przewidzianych

leckiem.

Prawdopodobnie

jednak w

dwu ostatnich województwach obcią:

żenie jest wyższe, a to z tego powo-

Londyn
Nowy-York
Paryż

Ministerstwo

dyt odgrywa

!

większą

rolę,

a więc

tem samem

zadłużenie musi być więk-

Sze.

też przeciętne

Stąd

obciążenie

finansowania

Dane ankietowe o krótkotermino-

„wem

'

obdłużeniu na Wschodnich

sach dotyczą tylko

Kre-

114 majątków

o

łącznym obszarze 87,581 ha. z dłu° @1
1,436,621 zł., t. j. 16 zł. hektar.
Niskie obciążenie

<zęści

kraju

stopniem
| darczej.
W.

dóbr ziemskich tej

tłumaczy

ich

się niższym

intensyfikacji

Małopolsce

gospo-

będą w

stan

dro-

bezrobo-

_ terminowemi zobowiązaniami dla poszczególnych
województw ilustrują
mam następujące liczby: woj. Krakowskie: liczba maj. 98, obszar 65,710

ha., suma długów 5,124 743, zł., na1
na. wypada 78 zł; Lwowskie 66 —

į

42,85

42,95

32,90
281.75

32,98
28243

Włochy

Papiery

—

„L

29,342 zł. —

67 zł; woj. Tarno-

polskie 47 — 34,466 ha. — 2,375,294
zł. —
maj,

60 zł.; razem
220,065

ha.

—

Małopolska—250
14942950 zł. —

nich

!

i

województwach

naogół
jest
natomiast wyż-

wyższa

|

cyfra jest
Oba

wykazują więc

najwoje:

następujące

liczby: 150 maj. © obszarze 103,056
ha. mają łącznie długu 8,745,320 zł.,
a więc 85 na ha.
W

WM

która to

dla całej Polski.

wództwa

a.

zapomogi
na dożywianie
biednych
dzieci w szkołach powszechnych, u-

156.60

42,75

32,82
281.05

chwalonych
dniu

wartościowe

dolarowa

kolejowa
pr. pożycz konw.

70,50

;к. požyczk. konw,
proc. listy zast.

(w złotych 768,45

165,00
32,00

ziemskie przedw,

168,00
—

=

—
—

—

20,50

2Ą

Dos

Wsch. si, og.

—

ao

Zach. sł. o g. 7 m. 27

IWigilja, Jutji

głoszenie,

URZĘDOWA.
—

(t) Urząd

legalizacji

narzę:

dzi
mierniczych
kontrolerem
liczników elektrycznych. Okręgowy urząd

legalizacji

naczyń

nia liczników energji
prąd stały i zmienny.

mierni-

w
lokalu
sprawdza:

elektrycznej na
Obecnie
pro-

wadzą się prace, w wyniku * których

za

dwa

tygodnie

rozpocznie

się

w którem

zawiadamia,

iż

Osoby, które posiadają

na swoje

imię lokale i które dotychczas nie otrzymały nakazów płatniczych na powyższy podatek,
winne
zgłosić się

do wydziału Podatkowego. magistratu
miasta Wilna (Dominikańska 2, pokój
34) w celu otrzymania przynależnych
sobie nakazów płatniczych.
- — [t) Wolno chodzić po 11-tej
W

dniu

r. b. Zaznaczyć

którego

kasa świeci

na-

pust-

czerwca br, otwiera półkolonie

zostały rozesłane nakazy płatnicze na
podatek
miejski lokalowy za 1926
rok.

wieczór.

miejską w

magistrackich pani Halina Siewiczowa
kierowniczka
przedszkola
i szkoły
polskiej
w
Wilnie — w
początku

skiego t. zw. zabaw ludowych,
przy
dźwiękach wspomnianej orkiestry.
— (x) Miejski podatek lokałowy. Magistrat m. Wilna wydał o-

3 m.37.

wczorajszym

istotną ilość zużytej energji. Z kolei czasu Magistrat przerwał
dobrze by było, gdyby
urząd wag i przedstawicielom © pism

RE

rezultacie więc obciążenie 1 ha,

większej własności ziemskiej

terminowemi

zobowiązaniami

emi przedstawia się

krótko-

dłuż-

w poszczegól-

nych dzielnicach następująco:
bór Pruski 85 zł, Małopolska

stra

policyjna

tych aniach

w

Wilnie

rozwiązaną

została

co-

udzielania
wileńskich

informacyj o gospodarce komunalnej,

i

w

zupełnie

zlikwidowaną.

— (x) Ulgi w opłacie podatku
obrotowego

iż ministerstwo

r. 1925.

Wobec

skarbu

ostatnio

— (t) W sprawie nadzoru nad
stanem sanitarnym hoteli. Władze

wojewódzkie wystosowały do wszystkich starostów

BGB
949

— Akademickie
Koło
Маюpolan urządza w niedzielę dnia 23
maja br. pierwszą wiosenną wycieczkę do Trok. Wyjazd koleją do Land-

wywiesil

sztandary

rejko, Eljasza Filistowicza

i Jana Kis-

ta, których
aresztowano.
Podczas
aresztowania Kist usiłował zbiedz
i
do ścigających funkcjonarjuszów P.P.
dał dwa strzały rewolwerowe, lecz na
skutek strzałów oddanych za nim zatrzymał się i został aresztowany.

warowa
o
godz.
4. min. 55 rano,
— powrół tego samego
dnia około

godz. 20. Zgłoszenia przyjmuje

Kto

Brat-

obrzędy żałobne
na

ulicach

za

na

poległych

Warszawy

w

smutne: 2 chlewy i koń juljana Podziaskiego,
braci

walkach bra-

tobójczych.
Członkowie,
zajęć biurowych,
mają

nie mający
się stawić

wszyscy.
—

Ilgi

międzyśrodowiskowy

Zjazd

Kół

Polonistycznych

dom,

chlew

i spichrz

siaka,

dom,

chlew,

Benedykta

— Odroczenie zjazdu EwangePierwszy

powszechny

zjazd

Ewangielików w Niepodległej Rzeczy:

pospolitej, . zważywszy. . na, wypadki

doby. „obecnej
.Kolegjium
/odracza,
Wielka ilość nadeszłych zgłoszeń uczęstnictwa

w zjezdzie

utrwaliła

nas

w „powziętym zamiarze zwołania po-

nownie zjazdu

w

Wilnie

bieżącym: O ścisłym terminie

podane

odpowiednie

—

w

roku

będzie

powiadomienie.

e

Nr.

1.

— (I) Akcja na rzecz
letnich. Na kolonje letnie

kolonii
dla naj-

biedniejszych dzieci ze
szkół
роwszechnych,
„towarzystwo
kolonii
letnich
urządza
w dniach
23 i 24

maja b. r. wielką
zabawę

kwestę, a dnia 24

w ogrodzie

Bernardyńskim.

lecz po zawiezieniu

jej

uratowano.

targnięcia

obecnie

żającego się okresu

dzieciom

wobec

nego LOPP.

p. inż.

odpadnie

siąka dał strzał,

bity,

skarbu w sprawie organizacji kolonji i półkolonji, społeczeństwo samo

kruta w pow. Wil.-Trockim. Odbywający się obecnie
w pow. Wil.-

Trockim pobór rekruta r. 1905 postę-

puje normalnie i daje rezultaty znacz-

powtórnego

ustalona.

głym

—

Malusiak

prowadzą

został za-

władze

woj

i

'

Podpalenie jako zemsta, W ubietygodniu, we wsi Nowiki, gm, Wor-

niańskiej

powstał

pożar

zabudowań

gospo-

Samolot zabawi

b. robotnik wymienionej Baziukowej. Hużel,
który przyznał się do winy podpalenia i to
z zemsty, niebawemjstanie przed
Sądem
Doraźnym.
az.eeeceaorERstPORRROOHOOOORCORECE

Ze świata

w Wilnie do so-

boty 22.V rano.
— Sensacyjna przepowiednia
W dniu 21.V pomiędzy
godz. 4 Madame
de Thebes. Jak czytelnicy
a 5 po poł. odbędą się loty propa- nasi pamietają,-w
Paryżu. słynną była

gandowe i pasażerskie
na Porubanku,

na lotnisku

wróżka Madame
swego

czasu

de Thebes — która

na długo

wojną światową

ką

wojnę

światową.

sensacyjne

przed

uwagę

Ołóż

wiel-

obecnie

na

niemniej

przepowiednie

pani

Thebes z r. 1023,
Madam: de Thebes

raz dla tego, iż każdy
dobry uczynek ma
swoją nagrodę jeszcze iu na ziemi, a powtó:

wielką

przepowiedziała

należy zwrócić

katolików —niech go prenumóruje,
propaguje,
rozdaje a z pewnością nie półktnić tego —

de

f
wówczas

przepowiedziała (w r. 1923) dosłownie co następuje:
którą ma dusza przy pożywaniu najwybor„W Polsce w r. 1926 — w naj.
niejszego pokarmu, Wszak tam jest wszystko
czego dusza katolicka żądać może — nie w piękniejszym miesiącu
wiosny
wy*
formie kazań ale przystępnych pogadanek— buchnie rewolucją wojskowa,
2
rząsłowa najwznioślejszej teorji na Ewangelji dy
<bejmie
marszałek
Piłsudski
oparte ale wprowadzone w czyn — wykazy(dosłownie).
—
Potem
nastąpi
szereg
wanie błędów przy wskazywaniu środków
tę radość,

przewrotu i rewolt

w Polsce—poczem w r. 1927 Polska
tak prosty i praktyczny, iź każden najchęt- obwołana zostanie
monarchją
konniej to czyta i czuje się wzruszony. Te broszurki
gdyby były
ogólnie czytane,
toby stytucyjną i nastanie spokój.
2 Tyle
o Polsce,
jak
wiele dobrego uczynić mogły—a wszak to ce.
widzimy,

lem tych gorą ych dusz, które tę pracę roz- pierwsza część przepowiedni
Madapoczęły dia chwały Bożej i dobra spole- me de Thebes sprawdziła
się
z nieczeństwa naszego. Polecam publiczności naszej ten pokarm zbawienny (wśród trucizny słychaną ścisłością.
, Dziwne dzieją się rzeczy na
obecnej) przystępay i tani — jeden numer
1 zł„roczny 12 zł. Radzę brać od 10 stytz- Świecie.

po-

moc, na jaką zdobywały się dia nich

nie

którym

Dochodzenie.

skowe.

tam

zbyt

wiele

Adres redakcji
HA

wielu

ta skromna

a

się na życie

— Skutki spacerów na torze kolejowa:
Dn. 20, b. m. na torze: kolejowym
ilno-Porubanek (przejazd Poleski) został
uderzony przez pociąg Nr. 353 Józef Maciejewski (Poleska 40). Poszkodowanego
od
wieziono do szpitala św. Jakóba.
Fatalny strzał.
Dn.'19-b. m. szereg.
3 Komp. „K.
O. P. ze strażniey w Zalesiu
ceiując żartem do szereg. Antoniego Matu-

A. Paszkowicz.

zbli-

wakacyj

do Szpitala żydow-

P,

spłonęły
wszystkie
sażerskie. W dniu 19 maja wieczo- YZ Skutkiem22 pożaru.
toku dochodzenia ustalono,
rem przyleciał z Warszawy do Wilna iż sprawcą podpałenia był niejaki Konstant
zakupiony przez. komitet powiatowy Hużel, pochodzący z pow. Oszmiański Rz

Podając to do wiadomości
na: nia roku obecnego — gdyż
narazie koniecznych.
sżych czytelników, zwrócić musimy rzeczy
Warszawa, Moniuszki 3:a.
ich uwagę, że

chlew

Się życie za pomocą otrucia Rocha

Zapisy i informacje — codziennie w
aktualne kwestje (prócz miesięcy pełnych
szkole od 10-tej do 4-ej ppoł. Uni: poprawy—wszystkie
polityki) są tam poruszone,
ale w sposób
wersytecka

i

darskich: należących do Bronisławy sBaziukoi pa- wej.

Loty, propagandowe

leinie re gdyż będzie miał tę pociechę,

dla dzieci od lat 5:ciu do 12-stu na
wolnem powietrzu w
ogrodzie
poBernardyńskim.. W zakres. zajęć wchodzą: gry. zabawy, pogadanki,
Śpiew,
rysunki, modelowanie,
gimnastyka.

dom

apelowicz (Szpitałna 12). Wymieniona kilka dni wstecz również usiłowała otruć się,
skiego

lików.'

Susaka,

— Rocha Kapelowicz chce się koniecznie otruć. Dn. 20 b, m. usiłowała

znaczony w Wilnie odbędzie się na
Boże Ciało t. j. w dn. 3, 4, 5 czerw-

RÓŻNE.

Ru-

Adolfa Szyłki. Straty wynoszą 29000 zł.

wy-

ca r. b.

Wacława

spichrzi szopa

TEATR

z szeregu

m

i MUZYKA,

— Reduta w smachu na Pohulance
ga dzisiaj, w piątek, dramat Emila
Zegałowicza «Głaz graniczny» — trzecie z Bze:
regu powszechnych przedstawień po cenach
a> proc. zniżonych, tj. od 2 zł. 15 do
gr.
Jutro w sobotę czwarte przedstawienie
powszechne

Kupuję

+

retrospektywnego

„Į potrzebne mi do studjėw
dzieta
filozoficzne
w įęžvkach:

—

«Lekkodnch» J. Szaniawskiego, również po
cenach zniżonych,
—.
W niedzieję i poniedziałek na dziedziń-

cu Piotra Skargi przed kościołem
Zespół

Reduty

wackiego

Bilety
do nabycia

przedstawi

św. Jana

misterjum

<Ksiąžę Nieztomny>.

na przedstawienia
wyłącznie
w kasie

<Księcia Niezłomnego»,
jak zwykie w przedsprzedaży w biurze <Orbis> i w kasie te;
atru.

Przed _ dzisiejszem
przedstawieniem
<Głazu granicznego» wygłosi krótkie przemówienie prof. dr. Stefan Srebrny.

rosyjskim,

2. J. Gołuchowski

fran-

<Filozofja

Życie»

Sło

powszechne
„teatru, na

polskim,

cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu:
kuię książek wydanych
przez Polskie
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,
| przez "Kasę Mianowskiego w Warsza
wie szczegóinie zaś:
1. W. James «Pragmatyzm»

|

i

3. Im. Kant «Prolegomena» do wszel
kiej przyszłej metafizyki...»
4. tegoż
<Uzasadnienie
Metafizyki
Moralności».

oraz polskiego przekładu SchopenБацега «О poczwórnem źródle twier=1

dzenia

'o

podstawie

dostatecznej» ,

DOWIEDZIEĆ SIĘ

kierownika
ekspozy- nie lepsze, niż w latach ubiegłych.
w Admitury starostwa wilejskicgo w Moło- Według spisów poborowych w dwócii
nistracji „SŁOWA .
WYPAD
KI
I
KRADZ
IEŻE,
odmówiło rozłożenie opłat podatku decznie oraz Komisarza Rządu na gminach, gdzie się obecnie odbył
obrotowego za II półrocze r. ub. m. Wilno pismo okólne, w/g którego pobór, nie stawiło się do przeglądu
— Oburzający wypadek. Wczo- Moccoczcoooooolj
przeto
poszczególne
izby skarbowe władze te otrzymują w myśl rozpo- tylko 8 osób.
raj na stacji kolejowej w Wilnie zdanie mogą również uczynić tego we rządzenia Ministra Spraw Wewnętrz— (t) Poborowi mają się sta- rzył się wypadek, tak oburzający, że
własnym zakresie, Poszczególni paten- nych uprawnienia, gwarantujące sku- wiać do przeglądu z dokumen- słów brakuje dla napiętnowania wir.ci mają jednak prawo składania podań teczne uporządkowanie stanu .sanitar- tami. Poborowi stający do przeglą- nych. Jeden z zatrudnionych na kolei
o pewne
ulgi w spłacie,
jedynie w nego hoteli, pokoi umeblowanych i du winni przynosić ze sobą wszyst robotników nagie zachorował i zwtówypadkach
nadzwyczajnych,
które pensjonatów. Władze administracyjne kie posiadane dokumenty osobiste, a cił się da ambulansu
kolejowego
o
miesiąc Solenizantek
mogą być uwzględnione
przez izbę I instancji w pierwszym rzędzie od- to celem uniknięcia nieporozumień P omoc. Ordynujący lekarz zbadał go
=
i Solenizantów =
powiedzialne są za należyty stan sa- przy ustaleniu tożsamości.
i przepisał lekarstwo. Robotnik zwróskarbową.
wspomnianych zakładów użycit się do spieki ambulansowej z 1e
MIEJSKA nitarny,
SĄDOWA.
teczności publicznej.
ceptą lekarza, lecz tam wydaniu
Ie:
— (x) Orkiestra straży ognioWładze powołane do czuwania
— (I) Stracenie
bandyty. W karstwa darmo odmówiono i zażątego,

za

—

— Pro Christo. Kto miłuje swój Kraj,
kami, .
— Bółkolonje letnie. Na mo- pragnie jego dobra a widzi potrzebę reformy
—która jest podstawą życia społeczcy
zezwolenia odnośnych
władz moralnej
nego przeto dobra narodów — niech zwróci
szkolnych, oraz przy poparciu władz uwagę na ten miesięcznik — organ młodych

co niedzielę w ogrodzie im. Żeligow-

PIĄTEK

22 kwietnia

Radę

leży, iż spowodowane jest to wstrzymaniem poszczególnych wypłat przez
magistrat,

—

21,75

przez

przyjść musi z pomocą dziatwie poPrzerwa ta nastąpiła
bez
żadnego pierając wskazane powyżej imprezy.
wyjaśnienia powodów.
Czyżby „się
Tylko zbiorowym i skoordynowa
powstałych na tem tle.
nasz
Magistrat
próbował
otaczać nym wysiłkiem dokonać można wielwysoko
uprzemysłowione,
w
któ:
— (x) Likwidacja orkiestry murem chińskim i w ten sposób kich rzeczy.
\
tych kredyt odgrywa specjalnie dużą
policyjnej. W myśl ostatniego roz- sprzyjać szerzeniu wiadomości o jego
WOJSKOWA
rolę.
pracy
często
nieścisłych,
których
— (x) Rezultaty poboru reANijwytaże stosunkowo obciążenie porządzenia Min. Spr. Wewn. orkie- nie będzie gdzie sprawdzić.

126 na ha.

kde

5

dość
równomierne,
szą cyfrę tego
obdłużenia w woj.. miar przeprowadzać
mógł kontrolę
Krakowskiem należy
objaśnić
tem,
nad wodomierzami, a to ze względu
że z województwa
tego na ankietę
Odpowiedziały
przeważnie
majątki na wzmagającą się ilość konfliktów

krótkoterminowemi
zobowiązaniami
jest w
b. Dzielnicy Pruskiej. Woj.
Poznańskie
dla 90 majątków
0 ob:
szarze 68,449 ha. wykazało 4,379,176
zł. długów, t.j. 64 na ha., Pomorskie
dia 60 majątków
o powierzchni
34607 ha., 366. 153 zł. długu,a więc

g.

#

157.40

ma 1 ha.—68 zł, Z tych cyfr wynika, sprawdzanie liczników na prąd stały. fnięty został zakaz chodzenia po uli- w ciągu roku Zarządy szkół wespół
Konsumenci energji elektrycznej z
z
komitetami
rodzicielskiemi
pod
Że w b. zaborze Austrjackim krótkoradością powitają tę inowację, dającą cach po godzinie 11 wieczór.
formą
akcji
dożywiania.
terminowe obdłużenie w 3 wschod— (x) Diaczego? Od pewnego
gwarancję, że będzie się płaciło za
Nie mogąc tzdy liczyć na pomoc

_

|.

Pożyczka

32,86

21461

NS

TELEFON

czerwone? Dochodzenie ustaliło, iż
w. Wiazyniu sztandary komunistyczne
zostały wywieszone przez Piotra Na*

SZKOLNA
— (x) Zapomoga na dożywia- Wileńsko-Trocki LOPP. samolot typu
nie dzieci nie będzie wypłacaną. Potez VIII pilotowany przez p. pilota
W bieżącym miesiącu nie należy się James Woriedge, na którym przybył
spodziewać wypłaty 3.000 zł. tytułem kierownik techniczny
zarządu głów-

53,07
„
3282

21549

Belgja
Stokholm

reform rolnych,

organizuje u siebie
88,286 ha. — 5,313,571 zł. — 60 zł.; czych
(Trocka
10) laboratorjum
4 Stanisławowskie 39 — 31,603 ha.

ъ

21515

funduszu bezrobocia.

11,07
446,18

54,23
—
32,98

157 00

uchwalonej reformy rol-

obdłużenie kró:ko:

йĖ _
4 '

33,02

Kupno.

Ei

36

AKADEMICKA.

kara w rozmiarze 5 proc. Prócz tego o godz. 9.30 w Bazylice
naleźnościegzekwowane
dze przymusowej.

— (t) Cyfrowy

KRONIKA

) i zapewne przekracza liczbę 50 zł.

„

32,94

54.10
—
32,90

Wiedeń

nej.
— Zasady te, po uzgodnieniu ich
z ministerstwem skarbu, ujęte zostaną
w formie
specjalnych rozporządzeń,

ha. w. Kongresówce musi być >
|| CO wyžsze, niż to nam wypada
(4

1113
448,42

Praga

_ du, że braknie stamtąd odpowiedzi z w porozumieniu z państwowym Ban:
Powiatów mających wyższą kulturę kiem Rolnym, opracowuje
zasady
tolną, gdzie wskutek większej intenSyfikacji gospodarstw wiejskich
kre-

Sprz.

11,10
447,30

Szwajcarja

Po długich „debatach teoretycznych,
zapowiedziane
jest praktyczne przystąpienie do przeprowadzenia reformy

roinej.

Dolary
Holandja

w okólniku

ha.—1.409,406 zł.—39 zł. Wynika więc z dn. 3 stycznia r. b. Nr. 4464).
ztego, że najwyższe obciążenie krótoterminowemi zobowiązaniami dłu- Zasady tinansowania reformy
/ żnemi jest w woj. Warszawskiem i
rolnej.
Lubelskiem, a niższe Łódzkiem i Kie-

Tranz.

I.

ul. WIELKA

nia pomoc
USB. (skarbnik) w godz.
urzędowych. Koszta wycieczki wyno— Pożar wsi Kozinieta4 W
upłynąę ostatni termin wpłacania na- szą około 3 zł. Udział dia wszystkich .
Koziniętach gm. Żodziskiej wskutek zależnych wkładek za ubiegłe miesiące, Zbiórka na dworcu.
— Zarząd Stow. Młodz. Akadem. palenia się sadzy w kominie spłonęły
za pracowników umysłowych
i rowzywa wszystkich dom mieszkalny, 3 chlewy i stodoła
botników fizycznych, z tytułu ubez- „Odrodzenie*
pieczenią na wypadek bezrobocia. Od członków do jaknajliczniejszego sta: Szymona Potapowicza, dom mieszkali 4 chlewy Jana Jermaka,
dom,
dnia dzisiejszego
pobierana
będzie wienia się dziś t. j. 21-go maja r. b. ny

„Wiadomości o obciążeniu więk- ku bieżącego, z tem jednak, że ogól— W sprawie podatku prze- cia. Jakkolwiek lato przyniosło z soSzej własności rolnej krótkotermino- na suma odroczonych podatków, (ma- mysłowego. Wileńska [zba Skarbo- bą rozpoczęcie się robót budowlawemi długami czerpiemy z materjału jątkowego, gruntowego i dochodowe- wa podaje do publicznej wiadomości, nych, jędnak liczba bezrobotnych zago) nie może przekraczać
wartości że termin płatności podatku przemy- rejestrowanych
w P. U. P. P. nie
zebranego drogą ankiety przez Zwią
wywłaszczonych
na cele słowego
| zek Polskich Organizacyj Rolniczych gruntów
od obrotu za Il półrocze maleje.
W dniu wczorajszym rejestr biura
i Związek Ziemian w Warszawie. osadnictwa, ustalonej w/g norm dla 1925 r. upłynął z dniem 15 V. r. b,
liczył 5473 osoby, a
Opierając się na nim rozpatrzmy jak podatku majątkowego.
Niewpłacone sumy tego podatku eg- pośrednictwa
Podkreśla się przytem, że podsta- zekwują się już przymusowo
to obdłużenie przedstawia się w po-«
przez w tem 4074 mężczyzn i 1399 kobiet,
u- sekwestratorów i delegowanych urzę: gdy 1 b. m. liczba zarejestrowanych
| szczególnych
częściach kraju. W b. wą i koniecznym warunkiem do
(ongresówce odpowiedziało na an- dzielenia powyższej ulgi winien być dników z pobieraniem kosztów egze- była 5330.
kietę 448 majątków o obszarze 248 587 nie sam fakt przejęcia gruntów na kucyjnych w wysokości 5 proc. od
— (t) Zredukowani robotnicy
ka. wykazując długów krótkotermino- rzecz osadnictwa, lecz trudny stan egzekwowanej sumy.
fabryk spirytusowych nie otrzywych na łączną sumę 11,731,271 zł, materjalny płatnika, stwierdzony przez
W celu uniknięcia płacenia kosz- mują przyznanej
odprawy.
Ргаa więc 47 zł. na.l ha. obszaru. Te właściwy Urząd Skarbowy po zacią- tów egzekucyjnych
płatnicy
winni cownicy zmonopolizowanych fabryk
rol- ZDZ
same
cyfry w odniesieniu
do po: gnięciu informacyj organizacyj
uiścić powyższy po- spirytusowych nie otrzymali odszkoszczególnych województw (prócz Bia- niczych.
tek.
dowań uchwalonych
ongiś
przez
Nadto upoważnia się Izbę Skarbołostockiego, dla którego brak danych)
Sejm. Sprawia to, że znaczna część
rzedstawiają się następująco:
woj. wą do odraczania najdalej do 1 listozredukowanych nie mogąc wyjech
z
GIEŁDA WARSZAWSKA,
arszawskie: maj. 245, obszar 126,112 pada płatności I raty podatku grunWilna
w celu poszukiwania pracy
20 maja 1926 r.
| ha, obdłużenie 6,749,430 zł., na 1 ha. towego za r. 1926 oraz raty podatku
zmuszona jest korzystać z zasiłków,
wyznaczonej
za т-с Dewizy i waluty:
wypada 53,6 zł: woj. Łódzkie 65 — majątkowego
wydawanych przez biuro obwodowe

44523 ha.—1,349,516 zł —30 zł ; woj. maj r. b, (zarządzenie Min. Skarbu z
Lubelskie 67—41,774 ha.—2,222,919 dn. 13 IV 1926 r. Nr. 1127V w wy-

FABRYCZNY

fabrycznych

cenach

po

sprzedaż detaliczna

SKŁAD
W
w

Na

b. Za68 zł.
b. Kongresówka 47, Województwa wej w Wilnie. Odpowiednio do nad higjeną hoteli i iqnych podobWschodnie 16 zł., cała Polska 56 zł. uchwały Rady miejskiej - komendant nych zakładów podawać muszą w
=
województwa _ Pomorskiego straży ogniowej w Wilnie p. Waligó- kwartalnych sprawozdaniach o stanie
ra zorganizował w ostatnich dniach, pomienionych zakładów oraz o do5 zł).
perjoJeżeli liczby te dodamy do analo- we własnym zakresie, orkiestrę, skła- konywanej w miarę potrzeby

się z około 30-stu osób. Dygicznych liczb długoterminowego ob- dającą
rygentem
orkiestry jest b. kapelmistrz
dane
ciążenia otrzymamy następujące

dycznej

ich dezynfekcji.

— (1) W

sprawie

rejestracji

dniu

wczorajszym

o godz.

4.50 rano

Kuźma

Narywon-

stracony został na stokach gór antokolskich

bandyta

czuk, lat 32, mieszkaniec wsi Łubań,

gm. Łachowskiej pow. Łuninieckiego.

Narywończyk skazany został przez

Sąd Okręgowy w Pińsku na karę
orkiestry policyjnej p. Telmaszewski, karmicielek.
śmierci
Władze
wojewódzkie
za napad zbrojny na pociąg
1
dłużnego
obciążenia
* Sumarycziiego
w każdą sobotę, w wydały zarządzenie, aby lekarze po: pod Łunińcem (pociąg w którym jea.: woj Poznańskie 177 zł., Kongre- który zamierza
1 po poł. dawać wiatowi zwłaszcza zaś lekarze Komi: chał wojewoda Darowski). Sąd okręSówka 162 zł, Małopolska 87,1 zł, czasie od 11 do
Województwa Wschodnie 31,8 zł. | koncerty w ogrodzie po-Bernardyń- sarjatu Rządu na m. Wilno, niezwłocz- gowy wyrok ten zatwierdził, kasacja
skim.

Pozatem
p. komendant Waligóra
poczynił starania w celu urządzania

nie przystąpili do założenia rejestrów

pozostawiła

ewidencyjnych
karmicielek
niemowiąt i dzieci.

Prezydent nie

obcycu

guącjego

mu

go bezj zmiany,

skorzystał

prawa

łaski.

z

a

pan

przysłu-

dano 30 (trzydziestu) groszy, których
chory przy sobie nie miał.
Lekarz,

MAJ

=

upominki

do którego chory się zwrócił o interwencję,

Robotnik

również

prośbie

odmówił.

wyszedł z ambulansu

peleca

i na

miejscu, nie uzyskawszy żadnej
роmocy, zmarł.
Sądzimy, że poza
dochodzeniem
służbowem, które może wypaść
tak
lub inaczej, sprawą
zainteresuje
się
przedewszystkiem Wil. Towarzystwo
Lekarskie, które „przecie nie. Ścierpi...
w. głonie swojem członków, tak niedorastających do swego zadania.

Księgarnia Stowarzyszenia
Nauczycielstwa
Polskiego
w

Wilnie,

ul. Królewska

Nr

1,

ŁO

Straty narodu

z powodu

SPORT

strajku,

Wilja — Makkabi 3 : 4 (2 : 3).

LONDYN, 20 V. Pat. Jak podaje „Daily Mail*, Runciman
stwierdził na posiedzeniu |zby Gmiu, że straty poniesio 1e ogółem
w wyniku strajku wynoszą 30 miljonów funtów sterlingów.

Ofenzywa
Wspólny

Makkabi obchodziła w tych dniach
dziesięciolecie
też przyczyny

w Marokko

dwóch

MADRYT, 20.V (PAT). Kolumna wojsk hiszpańskich posuwająca się
od Aidir nawiązała dziś rano łączność z grupą idącą z pod Melilli. W ten
sposób utworzony został wspólny front z południową dywizją francuską.

2

strajków.

BERLIN, 20:V. Pat, W bawarskiej fabryce amunicji <Hasselach» nastąniła
gwałtowna eksplozja, której ofiarami padło 41 osób zabitych i przeszło 50 rannych. Cała fabryka została zniszczona.
MOSKWA, 20 V. Pat. Szmolot pasażerski na linji Moskwa-Tyflis spadł w pobliżu
Charkowa. Odbywający w nim podróż współpracownik <Prawdy> poniósł śmierć. Pilot
i mechanik są ciężko ranni.
%
PARYŻ, 20-V. Pat. Wedle doniesień «Chicago ТиБипе» м mlejscowošci Sumuit
Iinois) huragan zniszczył około 100 domów, przytem wiele osób zostało rannych.

czas której

na tle

Wyszehorski

przekonań
pchnął

politycznych.

W yszehorski

Piłsudskiego.

nożem

przeciwko

okazał

się

towarzysza.

Stan

stronnikiem

Fedorowskiego

jest beznadziejny.

Aresztowanie

szpiegów

litewskich.

Od

15 maja

przybywają i odchodzą według
kładu następujące pociągi:

Przyjazd

do

Wilna

Odjazd

$
8

а

#

16

|=

707)

Ze

stacji

ż

s

8

# | 5

|=

805 | WarszawaGł. przez Grodno | 707 |

708 | 22 | 05 | Żemgale
mu]

7]30]

nowego

Wil.

przez | 712]

Wilna

B

Dośtacji

40]

WarszawaGŁ, przez Grodno | 713 | 18 | 40 | Żemgale

114 |

Żemgale

14

Wil.

312 Į 23 į 50 Į Luniniec przez Lidę

311 |

384 | 7|45 | Lida

353 | 15 | 35 | Lida

412 | 6]

05 |

Mołodeczno

411 | 22 | 15 | Mołodeczno

452 | 194

20]

Mołodeczno

451 | 10 | 00 | Mołodeczno

512 į 18 į 30 į Królewszczyzny
(w

552

poniedzialki,

piątki)

|

„Į

šrody

i

(w

wtorki

551 | 21 | 50 | Królewszezyzny

Nowoświęciany

(w

818

1i | 15]

Warszawa

Wsch.

Lidę

dni robocze)

przez | 817 | 18 | 45 | Warszawa

Wsch.

Lidę

czych,

przez

9 Regina
Romani.
— Ależ—zdziwiła się Regina,

pan jest ranny,
— Tak, ale czy to

zdumiewająco zimną krwią—nie dzwo-

niłam wszakże.

Dodała zaraz.

—

Skoro

jesteś

tu,

odprowadź

jest dla pana, niczem

pragnąłem

dla

pana.

widzieć

— Cóż jej pan powie?

— Czy to ma znaczyć, że będzie
się pan nadal starał ją widzieć?

У

Jerzy zerwał się z miejsca.
—

Panie,—zawola!— nie možemy

się porozumieć. Co pan myśli

:

„Spacerowalem po ulicy
nej koszami

kwiatów — па

‚

ustawio:
sprzedaż,

o tej pomiędzy ładnemi goździkami,

odpowiedzie
mi
historji, proszę
szczerze, brutalnie, choćby nawet sło-

wa pana miały być okrutne.

ujrza-

łem kilka główek tak wyjątkowo pięk=
nych, różowo'białych, które delikat-

nym swym zapachem napełniały atmo-

A więc jeśli żąda pan odemnie,

sierę. Wziąłem do rąk kilka łodyg w
jakaś 5 ręka kog
il, gdy
do okrucienstwa, tetej samej chwili,
zczery
Obok
pani Dawid- bieca uchwyciła je również,
oka
a
Po
sonowej wydaje mi się jasne zupeł- mnie stała kobieta zgrabna, elegancka,

nie. Wiedziała, że pan jest w

Nicei. twarzy jej dojrzeć jednak nie mogłem,

WDR JE
żyńcu

Odmiany:

Wohltmann
Parnassia
Deodora.

samego

już wyprzedali

daje do wiadomości,
10
1926 r. o godz.

Bure

nie.

Nr

szybko. Nie

Analizę wysyłam

na rzecz

Kasy

(Dominikańska

do zdarcia

innej

marki

fabrycznej,

własnym

interesie

z elastyczności

trwałość
prosimy

i podeszw

dania

żądać

ny

minikańska 2 u maszy*

ODCISKI

jest mu obojętną.
Regina.
Uśmiechnąłem się. A więc, doGdyśmy siedzieli wieczorem w ka- myślny Monestier spudłował tym ra-

synie z Monestierem, ujrzeliśmy przez
okno duży samochód
Jerzego, pę-

zem, w swych domysłach,
— Widziałem ichu Ernesta, gdzie
dzący z wielką szybkością. Chciałem jedli razem kolację. Lydie jest nieMonestiera wciągnąć w
rozmowę o zwykłym typem, powinien panją ponim.
znać.
Miała być doktorem czy profe— Zdaje mi się, że pan zna do- sorem. Była siostrą miłosierdzia podbrże tego pana — zapytałem.
czas wojny, a teraz jest dobrą
tan— O nie, nie lepiej niż pan.
cerką, Ciekawa
dziewczyna.
Kiedy
Nie myliłem się w
głosie jego może pan z nami zjeść kolację?
odczułem wyraźne drwiny.
Zdziwiony byłem, że nie wspo-

—

Wiem, że odkupił Liserb, któ- minał Reginę.
ry mebluje teraz z pośpiechem,
że
— Odłożymy to chyba do przyszstracił w dniach ostatnich około mi: łej zimy, gdyż wyjeżdżam
za trzy
ljona na kawie, lecz nie stracił humo- dni — odrzekłem. A pan kiedy opuszru, w madziei, że odzyska go prędko. cza Niceę?

rasowe

ki

METALOWE
i PORCELANOWE w domu
i na cmentarzach.
Žwirowa Gėra 7 (zapytać

u dozorcy).

—
Akuszerka

W.Smiatowska
przyjmuje
od
goda,
Go 10, Alickiėiieza
46. m. 6

r

WZP

cztery godziny,

do

powiedzieć

obmyšlenia

wilczki

Nr 63.

—

6

dokumenty
na
imię Paszkiewi*

cza Nikodema: 1. Książe

ka stanu

służby

ой*

cerskiej wydana
przes
PKU.— Wilno, 2 Dy,
plom podaptekarza 2
z Uniwersytetu

kowskiego,
wiadczenie

bowej,
przez

3.

Char-

Zaśr

Izby Skar-

3. Dokument
z

Odesy

do

_ wystawiony
Dyw.

4

gen-

Żeligowskiego.

izez P.K.U, 5. Książka francuska
Lidą na imię Jó- żołdu z dn. 29-V 1919

zefa Mikszy, zam. we r. Nr 70, unieważnia
wsi Szurki gm.
Sied. Nikodem

liskiej, unieważnia się,

Paszkiewicz

ul. Zielona Nr 9.

— Może z tym starym warjatem,
z którym spacerował pan wczoraj?
Pędziliśmy w stronę Var.

‚

—

warjatem?

Bo prowadził warjackie rozmo-

tując o mnie: a ja tego

nie

rozpyznoszę,

— Jednak używa pan tych samych

sposobów.

— Wobec Reginy? Ależ to
in— Doprawdy męczy mię pan. Ju- nego. Nie znam nawet pana przyjcoacietro o piątej spotkamy się w kawiarni la, nic go więc nie upoważnia da
Glacier. Dowidzenia.
zawierania znajomości
ze mną,
za
— Proszę o punktualność — do: pośrednictwem portjerów. — Nie chcę
dał.
=
jednakże przeszkadzać panu
w

Wydawca

Stanisław

Mackiewicz

—

formie
czoło,

w/z Czesław Karwowski

—
—

Więc jest tak bardzo
bogaty?
We Francji jest bardzo bogaty,

Odpowiedzialny

— Ależ ja; ja

za ogłoszenia

Zenon

|
|

tem
rendez-vous i obiecuję odwieźć o goDnia następnego nie stawiłem się dzinie wyznaczonej gdzie pan
każe.
o omówionej porze, przeszkodziły
— Skoro już w drodze jesteśmy .mi okoliczności niezwykłe zupełnie. Zresztą nie martwi mię to zbytnio.
,4%

Wychodziłem właśnie z księgarni, Czy widział pan panią Dawidson?
gdy duży samochód czerwony
za— Nie jest bardziej niedoścignio*

|

trzymał się nagle tuż przedemną i rę- ną, niż pierwiej. | głosem smutnym
ka silna Jerzego chwyciła mię za ra- dodał ponuro: Oczywiście opuści Ni-

mię:

ceę, zabiorą ją, wywiozą

|

i nie zoba

Porywam pana! — zawołał.— czę ani jej ani jego... W latach osta*
Czy zgodzi się pan
przejechać
ze tnich zwyciężałem w niejednej trudn
z oburzeniem w głosie — nigdy nie mną dwie, lub trzy setki kilometrów; sprawie, lecz wszystkie były głupsej
te
nic lu: czułem się tu tak dobrze!
Zna pański gwałtowny charakter. Mia- Oczy I część nosa. Zmieszanie, nieza- bo życie tutaj nie kosztuje
pojedziemy, gdzie pan zechce. Chciał- wem w perównaniu z trudnośc
ią
nie
wyrażała
jakie
wahanie
i
dowolenie
oznacza,
co
dzi,
mających
obcą
walutę.
przygotowaną,
broń
ła
— Czy zobaczę pana, przed moim bym z panem
o swoich
sprawach do zwalczenia, jaką przedstawiają sta— Więc doszedł sam do
takich wyjazdem?
że była zdecydowana na wszystko. jej postać pchnęły mię na drogę kurpomówić, chociaż nic nowego
się rania o zobaczenie
kobiety,
która
:
ч
|
bogactw? A cóż robił w 1014 r.
Gdy kobieta zamierza bronić się za tuazji,
— Q, nie wyjechał pan jeszcze— nie stało.
ucieka, szczególnie gdy jest nią
Repomocą rewolweru...
— Nie będziemy sprzeczać się o
— Powrócił do Francji i zaciągnął odparł drwiąco.
— Rana pańska?
gina,
Przerwał mi.
te kwiaty — powiedziałem,
śmiejąc się do wojska, na ochotnika. Podob— Czy mogę wiedzieć czemu wąt— Nie mówmy o tem. Gdzie poZatrzymaliśmy się przed automano zachowywał się doskonale, był pi pan w mój wyjazd, jakie przewi- jedziemy, w góry czy wybrzeżem,
— Czemu więc krzyknęła: „Boże się — należą one do pani.
tycznym zbiornikiem, by nabrać bengo
Sylwetka
nieznajomej
poruszyła ranny i wymieniony w
pochwałach. duje pan powody zatrzymania się?
— Ale mam
umówione
spotka- zyny na drogę.
mó_ Bo jest kobietą,
Nic mi o tem nie wspomniał —
zobaczyła, że się zdziwiona. Nie wiem, czy — $ро]Zamrugał swemi małemi oczkami nie — broniłem się.
(D. N.)

Obawiała i spodziewała się, że pan gdyż kapelusz, modny, w
przedsięweźmie próbę ujrzenia jej. dzwona, zakrywał jej włosy,

!

„— Czemu nazywa pan mego przy-

jaciela starym

tej wy z portjerem mego hotelu,

nowej historji. Czy będzie pan mógł
jutro mnie oświecić, co do moich
własnych spraw?
Może.

m.

gub. dn. 14 marca

podróży

gub. książ. wojsk.,
wyd.p

3

—

Francji

CZY JESTEŚ CZLONKIEM

12,

DO SPRZEDANIA

Kasztanowa

L. Sokołowski.

nie

10 —

— —— —^

gumowych.

należ-

15).

używa*

nisty strąży ogniowej
p. Laubdieją od godz.

NISZCZYĆ

dn. 7-XI-25

mało

|

ny. Dowiedzieć się Do»
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zał się w bramce Wiro-Kiro, szkoda
tylko, że doskonały ten sędzia słabo
gra jeszcze na razie w bramce. "Nie
wątpimy, że trening zrobi swoje. Sędzia p. Kac zbytnio
dowierzał
własnym graczom, był niezdecydowany
w posunięciach sędziowskich — na*
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Wilją

Rekord

„Domorosty

przeciwników. Z Makkabi
wyróżniał
się dobrze grający atak, jak zawsze
Birnbach i Szmukler, jakkolwiek bez
treningu. Z Wilji lewa strona ataku,
zwłaszcza Weysserihoff Il i Lepiarski.

rozkład jazdy pociągów.

«TEN,

Kameralne

gla, którego ostra gra zagrażała całości

W dniu
19 b. m., na pograniczu litewskiem
zztrzymany został
przez
straż graniczną, niejaki mieszkaniec
wsi Tronpole (Litwa kow.), nazwiskiem
Kimmer, który z bronią w ręku usiłował przeciąć polską linję telefoniczną.
Wobec podejrzenia, że Kimmer był szpiegiem ze strony Litwy Kow., przeto
władze graniczne transportowały go do dyspozycji władz wojskowych w Wil.
nie, lecz po drodze Kimmer usiłował zbiec, skutkięm
czego patrol eskortujący,
w myśl przepisów strzelił za zbiegiem, który ugodzony kulą padł na ziemię,
poczem stwierdzono śmierć, Zwłoki Kimmera zostały zabezpieczone i przekazane odnośnym władzom.
Jednocześnie w dniu wczerajszym funkcjonerjusze policji politycznej, po
dłuższej obserwacji aresztowały niejakiegoś J, Stefanowskiego, co do którego
są pewne
wyraźne poszlaki, że pracuje on na korzyść Litwy będąc agentem
majora Jaksziasa, prowadzącego jak wiadomo
wywiad na
terenie
Polski.
Jak doiąd stwierdzeno,
Stefanowski przybył niedawno z Litwy, gdzie otrzymał wyraźne dyrektywy. Osoba Stefanowskiego, jak dotąd, nie związana jest
2 poprzedniemi, wykrytemi już aferami szpiegowskiemi i zachodzi przypus :'czenie, że pracywał on na własną rękę.
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W

film ze śpiewem.

Dziś

mecz

wadzi. Po przerwie Nikołajew strzela
dość ładnego gola i już zdaje się, że
Witja uzyska
palmę» pierwszeństwa
w tych zawodach, gdy Makkabi wykorzystuje zamięszanie
podbramkowe i strzela przez dobrze dziś usposobionego
Klukmana
decydującą
bramkę.
Gra naogół fair, za wyjątkiem Ku:

Sprzeczka doprowadziła do bójki, pod-

w plecy swego

być

pomiędzy
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tem Proniewicz zamienia
Wiro-Kiro
n. b, słabo grającego i puszcza piłkę.
Wilja rozpoczyna szereg pięknych
ataków, które wieńczą
się bramką.
W 27 m. sędzia dyktuje rzut karny

P, t. «Śmierć za Piłsudskiego», pisma ryskie zamieszczają charakterystyczny wypadek w Dyneburgu. Nocy dzisiejszej w hotelu <Imanta» zairzymało się dwuch Polaków: b. oficer W. P. Wyszehorski i urzędnik kolejowy Fiedorowski, Pomiędzy nimi
zaś Fedorowski marszałka

nożnej

strzału Zajdla.

„Śmierć za Piłsudskiego" w Dyneburgu.
sprzeczka

piłki

„Helios“

ul. Mickiewicza 22

ostatnio w dobrej formie.
Obydwie
diużyny wystąpiły z rezerwowymi.
Już w pierwszych
minutach
gry
Wilja uzyskuje prowadzenie z karnego bitego przez Nikołajewa. Makkabi
naciska wyrównywuje
(Klukman)
i
wkrótce
uzyskuje
prowadzenie ze

Katastrofy i wypadki.

Witosa,

za-

się z dnia na dzień, z Wilją, będącą

PARYŻ, 20-V. Pat. Dyrekcja zakładów automobilowych <Renauld» z powodu ciągłych strajków ogłosiła lokaut. Dwadzieścia pięć tysięcy ludzi pozostało bez pracy.
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Makkabi.
Publiczność wiele sobie obiecywała z walki Makkabi, polepszającej
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