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Czy p. Bartel utworzy
WARSZAWA,

5 VI. Pat.

Prezydent

Pan

go dnia normalnego.
W. jakim kierunku jednak postępować ono będzie?
—oto

jest pytanie

nurtujące

Rzeczypospolitej

głównych polityków kowieńskich, ale

WARSZAWA, 5.VI (tel wł. Słowa).
i przeciętnego obywatela
Litwina
a Głównym
tematem
rozmów Ą polizwłaszcza Polaka, Czy dalszy ucisk, tycznych w chwili obecnej jest skład
poniewieranie swobód,
katowania?.. przyszłego rządu. Skład nowego rząNic narazie niewiadomo. Struktura no- du będzie wyłącznie fachowy. Zmia*
wego rządu, ani jego tendencje i za: ny jakie zajdą na stanowiskach będą
miary, jeszcze są niewyšwietlone {1 dotyczyły kilku tek, a mianowicie
nieznane, Natomiast krąży taka nie- rolnictwa, skarbu, pracy, handlu i
zliczona ilość plotek, że trudno do- przemysłu. Na swych dotychczaso-

prawdy dać im wszystkim

wiarę.

O godz. 10 rano, dn. 2 b.m. w
katedrze odbyła się uroczysta
msza

wych stanowiskach pozostaną

strowie

spraw

mini-

wojskowych

marsz.

Piłsudski, wewnętrznych p. Młodziaśw., po której obecni deputowani, nowski, spraw zagranicznych
Zaprzedstawiciele administracji, wojska leski.
it d. udali się do sejmu, gdzie na
Jednocześnie z rekonstrukcją gamiejscu przewodniczącym zasiadł pre- binetu prof, Bartla mają nastąpić pozydent Stulginskis, Stulginskis mówił dobno zmiany organizacyjne a mianie dużo, wspomniał jedynie o pow- nowicie istnieje
projekt
zniesienia
staniu i dorobkach
„młodego
stwa”, co deputowani z dawnej

zycji,

dziś

zwycięzcy

panopo

posłowie

przyszli ministrowie,
wysłuchali w
milczeniu, uśmiechając się pod wąsem.
Naturalnie nie obeszło się bez wspomnienia uroczystego
o Wilnie, co
zamanifestowano oklaskami. Według
przyjętego
zwyczaju,
zaprzysiężono
nowych deputowanych i prezydent
zaproponował aby miejsce przewodniczącego objął najstarszy z posłów
wiekiem. Takim okazał się deputowa-

no

frakcji

żydowskiej,

Finkelstejn,

ktoremu Stulginskis uścisnął dłońi
wyszedł z sejmu. Nastąpiły
wybory
prezydjum sejmu, de którego wybra-

dwóch

robót

ministerstw

reform

publicznych.

i byłyby włączone
pierwsze

do

rolnych

Ministerstwa

te

i

jako departamenty,

Ministerstwa

drugie do Ministerstwa

Rolnictwa,

Pracy. Poza-

tem istnieją dwa
projekty
przeprowadzenia podziału Ministerstwa Skarbu: jeden min.
Gliwica, polegający
na wydzieleniu dwóch
departamentów i przeniesieniu ich do Min. Prze-

mysłu i Handlu. i drugi
obecnego
rębne

Min.

Skarbu

ministerstwa,

podzielenia

na dwa

od-

_ ministerstwo

skarbu i ministerstwo finansów,

U Prezydenta

WARSZAWA.

5 VI. (żel.wł. Słowa)

Kto będzie prezydentem?

Dotych-

bu

departamentów

Ceł

i

Obrotu

pieniężnego i włączenie ich do

o Polaków,

a

Dziś

mówi

się

polityką gospodarczą rządu,

czele takiego Ministerstwa pozostałby
p. Gabryel Czechowicz wybitny znaw:
ca zagadnień skarbowych.

Rzeczypospolitej.

Prezydent
zagadnie-

Z Kowna donoszą: Wszelkie pogłoski o wejściu mniejszości narodowych w skład nowego gabinetu, okazały się fałszywe.
Członek C. K.
stronnictwa ludowego, p. Dajliele, oświadczył, że mniejszości nie pretendują na żadną tekę i do gabinetu nie wejdą.
Na specjalnem posiedzeniu frakcji mniejszości, wybrana została spec-

Sidzikauskasa

Kownie.

Sidzikauskas

najpierwszym,

z

jest

na

Nowy

delegacji

nacja

jaki

skiej, p. Wasilewskiego. Czy
do władzy nowego
zagadnienia bacznie

dążyć

będzie

przedewszystkiem

do

demokratyzacji

zmian.

i

polsko-łotewskich*.

Z Rygi donoszą: frakcja socjal-demokratyczna,zapytała ministra spraw
zagranicznych Uimanisa, czy w związku z pobytem
p. Janikowskiego,

prowadzone były rzeczywiście tajne rokowania z Polską, o zawarcie paktu
o nieagresji. Pogłoski te bowiem wywarły
bardzo
ujemne
wrażenie w

rządu? To są
śledzone, już Moskwie i Kownie. Ulmanis oświadczył, że żadnych rokowań nie było.
. Na to samo pytanie odpowiedział poseł łotewski w Kownie
ale i w Rydze,
p. Ba-

Berlinie...

nawet

w łodis, który oświadczył, że pogłoski o tajnych rokowaniach
dają prawdzie,

UEEDEEEELLLU
ANTONI SKURJAT
Mickiewicza
mn

a puszczone

były z zamiarem

sko finskich i totewsko-litewskich,

oziębienia

nie odpowiastosunków łotew-

Kryzys w Egipcie,
LONDYN. 5 VI. Pat. Z Kaiiu donoszą, że Adly-Pasza odbył wczoraj
dłuższą rozmowę z angielskim gubernatorem lordem Lloydem, Dotych-

czas nie wykazał on jeszcze ostatecznej zgody
na objęcie
stanowiska
szefa rządu, W sprawie tej toczą się jeszcze rokowania.
Lord Lloyd jest

artysta-fotograf

Wilno,

rząd

O „tajnych rokowaniach

nomi-

związek

ułożą po dojściu

nie tylko w Kownie,
Rewiu, Helsingforsie, ba

tel. 328

żadnych

pol

wpływ na stosunki polsko-litewskie?
i jak się te stosunki

i Kinder,
Rokowania

wego w powiatach granicznych. Prawa mniejszości narodowych, zagwada- rantowane im przez konstytucję, będą najsolenniej przestrzegane. Co zaś
w oko z dele- dotyczy polityki zagranicznej, to w tej dziedzinie nie należy się spodziewać

do przewodniczącego
miałaby

Grabow
rządu.

frakcjami

ko:

któremu

nem było stanąć oko
gacją polską na konferencji
w Kopenhadze i Lugano. Tam
to wygłaszał on mowę powilalną, skierowaną
jego

Robinzon, Budzyński,
mniejszości do nowego
są w dalszym ciągu.

pomiędzy

ustroju państwowego. Ustawy ograniczające osobistą i polityczną wolność
będą cofnięte. Należy się liczyć z cdwołaniem stanu wojennego i wyjątko-

bodaj

dostojników

wieńskiego państewka,

utrzymywanie kontaktu

Przewodniczący nowego sejmu, dr
Staugajtis,
udzielił wywiadu
przedstawicielowi ryskiego „Siewodnia*, w którym oświadczył m. in,

stanowisko
ministra
spraw
zagranicznych
krążą
rozmaite
plotki w

7

nie

było

kierownicy rzenie
i prasa co- bronić

jeszcze

większe,

obu-

WARSZAWA, 5,V. PAT. Pan Pre:
zydent Rzeczypospolitej postanowił

również. Próbowaliśmy go
względami
na Poznańskie.

prosić ks. prałata

Tokarzewskiego

o

być busolą orjenta- Dziś wiemy, że to nieogłoszenie dy- objęcie stanowiska jego kapelana.
posunięciem Wyjazd Premjera
takiego stanu rzeczy ktatury było naprawdę
Bartla
do

cyjną. Powody

prasa.

Żyjemy

i konkretni Wielkopolanie nie

mogli

Plenarne

dziś „wobec przeżyt- Warszawie i w Wilnie.

posiedzenie

Senatu.

jest dziś

dym bądź razie marszałek

Teraz głupstwo trzecie.

Sejm

sudski odmówił

dzie przewodniczył

Gdy Pił.

przyjęcia

posiedzeniu Sejmu.

prezyden-

Kancelarja

tury, — przez Warszawę przeciągnął
dreszcz zgrozy. Patryjoci łamali

panem położenia i nie obawia się w bliskiej przyszłości żadnych komplikacji. Jeżeli Adly-Pasza utworzy w tych dniach nowy rząd, to parlament
egipski zbierze się prawdopodobnie w dniu 15 czerwca,

na

Rataj bę-

najbliższem

:

wojskowa

Prezy-

denta,

ręce,

WARSZAWA, 5,VI. (żel. wł. Słowa)

W kołach politycznych słychać,
że
istnieje projekt zmniejszenia kancela-

w obozie jący Piłsudskiego tracili głowę lub rji wojskowej Prezydenta Rzeczpospolitej z tem, że funxcje kancelarji
przyjaciół Marszałka, podczas gdy tłómaczyli, że Piłsudski zwarjował.
spełniać będze gabinet Ministra Spraw
marsz. Piłsudski wystąpił jako wróg
Dziś jeszcze twierdzę, że teza, iż ten Wojskowych.

stanowisko klubu. P. P. S.

sejmowładztwa,—które

Los mniejszości narodowych.

jeszcze o Klimasie,

pośle w Paryżu.
O wysunięciu

przeważnie

i Rząd.

Ks. prałat Tokarzewski kapenem Prezydenta.

nie ogłosił się dyktatorem — zdumie.

(Naruto- kobiety zaczynały płakać, lękliwi obaSkarbu miałoby Ściśle skarbowe
za- według którego Prezydent
składał przy: wiali się anarchji, wystąpień komudania jak
podatki, opłaty budżetu wicz, Wojciechowski)
akcyza i monopole oraz kasę. Na sięgę w Sejmie. Przeżytkiem jest nizmu. Eadecy tryumfowali, popiera*

trzeba rozwiązać,

ministra sprawedliwości. Najbardziej
też interesujące szerszy ogół polity: jalna komisja, mająca na celu
ków i politykomanów kowienskich,
jest obsadzenie teki ministra spraw Do komisji weszli posłowie:
zagranicznych. Dawniej mówiono o Komisja opracuje postulaty
Sidzikauskasie,
pośle
w Berlinie, z „laudininkami* prowadzone

się

własną intuicją, Zwykli
opinji—partje* polityczne

a Min. tychczasowego prawa zwyczajowego,

Zamiary nowej władzy w Kównie,

amnestji podlegać mają też częściowo i kryminalni więźniowie.
Na stanowisko
premjera,
wysuwana jest kandydatura
Sleżewicza,
który jednocześnie objąć ma
portfel

kieruje

opinja

nisterstwa Przemysłu i Handlu. W ten upokarzany na każdym kroku, uposposób
Ministerstwo
Przemysłu
i korzony
ostatecznie złamaniem doHandlu
dysponowałoby
całkowicie

cho-

najwięcej o podejrzanych i aresztowanych za ciche sprzyjanie bolszewikom.
Według
tego
projektu,

publiczna

tygodniach

Mi- ków, — przeżytkiem

wania ziemian Polaków. Narazie jed- zawiadomił go o zamiarze wniesienia przez Związek
Ludowo-Narodowy
nak, chociaż cicha, panuje pomiędzy projektu zmian Konstytucji i rozwiązania Sejmu, Oraz nalegał na uwolniezwycięzkiemi
stronnictwami zgoda. nie aresztowanych
generałów a przedewszystkiem
gen. Malczewskiego.
Powiadają, że niema innego kandyda- Następnie marszałek Rataj przyjął
przedstawicieli
klubu P. P. S. pos.
prócz Griniusa.
Marka i Niedziałkowskiego, którzy informowali się o najbliższych pracach
Tymczasem socjal-demokraci przy- Sejmu w związku z przypuszczalnym przedłożeniem rządu w sprawie
gotowują się nie tylko do szału zmian konstytucji i rozwiązania Sejmu. P. Rataj oświadczył,
że zdaniem
wywłaszczeniowego, ale już wnoszą jego należałoby jaknajprędzej Sejm rozwiązać.
projekty o amnestji dla wszystkich
więźniów _ politycznych.
Najmniej

dzi socjal-demokratom

ostatnich

Sejm

przejść z obozu obrońców prawa do
WARSZAWA, 5 VI. (fel,wł.Słowa.)
programo- obozu gwałcicieli prawa. Dziś, gdy
żanowskiego, p. Antoniego Wieniaw- Piłsudski, gdy w swoim
W środę wyznaczone zostało plenarpos. Michal- wym wywiadzie powiedział: do pra- już dokładnie wiemy, jak silne były
„skiego, inż. Klarnera,
ne posiedzenie Senatu.
skiego i pos. Byrki oraz mówi się wicy ani do lewicy nie należę, w intencje Wielkopolski z orężem
w
o pozostaniu
na
tem
stanowisku dziedzinie
Polityczny urlop.
bronić zasad konstytucji
17
socjalnej
powinna u nas ręku
min Czechowicza.
ten
WARSZAWA, 5.VI. (żel, wł, Słowa)
Podobno prof, Krzyżanowski,
p. nastąpić europeizacja stosunków, do- marca — rozumiemy, że tylko
odwrót
Piłsudskiego
na
drogę
legalW
kołach parlamentarnych rozeszła
tychczas
prawica
nasza
wysuwała
Wieniawski i inż. Klarner
nie zgodzili się na wysunięcie swych kan- czasami
żądania, które gdzieindziej ną uchronił Polskę od niebezpieczeń- się pogłoska o możliwości ustąpienia
marszałka Rataja, a to ze względu
dydatur.
reprezentuje skrajna lewica,
stwa wojny domowej.
na
zły stan zdrowia. Marszałek RaPozaten:
aktualnym jest jakoby
Tak wygląda to drugie genjalne taj wyjeżdża do Zakopanego na 14Otóż za tem przetasowaniem nie
projekt
Min.
Gliwica
proponujący
wydzielenie z Ministerstwa
_Skar- poszły stronnictwa i nie poszła n.sza głupstwo, które tak nas oburzyło w dniowy urlop wypoczynkowy,w każ-

„ / WARSZAWA, 5.VI (tel. wł, Słowa), W
Sejmie panuje zupełna
socjal-demokratów, którzy krzyczą o cisza. Tworzenie nowego
rzadu przeniosło się wyraźnie poza partje i
reformach rolnych, o nowej fali wy- intrygi Sejmowe. Marszałek Rataj odbył dziś dwie konferencje z przywłaszczenia i jednocześnie prześlado: wódcami klubów sejmowych a mianowicie z pos. Głąbińskim, który

oczywiście w danym wypadku

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny! ch
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

ki Reform Rolnych. Co do teki Mi- klasach społecznych.
nisterstwa Skarbu jako kandydatów
Przetasował te poglądy sam marsz.
wyrmieniają min. Gliwica, prof. Krzy-

czas mówiono o Wiłejszysie, później niach polityczno-państwowych, aby przed powzięciem decyzji co do po:
nowego rządu
mieć
wszelkie
ku temu
potrzebne
podstawy
o znanym działaczu prof.
Woldema- pz
rasie, o Smetonie i t.d. Dziś się mó- i dane.
Dziś i juiro p. Prezydent Mościcki będzie informował się w dalszym
wi tylko o Griniusie. Stronnictwo t.
zw. konserwatystów litewskich, na- ciągu o sytuacji politycznej.
wiasem mówiąc, mieszczące w sobie

Sejm

Mackiewicza 63

są bardzo głębokie, Przewrót majowy znakomitem. Wielkopolska gotowała
Lwowa.
rekonstrukcji galeprzetasował
nasze pogłądy, jak trzę- się do wojny w obronie zasady
wymieniane są w
WARSZAWA, 5.Vi (el, wł. Słowa)
formie zupełnie luźnej nazwiska sen. sienie ziemi przewraca warstwy grun- galizmu. Piłsudski się cofnął na dro- Bremjer Bartel wyjechał w dniu dziwojenny wtrząsnął gę legalną, Napięcie i rozmach Wiel- siejszym do Lwowa
Steckiego
jako
kandydata
do teki tu, tak przewrót
w
sprawach
rolnictwa i prof. Lutkiewicza do te- układem
poglądów
we wszystkich kopolski uderzyły w próżnię. Uczciwi związanych z katedią uniwersytecką.

Piłsudski opuścili mieszkanie Prezydenta. Podczas
konferencji
Mościcki informował się szczegółowo o wszystkich bieżących

najwybitniejsze jednostki kowieńskie,
dochodzi znów do włądzy. Niepodoba się to skrajnej lewicy, w osobie

— ul. 3-go Maja 5

WARSZAWA — Nowy Świat 46—14
WILEJKA POWIATOWA— ui. Mickiewicza 24

Wśród kombinacyj
binetu prof, Bartla

no: Dr. Staugajtisa przewodniczącego i
WARSZAWA,5.VI. (tel. wł Słowa). Wczorajsza konferencja u Piezydwuch wice marszałków: Kajrsai
denta
Rzeczypospolitej na Zamku Królewskim zaciągnęła się do pózna w
Stepanowicziusa.
Sejm ukonstytuopremjer Bartel i Marszałek
wany ostatecznie. Pozostaje tylko rząd noc: Dopiero o godzinie 2:ej po północy
i... prezydent,

W

dzienna przestali

Pogłoski o rekonstrukcji gabinetu.

nietylko

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

ŚWIR

Trzy genjalne głupstwa.

gabinet?

W sobotę dn. 5 czerwca odbędzie po dwugodzinnej
konferencji
odbytej dziś popołudniu z p.
się w Kownie wybór prezydenta
re- prezesem Rady Ministrów Bartlem, zwrócił się do niego z propubliki, za tem nastąpi nominacja no- pozycją prezesury gabinetu. Premjer Bartel uprosił Pana dee |
wego rządu i życię państwa wejdzie denta o trzy dni zwłoki, które potrzebne mu są do roz ważenia
prawdopodobnie na tory powszednie- możliwości uwzględnienia żądania Pana Prezydenta.

1

26

%/ sprzedaży detalicznej cen„ pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem.

z odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł,
zi . Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259

Ryga, 4 czerwca,

228, drukarni

ul. Ratuszowa

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ui. Piłsudskiego

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziernian

redakcji 243, administracji

—

NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28

GŁĘBOKIE — ш. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8
LIDA — ul. Majora

Redakcja

NIEŚWIEŻ

BRASŁAW -- ul. 3-go Maja 64
DUKSZTY -- ui Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1

po

dziś dzień

ktouczynił zamach stanu

powinien na

Wizyty oficjalnę Prezydenta.

stanowi kanon główny w ideologii siebie
wziąć odpowiedzialność za
„WARSZAWA, 5.Vi (tel. wł, Słowa)
różowego naszego socjalizmu. Prze- rządy krajemjest tezą logiczną, jest
Dziś w południe przybył do gmachu
żytkiem jest dzisiejszy podział Sejmu, zdrową myślą polityczną. СЮюзйет
Sejmu Prezydent Rzeczypospolitej w
w którym t. zw. prawica
zalicza się ją uparcie i nie wstydzę się tego, że towarzystwie szefa kancelarji cywilnej
do nieprzyjaciół marszałka, a обгой- głosiłem.
Ale ciągle się u nas za- p. Lenca, komisarza rządu na m.
i
gen. Składkowskiego
ców Sejmu i sejmowładztwa, pod- pomina, że w Polsce, jak zresztą i Warszawę
czas gdy już w tych grupach ludzie, gdzieindziej jednym z najsilniejszych ppłk. Sz. G. Ulrycha i złożył obu
marszałkom wizyty
oficjalne,
które
jak Stecki (ch.-n.), Czetwertyński (zw. czynników regulujących życie poli- przeciągn
ęły się do godz. 1230.
lud.-nar.,

Chaciński

(ch.-d.)

chcą

z tą obroną sejmawładztwa zerwać.
Przechodząc
jednak do tytułu
naszego artykułu,
musimy jednak
podnieść

istotnie

rzadko

w historji

spotykane fakty, gdy jeden człowiek
trzy razy w krótkim okresie czasu
wprawił w zdumienie opinję całego
narodu,

rzył

oburzył

swoich

ją

na siebie, obu-

najbliższych

i

tyczne jest głupota

ludzka.

prze-

Przenoszenie

Prezydenta

biur

Domu

Rzeczypospolitej

cywilnego

na Zajemy jaknajwiększą
nieufność do mek już się rozpoczęło. Na razie
Piłsudskiego, ale do prof. Mościckie- skład personalny Domu
nie został
go, którego Piłsudski kazał wybrać zmieniony. Marszałek Piłsudski przyna prezydenta, czujemy ufność bez dzielił jedynie do dyspozycji Prezy*
= pułk. Uirycha b. szefa sztabu
wiście

politycznie

mądre.

A

takie jest oczynielogiczne i nie-

Prace nad projektem petnomocnictw dla Prezydenta,
uspokoił

jednak

tak jest i właśnie

p. Strońskiego

i nawet

naszych

WARSZAWA, 5,VI. (żel. wł, Słowa)

i

W _ ministerstwie
sprawedliwošci
prowadzone
są intensywne
prace
nad projektem
pełnomocnictw
dla

da

szedł dreszcz oburzenia. Diaczego łekowidzów politycznych z Dziennika
odmówił?! Pos. Witos skorzystał z Wileńskiego.
tej okazji i dał wywiad, w którym
Jak już powiedzieliśmy wczoraj,
zlekka podrwiwał z marsz. Biłsud- poza pozorami
fantasty kryje się w
skiego, podkreślając swoje także zdzi- Piłsudskim
mistrz psychologji pol.

wienie wobec tej odmowy.

cywilny Prezydenta
Rzeczypospolitej.

WARSZAWA, 5.VI. (żel. wł, Słowa)

skich,—stanowisko, które da się wy:
razić w słowach: „zwalczamy i czu-

lewicy
proponowały marsz. Piłsud: zacny chemik z Chorzowa
skiemu tekę premiera. Piłsudski od- kraj, upacyfikował i Wielkopolskę
mówił. Po całej lewicy polskiej

Dom

stanowisko Dzenników Wileńskich,
Warszawianek, Kurjerów „Poznań-

potem granic", —stanowisko

okazało się... że miał całkowicie rację,
A więc
w idniu 8 maja
kluby

Przecież

Prezydenta

Rzeczypospolitej,

który

będzie
niebawem _ przedstawiony
Sejmowi.
Jak słychać
lewica ma

pewne zastrzeżenia

ordynacji

skiej.

wyborczej.

co

do zmian

w

Stanowisko
endecji
Oburzenie za to nieprzyjęcie ofiaroA gdy przy odbieraniu telefonu
poznańskiej.
wanej teki premjera wzmogło się na z Warszawy słyszymyo wysuwanych
POZNAŃ.
5. VI. PAT. Tutejsze
pierwszą wieść o zamachu stanu. przez kuluary sejmowe kandydatach
organy
Związku
Ludowo-NarodoweNie chciał być premjerem, $ proszono na ministrów i gdy to na nas robi
go podają obszerne
sprawozdania o
go o to,—odmówił, a teraz robi za- wrażenie ogni gasnących, gdyż to,
politycznem zebraniu Związku Naro:
mach stanu, strzela do ludzi! — woomówieniu
co przez cztery lata było koszmarem dowego, poświęconemu
przebieg
Zgromad
Narodo
łano powszechnie.!
wego
u
zenia
i nieszczęściem Polski, omnipotencja i związanej z tem
sytuacji politycz
A teraz zapytajmy się, czy Pil- Sejmu gaśnie nam
w
oczach—to nej.
sudski nie miał wtedy racji? Gdyby myślimy, że hołd szkole podchorą.
Pierwszy przemawiał na zebraniu
stanął na czele gabinetu jako leader żych, pułk, Paszkiewiczowi i obroń: pos. Marjan Seyda. Po naszkicowaniu
z punktu widzenia

lewicy, nietylko nie rządziłby tak jak com prawa
nadal
się należy—lecz
dziś krajem,
ale nie
rzadzilby na że przewrót
majowy
nie na gorsze,
wet tą samą lewicą, Byłby krępowany lecz dużo na lepsze zmienił
stosunki

biegu ostatnich wypadków
warszawskich i obu posiedzeń Zgromadzenia
Narodowego, mówca podkreślił mię:

patrywaniem na każdą z kwestji bieżących pp. Brylów i Barlickich, Dąb-

Zgromadzeniu Narodowem w dniu
1 czerwca Związek Ludowo-Narodo-

i zdaniem

swoich

ministrów

i

za» w Polsce.

skich i Niedziałkowskich.
Dziś Piłsudski, jak słychać, wogóle nie gada
z tymi panami,

POLSKIE*
> DIECKO pod
kier, S, ŚWIDA

Szkoła
i

PRZEDSZKOLE pobiera opłatę od 15 do
20 zł, m. (zależnie od zespołu dziecii lokalu)

wojewody

Sz. Sz. Prenumeratorów

o

w otrzymywaniu gazety, prosimy

niezwłoczne

uiszczenie

za m-c CZERWIEC.
Dn. 10 czerwca 1 przerwiemy
gazety wszystkim zalegającym w opłacie,
Radio-Klub
Podaje się niniejszem do
został otwarty
przy

Radio
W salach radio-klubn

przy

głosowaniu

z

na

kandydatury

Poznańskiego i z zasad-

i

męża

nauki.

Prezydentem

został

jednak obrany prof. Mościcki, w któ:

Administracji.

Celem uniknięcia przerwy

że

niczych względów wytrwał na stanowisku mimo szacunku, jaki ma dla pana
prof. Mościckiego, jako dla człowiaka

rym

Od

innemi,

wy nie zrezygnował

tak jak nielitoš:iwie

poniewiera całym Sejmem.
' Gdy Piłsudski zrobił przewrót

dzy

Cat.

stronnictwa prze-

w
ul.

należności
wysyłanie

weg, który między innemi powiedział: Społeczeństwo tutejsze spełniło
całkowicie

swe

obowiązki

wobec

państwa i w tym celu musi się ono
zorganizować,
przeciwstawiając się
zwłaszcza wpływom obozu wywrowego.

Złoty w Gdańsku.

Wilnie

OE Z
Ludwisarskiej

uznajemy
legalnego Prezydenta.
Następnie zabrał głos pos. Mar.

iż
4;

«Klub

wkrótce eg p
się będą codziennie od godziny 8-ej
wieczorem
oncerty Radjowe.

WARSZAWA,5.VI. (żel, wł, Słowa)
Z Gdańska donoszą: Kurs złotego

stale idzie wgórę. Na dzisiejszej giełdzie przy

tendencji

bardzo

mocnej

notowano 51:/4 za 100 guldenów,
Zapotrzebowanie na złote b. duże.

SŁO

ECHA

KRAJOWE

Tarcia wśród

łoruskiej

—
I go

czerwca.

pana posła
Wycieczka
bandycka nawiedziła „na odpowiedzialność”
pow. Lidzki; bandyci
wprawdzie o- DąbsSkiego.
Mówi się: „na odpowiedzialność*,
sobiście nie byli uzbrojeni w bomby
lub karabiny, lecz napad ich był mo- ale ostatecznie kto to odpowiada
i
że znacznie groźniejszy i szkodliwszy w jaki sposób?!
od

znanych

na

Kresach

Czy p. Dąbski i kompanja? —Nie,
bo to posłowie nietykalni! Czy może

najazdów

band dywersyjnych, byli to bowiem
bandyci moralni.
Hersztem bandy był pan
poseł
Dąbski,
a jego satelitami
posłowie

pan minister tak łatwo ulegający nieodpowiednim wpływom? Też o tem
jakoś nie słychać.
i Dubrownik, terenem zaś
A więc
faktycznie za występy
Żoółudek w pow. Lidzkim. pa AE bandyckie nie odpowiada

Sanojca

działania
Na drugidzień Zielonych Świątek niki
w Żołudku odbywają się tradycyjne
Dużo się .w ostatnich czasach
wielkie jarmarki, na które zjężdżają mówi o niezważaniu na wpływy posię

tłumy z dalekich

nawet

selskię, o rządach uczciwych

okolic.

i silnej

Korzystając z tego panowie posłowie
enpechowcy chcieli w bieżącym roku
urządzić 24.go: więc.
poselski.
m skład wycieczki poselskiej był

i

niedawno

Ostatniem

ukonstytuowa-

nego „Białoruskiego Związku Włoś.
ciańskiego* od Biał, Komitetu Narodowego w Wilnie, opanowanego przez
komunizującą włościańsko-robotniczą
„Hromadę* zachodziły tarcia pomiędzy
'„Bielar Sprawą“ organem „Hramady“
z jednej strony, z drugiej
zaš „Kry
nicą* organem chadeków i „Sielańską
Niwą* orgenem Związku
Wiościań:
skiego, oraz zażarta walka tejże
„ Biełaruskaj Sprawy” z „Biełar. $łowem*,
zły
Tymezasowej.
Białor. Rady
w
Wilnie.
Ostatnio jednak,
na skutek
nie
powściągliwości
„Białor, Sprawy*,
napastowana
przez
nią
„Krynica*
wystąpiła
ze znacznie
ostrzejszym
niż dotychczasowe
protestem,
po-

spokój na łączając i Kresów.

wiecu i otrzymał nań pozwolenie.-Nie można się dziwić takiemu
Dąb-

skiemu, że świadomie

—

fałszywe

#)
GRODNO
nadużycia
w

Olbrzymie

daje Grodzieńskim Urzędzie
Pośredzobowiązania,
popierwsze dlatego, nictwa Pracy. W tych dniach władze
że przywykł do wszelkich szacherek, śledcze wpadły na trop. olbrzymich
kłamstw i podłości, a powtóre dlate- nadużyć popełnionych przez. kierow=
go, że każdą
robotę
destrukcyjną nika Państwowego Urzędu
Pošredtraktuje jako fachi stałe zajęcie, zro* nictwa Pracy w Grodnie p. Ziółkowzumiałem więc jest, iż nie chciał być skiego, którego w nocy z wtorku na
bezrobotnym.

środę w tyg. b. aresztowano
w mieszkaniu prywatnem,

Natomiast: dziwić się można panu
ministrowi Młodziąnowskiemu,
który
znając chyba dostatecznie teren kresowy dał się tak nabrać
i udzielił
pozwolenia na wiec. — To crś wygląda na mało roztropne pozwolenie

chodzenia z papierosem
z prochem!

Trudno

Ziółkowski
akcję

prowadził

przesyłania

ostatnio

bezrobotnych

roboty rolne do Francji,

na

Przed kilku

dniami
urzędnik P,
U. P, P. w Białymstoku p. Pigławski— przypadkowo
dowiedział się, że kierownik urzędu

koło beczki

się dziwić, gdy

grodzieńskiego

popełnił

raptem wybuch nastąpi!
W Żołudku właśnie taki wybuch

emigracyjnych dla

оз!аймет! мургакапи warszawskiemi,

wojewódzki

przy

nadużycia

przeprowadzaniu

formalności

dziedziny,

zamiast

wczoraj

Do

narodowi białoruskiemu, wprowadza
bowiem
w. duszę
narodu zamiast
podziału ideowego (na stronnictwa) —
fanatyzm (partyjny),
bałamutne
po-

8

Każdą oryginalna część Forda jest dokładnie zbadana i wypró*
bowana przed wypuszczeniem z fabryki.
Żadna inna firma nie jest w stanie dostarczyć części zamiennych takiej samej jakości i po tak niskich cenach jak Ford,

poszczególnych kierunków, zaś jako
rezultat tego wszystkiego — ogólne
osłabienie białoruskiego
życia
poli-

mywalą listy od czytelników

bezpłatnie, W ten

i uszy, by się. nie narazić jakie- sposób Ziółkowski

muš
posłowi, czy klice. bandyto-polityków.

Ze

szczególną. satysfakcją. mówcy

podótiizai iłdność

nym

BE

I

i demagogicznym motywem, bo

Dalsze

dochodzenie

ORZRSĆ LITEWSKI

— (w) Wybory rady miejski
obiecywaniem ziemi'za. darmo!
Rozumię
się. wrażenie
piorunujące
i > S don, m, w Brześciu
ek
skutek. natychmiastowy:
prosto z skim odbyły
się wybory nowej rady
wiecu wielka wyprawa da.szkólki. leś- miejskiej, Wyborami kierował t. zw.

nej ks, Czetwertyńskiedo i kompletne zniszczenię, drzewek, a następne:
go dnią. do: wszystkich lasów. dwor:

skich w „całej gminie wpędzono

by-

dło okolicznych
wiosek. — W
datku zaraz po nim
napadnięto

do:
na

przejeżdżającego przypadkiem ziemianina, p. Zana, i poważnie go pokaleczono, a leśniczego ks.
Czetwer-

tyńskiego
stopnia,

zmasakrowano

że walczy

Główny

Kornitet Wyborczy; - złożony

z 8.osób: 5 Polaków, 2, Żydów. i 1
prawosławnego.
Na czele

liński, szef urzędu pocztowo telegraficznego m. Brześcia,
Teren wyborów. stanowiło 12 rejo:
nów
wyborczych
podzielonych na
obwody, a obejmujących m. Brześć z

któ- udział: zgórą

W

wyborach

10 tys. osób.

Wynik wine pac
rej się zapewne nie. wywinie.
Tak się odbył wiec za zezwole- czas znany.
Nową radę

niem p. ministra.

Komitetu

stoi jako kierownik p. Franciszek Ży-

do. tego przedmieściami

ze śmiercią,

filipiką «Krynicy»?

dopuścił się naJak wynika to „z dalszej treści
dużyć na olbrzymie sumy. Przy arecytowanego przez nas artykutu poszło
sztowanym.
Z. znaleziono znaczną

ilość gotówki,
trwa
(w).
-

Młodzianowskiego wili 31 radnych.

wzięło

jesto dotychb.

E

stano

VAsiis

188

tu o bezpodstawny

zarzut

«rowe,

kursu na Warszawę», ciśnięty «Kry-

nicye

i

«Sojuzowi»

«Hromadowców»

(Nr.

2),

na:,

przez:

<Biełar.

organ

Sprawę»

podstawie takiego: oio-

ustępu z. artykułu

wstępnego

«Kry.

słychać jeszcze jęki dziesiątków ty.
Nazwa „Kiszyniów* brzmi dziś
sięcy Turków
wyrzynanych w pień oficjalnie i powszechnie Chisinau —
przez Panina w Benderach,a i wsłunależy, Kiszynau, a nazwa:
Z wichrem w zawody po stepie chawszy się dobrze, jeszcze by może czytać
Czerniowców brzmi Cernauti (wyma:
bessarabskim.—W' Saracie znajduje- pochwyciło
ucho
komendę
króla wia
się Czernuci). Ocalała nazwa
my czekający na nas nasz „namiot szwedzkiego, zwanego „Żelazny Łeb”, ogromnej, starej
kolonji
niemieckiej
podróżny*.—Nieco o gościnności ru- broniącego się w Benderach w trzystu ( 2 czasów rosyjskiego
tu
panowania):
muńskiej i rumuńskiej mowie.—Czego żołnierza przeciwko kilku tysięcom Sarata. Po rumuńsku
„soli“ — sara;
w ciemfią noc przez okto wagonu...

niema

i rajk
zobaczyć, - Szczypta jauczarów,
łujących wyparć z

sposobu

Hejl.. takim. południowym: stepem

besarabskim od dełty . Dunaju. w. kie.

runku. Dniestru, Akkermanu,
ma

oe

rd

Bender,

ca

Ww. Za-

wody* jeno jakim. zalaczającym. się,
rozszalalym.. tarantasem. bałagulskim,
zapr

ym,

w

czwórkę

czarnych,

śpienionych koni, Tarantas miota się
w

lewo,

w prawo,

koła.

aż

warczą,

usi-i Niechże więc Solnogród — zostanie!

urcji straszliwego

każdą

oryginalna

część

Forda

jest zrobiona

jaki tylko można otrzymać, bez względu
na koszty.
Jeśli zachodzi potrzeba zamiany jakiejkolwiek części w samochodzie Ford, prosimy zwrócić się do najbliższego upoważnio-

nego

przedstawiciela

CZĘŚCI

i

ZAMIENNYCH

można

sobie

zapewnić

zawsze

żądać

FORDA.

Tylko

w

Okoliczności te stwierdzili

ten sposób
jakość po

nego i wyniósł wyrok
dwa

przed

skazujący

na

lata więzienia.

Wyrok ten wobec

PRZEDSTAWICIELE
FORDA
większych miastach Polski.

we wszystkich

mąwrót

sądem świadkowie.
Oskarżony
symulował
wyraźnie
człowieka, który z powodu rzekomych
kontuzji nie może
spamiętać
nawet
nazwisk zbliżonych do
tej sprawy
osób.
Sędzia p. Strżałko nie przydał znaczenia wykrętnym frazesom oskarżo-

@та — |

UPOWAŻNIENI

rezultatu, koń

zginął i dopiero na drugi dzień
dre zwierzę przyszło same
do
swego dziedzińca.

ORYGINĄLNYCH

bezwzględnie najwyższą
najniższej cenie.

Wacława Bujwida (Śnipiszki

Poszukiwania nie dały

z naj-

materjału,

skazującego

poprzedniego,

dożywotnio,

nie ma

dla

Klimaszewskiego znaczenia praktycznego, jednak praworządności stało się
zadość.
Z;

Sensacyjna defraudacja.
5.VI. PAT. Prasa podaje, że Generalny

PARYŻ,

Lokomotywy

opalane

dowany

ropą.
użyciem

z

prób

najbliższym

zostanie w

w lokomotywach

opałowego

tygodniu uruchomiona: większa ilość lokomotyw opalanych ropą.

Starcia
PARYŻ, 5.V. PAT.
cego

„Pełits Parisien* donosi, że w. czasie odbywają:
przyszło. do starcia, w wyniku

Limoges

w

dóbr w
na znanego właściciela
Oiłow dokonał zamachu morderczego
miejscowości Raabe, barona Klingera, który w obronie własnej strzelił do
MaiOrłowa. Orłow otrzymał ranę w rękę, poczem został aresztowany,

Klingera, córka byłego namiestnika Tyrolu hr. Spiegelfelda popeł-

niła samobójstwo,

w

aby nie zeznawać

Powyżej nieco druga kolonja: Friedensi natrętnego «gościa...
„feld... Jest i Lichtenthal i HoffnungstHistorja tu z każdej piędzi ziemi hal i Sophienthal i Leipzig... i ingada wielkim głosem.
nych jeszcze wiele, których się nie
A z nieśmiertelnego tekstu, który dało — odhistorycznić. | nie trzeba!
ona
A
nie kewymazaćści faktówы Niema racji. Sądząc po tem co się
rowem
ы
i słyszało
w: Saracie; od=
AA
”!
' ы чдішщш
sanych a
a etern
; am memoriamirna wieczni koloniści niemieccy w granikartach
Dziejów. _ Akerman . gdzię..cach „powojennego Państwa Rumuństanął
traktat, którego wjołacja-d asc? "stanowią
całkiem lojalny a
sygnał do okrutnej ;,wojny turecko- wysoce pod względem. kultury. i, do-

cały szereg przestępstw

kakrotnie

wyjeżdżając

tury kryminalnej.

Wyniki

Do Pana

9 stycznia.

Konsuła Generafnego
w Nowym: Jorku.

na

1924 r

Rzecz. Pol.

opieczętowawie

tychże.

Wobec

wi-

docznego jednak nadużycia zaufania Ministerstwa przez ks: Oraczewskiego i jego
sekretarza,

proszę o nieudzielanie

im

w

drodze powrotnej żadnych ułatwień, ani
też a

nych.

nastąpiła wskutek zbrodniczego-

kolejenie
zostało spowodowańte prócz razkręce nie szyn i odchyzamachu.
а
1
około 50 metrów
po
łenie do wewnątrz.ag Parowóz
zsunął
si z szyn i biegł

całkowieie

'w

następu-

P. Piotr Biliński jest sekretarzem ks.
Oraczewskiego, który prosił o zapieczętowanie kufrów zawierających książki.
Ministerstwo nie podejrzewając, że
omawiane kufry mogą mieć inną zawartość aniżeli zadeklarowaną, zgodziło się

śledztwa.

ory zostały już
pokładach, ciągnąc ze sobą wazony.
o prowadzone do stanu. normalnego.

mi-

pobyfu

świadczy

313, X1'23 1690 Pr.

Ożarowem.

asas wniosku, że katastrofa

o czem

jący dokument:
©; К, 116—24

wy-

Policja

sądzie jako Świadek.

WARSZAWA. 5 Vi PAT. Specjalna komisja delegowana przez Pana Pret
miera i Ministra Kolei prof. Bartla na miejsce wykolejenia się pociągu o0sobowego pod Ożarowem po zbadaniu wszystkich okoliczności wykolejenia przy:

szłą do Ip

i ko-

trudnił się najordynarniejszym szmu-

szpiega litewskiego.

pod

zagranicę

glem.
Te praktyki b. ks. Czesława
Oraczewskiego zostały zdemaskowane

W dniu wczorajszym: funkcjonarjusze polieji polityczaej aresztowali w
eromską. Powodem
do ojo posłużyło ujaw:
gminie Kiemieliskiej Rozalję
eromska
była na
nienie szkodliwej dla państwa działalnoścj aresztowane
usługach wywiadu litewskiego. iPrzesłano ją do pow. Swięciańskiego.

Zamach

na-

Między innemi kil-

nisterstwa Spraw Zagranicznych, które
udzielało
mu
ulg paszportowych,

S
a
KEY

Zdemaskowanie

Oraczewski,

sumieniu

Ameryce,

Cyryl Konstanty

WIEDEŃ, 5.W (PAT). Pewien rosyjski arystokrata

żonka

Czesław

w czasie jego ostatniego

na barona Klingera.

Zamach

-

ks.

który przed. paru tygodniami zrobił
nową voltę i zgłosił akces do P. P, S,
jak się okązuie ma ten osobnik na

rzystając z uprzejmości naszego

z komunistami.

się zebrania komunistów

Szantażysta i szarlatan, zasuspen-

administrator Banque

zadawalniających

Wobec

5Vl. PAT,

LONDYN,

ropy, jako materjału

Ananas...

franków.

Parisien znikł po zdefraudowaniu dwu miljonów

uprzątnięte i

służbowych

czy dypiomatycz:

(—)

Bertoni

Kierownik

. Jest to

Ministerstwa.

odpowiedź

Ministerstwa

Spraw: Zagranicznych, na raport Kon-

sułą: Generalnego: w. Nowym. Jorku
z powodu ujawnienia w kufrach ks.
Oraczewskiego, zawierających. rzekomo książki, dużego zapasu wódek.

Władze amerykańskie

b. surowo od:

noszą się do:kontrabandy
alkoholo:
wej, ż.iego też powodu władze nasze
miały; wiele
przykrości
tembardziej,
że ks. Oraczewski
fałszywie. zeznał,

jakoby wódkę wiózł dla naszych
placówek w Ameryce.
Kometarze są zbyteczne.. Prawdopódobnie, że i „Robotnik*
zachowywał milczenie.

...będzie

kiej — i nie było za stołem nikogo, zastawi cały stół, że szpilki nie
we- „tak“ po rumunsku? Da.
Najwyraźktoby okłaskiem słowom
tym
nie tknąć, poznosi wszystko,
co może niej: da, Weź pierwsze lepsze sło»
przypuszczać, że gość chętnie ujrzy wo, dodaj
zawtórzył.
ul—wyjdzie najpiękniej
Lecz: na stacji kolejowej stał. już, przed sobą, i — nie rzuca się bynej» po rumuńsku. Mer—merul, Albo un
vczękując na nas, nasz
„namiot po: mniej „zapraszać".
Czeka spokojnie Jfurnisor al Curtil Regale?
Któżby
dróżny*, wagon sypialny, oddany do —pogląda— gościa z oka nie spuszcza. tego nie zrozumiał? Albo un kilo de
naszej dyspozycji na cały czas pere- 1 okrutnie mu przykro, wprost czuje cafea,..
grynacji po Rumunji. Pierwszy to był się obrażony, jeśli gość nie w do— Holal Hola! Spróbuj
pan po„gest niewyczerpanej gościnności ru: statecznej mierze hołduje obżarstwu czytać książkę rumuńską.
A
muńskiej. Biorąc w posiadanie w i pijactwu...
— ]а.1 gazety ani w ząb.
Ghicą Voda swój przedział, każdy z
Owóż nasz sleeping już stał przzd
— Sza! Dosyć! Spać, na litość
nas zastał na stoliczku: wino-krajawe peronem na dworcu kolejowym...
boską spać! Noapie buna, domnule!
Sto shake—hand“6w, sto d ri
wyborne, świetną krajową wodę mi— To niechybnie. ma znaczyć:jdoneralną, bukaresztanskie petits fours'y, vederti, „tyleż powionięć chusteczkami branoc?
czekoladki od Capsy (czytaj: Kapszy), —i w pięć pacierzy już nas Morfeusz
— A jak po
rumuńsku.
„wcale

bukaresztańskiego Lursa,

nawet pu- miał w swoich objęciach.
Ktoś tylko chodząc tam

dełko doskonałych papierosów, specjalnie dla konferencji galackiej spre-

parowanych
państwowy

i

ofiarowanych

przez

wrotem po kurytarzyku przed
działami, <odrabiał» półgłosem

„monopol. A jeszcze p. p. mówki

wywija batem,a rosyjskiej, zwie się dziś z rumuńska: brobytu ekonomicznego dodatni i .po-. Krupieńsky i Kijeński wypyty wali kakonie... hml. konie—gdy je. w.pełnym, Cetatea, Alba, dosiownie Biala Cyta- "żądany żywiół społeczny,
' żdego „.czy mu czego nie braknie!
— Proszę o pół butelki: ptasiego
Kolega, redaktor:„ Dziennika” Byd< >
rozpędzie i rozwierzganiu wymalował dela. (twierdza) co; jest-niewątplimie
przekładem
z tureckiego,. „gaskiegoń,
swojego czasu Chełmoński i w Salo: wiernym
delegat: Syndykatu, Pos mleka! — zaryzykowałem nieśmiało.
Rumuńską gościnność nietylko jest
nie paryskim wystawił, Francuzi prze- ale... ale i Bendery kazać nazywać morskiego, p. Jan Teska, za stołem
cie porwali się za głowę wołając: Tighina *) to też — crimen. laesae gościnnym w Saracie w żnakomicie
: wprost bezgraniczna lecz i pomysłowa.
Historiae. Wyobražmyi
tylko sobie pomyślanem i w doskonałym języku Nietylko Rumunowi.chodzi
„Une. półarde.en Ukrainel!“.
o ilość
Dniestr, Akerman, Bendery—nie Rzym przechrzczony na,,, Mussolinio" niemieckim. wygłoszonem przemówie- poczęstunku „lecz:i o jakość, Rumuńklasycznyż. to. grunt zbrojnych, krwa- pol/
niu, pięknemi słowy podniósł obie te: ska gościnność to nie. rosyjska Diewych rozpraw. między. Rosją a,Turcją!
cenne właściwości obywatelskiej współ-: mjanowa ucha; ani też polskie „pa*), Choćby to niewiedzieć jak odwieczna
Historja:
tu sama. gada „do.ludzi. Pa
. pracy.:kolonij * niemieckich w. dziele danie do nóg” i „buzi
z dubeltówki*,
stu
pięćdziesięciu
latach
zda się byla ich naz wa.
państwowego rozwoju Rumunji Wiel-- o nie! Rumun przed gościem swoim
woźnica. sążnistym.

(tryb

Tu powstała bójka z niejakim Du-

nicy» p. t. «Polszczyzna i Białorusini» (Nr. 12): „W Polsce przy
ITT TATTOO IO DRESSED
Soli.
(I TEST
darnej organizacji i dzielnej pracy za do wykladėw w gimnazjum
biator.
„Słowem—kończy autor artykułu
parę lat-powinniśmy uzyskać
wszel- w Wilnie).
:
—byłoby nader požądanem,
by
w
kie. prawa, kulturalne, ekonomiczne:
Na zarzut ten „Krynica“, udziela- publicystyce
białoruskiej
było
jaki społęczne”...
jąca zbijaniu go dużo miejsca, między najmniej sposobów zwalczania przeDrugim
„dowodem*
„nowego innemi rezolutnie powtada że: «Pan ciwników politycznych,
podobnych
kursu“ miało służyć «zatajanie przęd Łucktewicź to nie Białoruś,
a Biało- do sposobów
„Biełar. Sprawy" i jej
czytelnikami gwałtów
administracyj- ruś to nie pan Łuckiewicz, Pan Łuc- poprzedniczki „Bieł. Niwy", opartych
nych nad' kulturalnemi instytucjami kiewicz to tylko jeden z wielu i bardzo na bezpodstawnem i niesumiennem
białoruskiemii t. d.» rzekomo pra- wielu jak starszych tak i młodszych przypisywaniu innym kierunkom myš:
wiane przez „Krynicę*.
Zarzut
ten pracowników na niwie białoruskiej”. li, o których się im nawet nie śniło,
„Biełar. Sprawa*
opierała na tem, Przypomina, tu również — ziośliwie a. także sposobów. bardzo często
że „Krynica“
nie wystąpiła w obro- „Krynica”
że i sam. p. Łuckiewicz opartych
na
osobistych
chorych
nie, szykanowanego przez kuratorjum dotąd stałego «kursu»
politycznego ambicjach.
K.
p. A. Łuckiewiczą (niedopuszczenie się nie przytrzymywał.

> Wrażenia : rumuńskie,

historycznej dygresji.

okręgowym

bowskim, poczem Klimaszewski
wybiegł na ulicę siadł do sanek i uciekł.

z zapy- którego wiele osób odniosło rany, przyczem niektórzy ciężkie.
naszem
nie

Liu tem ta; sama. swoboda, ników 20 złotych na bilety kolejowe, nego kierunku politycznego i społecz
które sam za zniżkę kupował na sta- nego, milczeć nie mamy prawa,
— z
cji
kolejowej
płacąc za bilet zł. 9, przykrością zabieramy głos by się...
ta sama tolerancja władz państwo»
wych, tylko. że w. Sowdepji: popierają Prócz tego brał: od emigrantów spsc* bronić".
one jawnie i cynicznie teorje bolsze- jalną. opłatę zą, paszporty zagraniczne
Cóż to wywołało tak siarczystą
tóre wydawane są
zamykają

a jednak,

lepszego

glądy na swoje — i ugrupowania
polityczne; użeranie się bez końca
i nienawiść
pomiędzy. przywódców

stwa. —

>

ma-

korzyści,

i tu i tam taksamo lud otumaniony, i tui

wickie, a u nas wstydliwie

głośnej

lil Nr. 25) i kazał się zawieźć na dworżee. Około dworca pasażer
wstąpił
do restauracji i po
wypiciu
sporej
ilości: wódki pojechał do piwiarni przy
ul. Mostowej.

Kupujeie tylko ORYG NALNE GZĘŚGI zamienne Forda.

przynosi, niestety!, tylko wielką szkodę
zarówno społeczeństwu jak wogóle

posłowie: Dąb- Grodna wydelegowano komisję śled- taniem czemu w pismie
ski, Sanojca i Dubrownik, a to już czą wraz z vicewojewodą Biatostoc- występujemy przeciw tym wielce niechodzenie koło prochu nie z papie-. kim p. Karaczyńskim oraz p. Pigłow- zdrowym objawom w publicystyce
rosem, a poprosiu
z gorejącą
po- skim. Śledztwo przeprowadzone
w przeciwnego nam obozu
polityczne:
chodnią.
asyście starosty grodzieńskiego p. go. W: odpowiedzi na to milczeliśmy..
Przemówień panów. posłów przy* Rogalewicza stwierdziło nadużycia, a tylko, oczekując żę
«Нготайомсу»
ustalono,
iż kierownik opamiętają się sami,
taczać nie.potrzebuję, zna bowiem ich mianowicie
urzędu
grodzieńskiego
ście
łał koka
= miał gc
Ziółkowski
Terez jednak, gdy niesumienność
ście
choć.
«przebywać w, Sow- każdorazowo przed wysłaniem _partji organu
«Hromady», w stosunku do
depji; każdy bólszewik mówi. mniej- bezrobotnych na. roboty, rolne. do nas; przechodzi te granicę, poza
więcej te same
ialuki i bezeceń- Francji pobierał od każdego. z robot: którą my, jako przedstawiciele osob-

przemawiali panowie

w sądzie

rożkarza

publibiało-

społecznego i kulturaluda- tycznego,
się zdarzył, bo do podminowanej. jących się na roboty do Francji, o nego.
stałą agitacją ludności,
wzburzonej częm natychmiast
Redakcja naszą dość często otrzy:
powiadomił urząd
Białymstoku

echem

roku. Klimaszewski siadł do sanek do-

robotników

w

bodaj

sądem.

uproszczony) sprawa przeciwko
jednemu z zasądzonych — Kazimierzowi
Klimaszewskiemu, oskarżonemu
tym
razem o kradzież konia z uprzężą i
sankami.
Działo się to w dniu 3—XII 1925

nikom politycznym tego, czego oni
nie tylko nigdzie nie mówili i nie
pisali, ale, nawet i nie pomyśleli.

skiem

przed

jątek Ruska*Rzesza, w której. to sprawie czterech oskarżonych 24 lutego
rb. skazani zostali na bezterminowe
ciężkie więzienie, była rozpoznawana

sinów, dziwnie Śmiałego naciągania
faktów, przypisywania swym przeciw-

Tąki sposób uprawiania
cysiyki, tak ważnej w życiu

na maj. Ruska-

znów

Swego czasu sprawy napadu na

ręki i t. d. Może dobrzeby więc było, święcając tej kwestji obszerny artyżeby zacząć tak pożyteczne
reformy kuł wstępny
w
swym
Nr. 14 p.t.
od ograniczenia wystąpień bandytów; „Bliżej prawdy i etyki..l*,
najwyższy byłby czas, żeby
nałożyć
Qio wymowny ustęp zamieszczo*
aż nadto wymownym, biorąc
więc kaganiec na twarze ludzi jeżeli
nie ny na wstępie tego artykułu:
pod uwagę wzburzenie umysłów. po wściekłych, to w każdym
razie z
Gazeta «Biełaruskaja Sprawa»,
ostatnich zajściach majawych w War- wściekłością rzucających się na tad jak i jej poprzedniczka «Biełar. Niwa»,
szawie, wojewoda Nowogródzki, gen. społeczny i na tę pewną ilość urzą: organ «<Hramady», wprowadziła do
Januszajtis, nie udzielił pozwolenia dzeń, które przypominają u nas pra- publicystyki białoruskiej wielce chona wiec.—Zarządzenie bardzo mądre, worządność,
robliwy i szkodliwy sposób zwalczagdyż z góry można było przewidzieć,
Dobrzeby było, żeby ta osławio* nia przeciwników politycznych. W
że niczego dobrego.
oczękiwać
nie na
„odpowiedzialność*
polityczna pismie tego kierunku nader mało jest
należy.
wreszcie przestała być pustym dźwię- rozważań zasadniczych,
zato pełno
Ale od czegoż się jest posłem! kiem i żeby rząd w Warszawie na- tam ordynarnych wyzwisk, przytyków
Taki p. Dąbski poszedł do p. mini- prawdę czuł się odpowiedzialaym za osobistych
względem
inaczej
za:
stra Spr. Wewnętrznych,z całą bez- to, co się dzieje w państwie nie wy- patrujących się na sprawy
Białoru-

czelnością zagwarantował

napadu

Rzesza

—

Lida,

Z SĄDÓW.
Sprawca

Już od kilku miesięcy, w związku
2 usamodzielnieniem się Chadecji bia-

Słowa)
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(z prasy białoruskiej).

skiego i kompanii.
(Korespondencja

©

Biało-

rusinów,

Zaburzenią w Żołudkuczyli wiec posła Dąb-

х

—

poczta?

rumuńskie:
Unde este posta?

Е
nie“?
— Skąd ji mogę
i z po.

wiedzieć!

De loc, wymawia się.
prze»
roz- nie de lok. A widzi pan!

natural-

Gdzie jest

A wpatrzyć się w tę czarną noc
— Trzy koszule dzienne... źrei ca- za szybą wagonowego okna to cze-

maszi de di,
Ktoś: wołą.z

goż

przedziału:

— Nie, kamasze tylko koszule!
— Kiedy po rumuńsku tak,
— To zupełnie jak we Włoszech.

Powiesz.

koperta—dadzą

ci.. kołdrę!

— Język rumuński?. Okrutnie

nie zobaczyć—oczyma

Jak hospodar ve/ książe

duszy?

wołoski

zawierał
Mirce Pierwszy” przymierze
Jagiełłą; jak
z królem Władysławem:
Wołoszczyzna i Multany, oba hołdownicze kraje Polski, przez
mnogie

łat- wieki osłaniały ją od Turcji gdyby
ścianą. Jak każdy wojewoda hołdow-

wy! Na płatniczego w kawiarni woła
się: Plata! Plata!
Może
nie tak? A

niczą składał przysięgę

królom

pol-

№
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KURJER GOSPODARCZY
„Dnia

Cele obchodu

„Dnią
ków
materjalnych. | Obchód
Spółdzielczości* również nie prześla-

Spółdzielczości"

Zamierzony

duje żadnych
mo,

—

celów politycznych, mi-

iž z natury

rzeczy

jest on

pełniającą wysiłek państwa

i najprawdopodobniej

KRONIKA MIEJSCOWA.
(0)

składania
Przypomina

uzu-

Przedłużenie

Dziś,

Godz.

terminu

niedzieła

1130

Rosyjskiej

Kultury

Dzień

WSCHODNICH

ZIEM

|||]

Giłeńskie Tówirzystwo Rosyjskie

Wtorek,

6 czerwca

Godz.

rano

| po

(Dzień

poł.

urodzin

A. Puszkina).

Gadz: Dani Teatr „Palace“
(Wielka 47)

Sała „HELIOS

celnych. H Uroczyste nabożeństwo w kla
deklaracyj
odprawi
zainteresowanemu | sztorze Św. Ducha
się

8 czerwca

kupic2 min sady dia. || jego” Execiencja Theodo | DORANEK DZIECINNY | 2iapdi тусёя срноуей

organiza-

1

w obecnej chwili odbywający się w cją wzajemnej pomocy przeważnie
odegra
szeregu miejscowości na Wileńszczyź: słabszych ekonomicznie grup spole- dłużony został z dotychczasowych | ZIUSZ Arcybiskup
Wileński i Godz. 730 wiecž. Sala T wa Handiowoakcją
Przemysłowego
(Mickiewicza
33-a)
nie obchód dnia 6 VI. jako obchód czeństwa. Nie jest ten obchód
Lidzki z udziałem duchowieńposzczególne
sceny
z oper
14 do 30tu.
W granicznych
100 ej rocznicy śmierci S. Staszica i na rzecz jednego lub kilku stronnictw dni
«Dnia Kultury|j w kosijumach i z dekoracjami.
uroczysta
Akademja
urzędach
celnych
termin
ten
w
dalstwa
miejscowego.
politycznych
o
pokrewnych
prograSpół„Dnia
jednocześnie jako obchód
Rosyjskiej» z odczytami i działem
szym ciągu wynosi 6 dni.
dzielczości* prześladuje kilka celów, mach, gdyż па szczęście nie mamy
— — К:
koncertowym.
— (n) Podania o przywóz to
z których każdy może być 'wysuwa- stronnictw politycznych, któreby zana lipiec i
w zależności sadniczo zaprzeczały wartości ruchu warów zakazanych
plan
ny na pierwszy
Zarząd Wileńskiego Tiwa Rosyjskiego prosi o zaszczycenie swą obecnością wszystkich tych, którzy z zainteręsoi tego chu spółdzielczego.
sierpień. Jak wiadomo, ustalony zomiejsca
tego
od warunków.
sympatją odnoszą się do wielkich zdobyczy kultury rosyjskiej.
i
waniem
Z góry należy być przygotowa= stał kontyngent towarów, zakazanych
kultury rosyjskiej" Zarząd T-wa wyda specjalne czasopismo poświęcone zdobyczom knituty rosyjskiej
czasu, w których obchód odbywa się.
W „Dniu
nym
na to, iż w województwach do przywozu
*
z zagranicy na lipiec
i zawiera jące szczegółowy program uroczystości. Bilety do nabycia u Syrkina, a w dniu uroczystości— przy wejściu na salę.
Temi celami są:
Prosimy żą dać nasze czasopismo we wszystkich kioskach.
I, Zwrócenie uwagi społeczeństwa wshodnich, nie wyłączając samego i sierpień r. b. Zainteresowane firmy
Wilna,
w
tym
roku
obchód
dnia
rozwoju
i
osoby
mogą
więc
już
wnosić
za
go
pokaźne
i
istnienia
na fakt
ruchu spółdzielczego, na jego rolę spółdzielczości jeszcze się nie odbę- pośrednictwem izb handlowych poda: czone posiedzenie komisyj miejskich
— (x) Wojskowa
komisja to:
które
Z powodu wielkiego powodzenia we
gospodarczą i społeczno: wychowaw- dzie tak, jakby ;to należało, a jak już nia o zezwolenie na przywóz,
W.
dniu
technicz- pograficzna w Wilnie.
spraw
do
i
owej
finans
Lwowie zespołu artystów na czele z
czą, szczególnie w czasach przesile- w roku ubiegłym obchodzono ten będą w. poszczególnych wypadkach nych, urządzeń miejskich i rozbudo- wczorajszym przybyła z Warszawy
dzień,
mimo,
iż
poraz
pierwszy,
w
O. Runiczem
5
uwzględniane.
.
niowych
komisja topowy. Na posiedzeniu tem będzie roz- do Wiłra wojskowa
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Kolejowej. W piątek, dnia 4 b. m, apteka, której brak dotychczas dawał
odćziuiwać okolicznej
w
gmachu
Dyrekcji
P. K. P. w się dotkliwie
ludności.
Wilnie odbyło się pod przewodnicte
Właścicielem apteki jest zńafty na
wem prezesa
tejże dyrekcji p. inż.
polu
farmaceutycznem,
asesor
farStaszewskiego, Oiaz przy
współu:
macji
p.
Bolesław
Szantyr.
Nowej
działe przedstawicieli poszczególnych
Województw, Magistratu m. Wilna, placówce życzymy pomyślnego: roz-

woju.

organizacyj społecznych i handlowo— Miesiąc z panem
Jezusem
przemysłowych
posiedzenie
Rady
Maleńka Eos, ale EA r
Kolejowej. Na
posiedzeniu
tem po
słów mało przy wielkiem bogactwie
przyjęciu do wiadomości
protokułu
myśli
i nauki—dusza się żywi ale
poprzedniego
posiedzenia, oraz po
pracować „musi, ma podany
pokarm
odczytaniu sprawozdania z
działal-

mania dla Wilna uchwalonych
w
swoim czasie przez powyższe mini- ugodzony w głowę:spadającą drabiną.
sterstwo subsydyj w sumie 30.000 zł.
Uderzenie było tak silrte, že po- ności Wil. Dyrekcji: Koleiowej i kodla bezrobotnych m. Wilna. Wobec szkodowanego odwieziono do szpi- misji taryfowej za IF półrocze 1925
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wanych
zarówno
przez rządy fanarjockie jak przez wojny toczore ustawicznie na ich terytorjach.
„Lecz'oto po przyszłej
Rumunji

witego

Rumuna,

sandra Cusę

bista

(Kuzę).

pułkownika

scementowała

Ta

unja

jedność

Alekoso-

obu
.
powiał wicher roku 1848'go. W Jas: księstw
Gdy jednak osobiste przywary
Paweł hr. Kisielew. był nietylko sach omal, że nie wygnano* hospo- księcia Aleks
andra dotkliwie dały się
znakomitym mężem stanu lecz i czło- dara Michała Stourdey; w Bukaresz* Odczu
ć
krajowi
,
grupa działaczy powiekiem o liberalnych,
szerokich cie—powstał „rząd natodowy*. Do litycz
nych, na których czele stał nie:
poglądach. Dużo dobrego wyświad- Mołdawji* musiały wkroczyć wojska pospolity
mąż stanu, Joan. Bratiano,
Czył krajowi oddanemu jego rządom. i tureckie i rosyjskie, nie chciarió wyson
dowaw
szy wpierw: opinię ówDo
dziś
dnia imię jego żyje we jednak całej sprawy pchnąć na ostrze czesnego
arbitra
Europy, cesarza
wdzięcznej
pamięci całej ludności noża.; Podczas kampanji Krymskiej
A
80.
dokon
ała zamachu
Rumunji. Bukareszteńskie. Aleje Ujaz- były obie prowincji od czerwca 1853 do
stant.
dykacji Zniewoliła księci
sięcia Cusę ę dodc
dowskie,
czy Prater, czy. Champs do sierpnia 1854-go okupowane przez
niemal

prawą.

>

był obieralny. jakież tu- niezliczone
Trzeba tylko to koniecznie przystosunki łączyły. Wołoszę i Multany pomnieć, że na początku XVlll.go Elyscćs, jeśli kto woli, noszą. nazwę. wojska rosyjskie. Obaj hospodarowie
Zarządzony w
1866 go gez pierwszą Rzeczypospolitą Polską!
stulecia oba hospodarstwa, pomimo soseaua Kiselefj (czytać należy szo- przebywali wówczas.w Wiedniu „na neralny plebiscyt maju
wezwał
na tron
emigracji".
zabiegów
Polski
przeszły
pod
pano*
s€aua,
czyli
szosa,
lub
chaussće
Кь
Gdzież poległ sławny hetman Żółrumuń
ski
księci
a
Kargla
Hohen
zolle
rTraktat Paryski* rozstrzygnął losy na,
kiewski? Na mołdawskiem
błoniu o wanie tureckie i miały przez sto lat z sielewa).
Przy tej to
przemilej i
które
mu
z
zupełn
ą
słuszn
ością
fanarjo: wytwornej
arterji pięknego Buka- Mołdawji i Wołoszczyzny. Połączył przyznano zaszcz
wiorst ośm od Dniestru, tam „na okładem za wielkorządców
ytny
tytuł faktyczpozostającą pod nego twórcy Rumun
Cecorskiem polu”, gdzie między wios- tów. Fanarjotami zaś zwano Oreków resztu rezyduje w eleganckim palacy+ je w jedną całość
ji
współc
zesnej.
władzą zwierzchnią, sułtana: a noszącą
kami
Sawką i Arjamsztani
stał do z najdostojniejszych wprawdzie
ro: ku nasze poselstwo.
Od marca 1881-go jest Rumunja
Rosja pierwsza, trzeba oddać spra- urzędową
nazwę -- Zjednoczonych:
niedawna jeszcze pamiątkowy słup dów, lecz pożal się Boże, co to byli

go wojewodę Petryłę gdy Się zapu: czworogranny, z cegieł, obwiedziony.
ścił.. aż pod Kalisz. A kto szturmem” gzymsem kamiennym. W'yryte na ko-

chciał Lwowa

Kisielew nosił tytut gener.-gubernato-

młodego, bystrego wzroku? Bo było nizowania. Rezydował w Jassach do
to gdzieś po drodze z Bender do 1834:g0 wyposażony w dyktatorskie

O hospodarach Mirceach i Michałach nie opowiadać? Ani o Bassarabach, którzy nazwę dali BessaJak się rzekło: były Wołoszczyzna rabji, ani nawet o wielkim, mołdawpolskich
wysokich
ami
z dziedziczk
i Muitany raz w ścisłym
aljansie z
rodów, jakże wiernym - tradycyjnie Polską, to znowuż. w koalicji z jej skim Stefanie, ani o Wasylu Lupu,
ani o Kantakuzenach? Słusznie bardzo.
i
Polsce był ród hospodarsk Mohiłów!
A na odwrót, któż z dzieci naszych wrogami. Były to złote czasy obu Nie czas po temu. | — kogo to ob:

z bojarównami

totalizatorem

podziękowanie

rządowym i sa:
morządowym oraz orzanizacjom społecznym,
które zaszczyciły swą
obecnością
uroczy-

——————
*) Galacz opanowali. Rosjanie. w 1789.
tym; potem gościliw nim.w I828iym, Brai-

niekiedy, * łana;

Księstw -Naddunajskich,

cowane
wane

byłapokójwielokrotnie
przez <Rosjan "odai
Oblepa-ją Paryżu
w. Kticzuk-Kajnatdźe

Ustawy opra-

dla tego nowotworu,
za

stołem

opraco-

konferencyjnym

były arcydziełem

w

dyploma-

turecko- Turkom. W: 1826" znowu jest pod panowa- tycznej... tinezji, Była to klasyczna
lubjed: niem Rosjan. Pokój w Adrjanopolu wraca robota papierowa, nie mająca żądnej
przyszłości.
rosyjska ją Turcji.

królestwem.

Czesław Jankowski.

(D: C. N)

4

ŁOW

tem i z „loto”*, która miała się odbyć
5 czerwca r. b. w ogrodzie
Bernar-

dyńskim

została

przeniesioną

niedzielę 6 czerwca r. b. od godziny
4 po południu z tym samym
nader

urozmaiconym

programem.

ZEBRANIA!
Zarząd

Chrześcijańskiej
wa

swoich

ne

zebranie

Chrześc.

do

Zw.

w dniu 6-:go
o godz. 1-ej
Ks. poseł

sprawozdanie
Wstęp za

—

Demokracji wzyna

informacyj-

lokalu

Centrali

Zaw.

Pszczelniczego

dra Podwińskiego bez ich zgody na
liście M 2“.
Jako przewodniczący Komisji Wy-

Pszczelnicze organizuje wycieczkę do
pasieki p. Zniszczyńskiego ul. Subocz
Nr. 18-ty o god. 1l-tej (jedenastej).
Wrazie niepogody
wycieczka odbędzie się w najbliższą pogodną
niedzielę. Zbiórka na miejscu.

TEATR

i MUZYKA,

— Koncert na rzecz kolonji letnich.
W/ niedzielę, dnia 6 czerwca, o godzinie
12 ej odbędzie się w sali gimnazjum. im.
koncert na

rzecz

kolonji

Tetnich

szkół powszechnych, W/ koncercie weźmie
udział zespół szkoły śpiewu solowego p. Zofji Kozubowskiej, na którym
będą wykona!
ne
utwory Moniuszki, Mendelsohna, Kar:

łowicza, Moząrta, Beethovena i innych komtorów.
Kolonji letnich fa nadzieję, że
Sw
wzbudzą
cel koncertu i siły wykonawcze
szersze zainteresowanie i zachęcą
publiczność do licznego przybycia.

WYPADKI

I KRADZIEŻE,

Pożary lasów. Około wsi Bujwidy

gm. Łyngmiańskiej

wybuchł

Pożar stłumiono

rządowym.

w lesie

pożar

przez 5 godz.

— W zaśc. Suże gm. Janiskiej ogień
zniszczył młody las na przestrzeni 3,5 ha.
Przyczyny pożaru oraz straty narazie
nie ustalono,
— Poranieni przez pioritn. Dn, 3 b.m.
uderzył piorun w dom Michała Iwańca (N.
Wilejka). Wskutek uderzenia piorunu zostali
Marja

ranieni

ul. Mickiewicza

lwaniecowa,

Michał

fwaniec,

i Józefa Baranowska
Edward Murzański
oraz zniszczony komin, piec, ściany 1 pod:
е
łoga.

3 —Pożary. Dn. 5 b. m. zapalił się dach

Rządowy

SALA

1)
2)

autora.

to najrozmaitsze

atralnych, sztuk i aktorów, prądów i teatralnej techniki. Kotarbiński, sam artysta dra
matyczny o wysokiej kulturze, b. dyrektor

jaknajbardziej

uprawniony
do zabierania
wach teatralnych.

—

Ignacy

głosu

w spra-

Chrzanowski:

«Marcin

Studjum historyczno:literackie. Str.

dużego tormatu 350. Wydawnictwo Książnicy Atlas. Lwów. Warszawa. 1926.
— «Światowid» już w zeszycie z dn. 5
czerwca (Nr. 23) dał na pierwszej stronicy,
dużych rozmiarów, według zdjęcia fotograficznego, portret prezydenta lgnatego Mościckiego.
— W «Wiadomościach Literackich»
(Nr. 23) zadziwia

ostra

nimskiego z obu

recenzja

wystawionych

Ant. Sło:

Świeżo

w

Warszawie sztuk Witkiewicza tudzież mocno
krytyczne uwagi o jego dziełach teatralnych

io jego «czystej formie»

w ogólności,

Ofiary.
Na Stowarzyszenie Samopomocy
fun
kcjonarjuszów Policji Państwowej m. Wilna zamiast kwiatów na trumnę Ś. p. Boh
dana Pawlikowskiego
dh Kazimierzos
stwo

Nr 3 m. 6

Pawlikowscy,

Helena

z

Pawlikowskich

w fabryce tkaniny drzewnej (Szeptyckiego Ossowska i Romerowie 35 zł.
Na biedną rodzinę inteligentną Staś i
12). Pożar został stłumiony przez robotniё Tadzio 5 zł.
fabryki.
PE W maj. Markinista gm. Holszańskiespalił się dom mieszkalny Zygmunta Bij
szewskiego. Straty wynoszą 3000 zł.
— Kradzieże. Dn. 4 bm. dokonano w
do 50 ha są powažni reflektancl.
Wijnie 15 kradzieży.
Portowa 14
RZ
Dom H.K.
Wyjątkowo

W
wice

Tan'o!

Na

niejszych

Strach przyczyną uzdrowienia.

S.

Apcelewicz

wywarł

się

niezwykly

wypadek, który

ogromne wrażenie na ludność miej-

W.Z.P,

Rabat

w

jedne

jechawsz!

Ę ten ZE by smagający deszcz dał się
jaknajmniej we znaki, oczekiwał spodziewa:
nego wypogodzenia, Nagle ku przerażeniu
podróżnych poprzedzony silną błyskawicą
uderzył w sąsiednie drzewo piorun, szczepiąc je na dwie połowy. W jednej chwijt
przerażeni podróżni w panicznym strachu
poczęli uciekać, nie wiełe zwracając uwagi
jeden na drugiego. Gdy pierwsze przerażenie
ox
się,
minęło, uciekający z.
i
ozostawionemu n
ść z pom
Eikit i Jakież było jednak ich zdziwienie gdy spostrzeżono niebawem, 1ž sparaližowany sirų pędem podąžat w panicz+
przerażeniu za uciekającym swym sy+
nem
właścicielem fury Berkowskim
nem
W uniesieniu wszyscy trżej poczęli się
šciskač i całować, dziękując Bogu za nie-

SUWAŁKACH

Dnia 4 maja 1926 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w Wydziale Il Handlowym
na posiedzeniu publicznem rozpoznawał sprawę z powództwa firmy
„Magister A. Bukowski” przeciwko Kasie Chorych o
zobowiązaniu Kasy Chorych do zaprzestania używania znaku towarowego, odszkodowań iogłoszeń i zawyrokował:

Zobowiązać

zaprzestania

Kasę Chorych

używania

zobowiązać Kasę

|

<

<

ry

m
N
m

m.

Warszawy
do
towarowego „Jecorol*,

znaku

Chorych do wycofania z

w

kiem towarowym

„Jecorol*

chwili doręczenia

nakazu

obiegu i

zwykłe uleczenie

Kowala,

który natychmiast

zawrócił z powrotem do Brzostowic ši ku
miejscowej ludności powrócił
zdziwieniu
piechotą do domu.

Do moich dziewczynek.

Moniuszki

wykonawczego,

nym razie zezwolić firmie

trzone są

w

weneryczne,

Nr

24

Zdr,

w znaki ochronne: trójkąt

ze

statywem

że wszelkie

nadużycia

Najsłynniejsze światowe powagi

750/ chorób

powstaje

nawet

szkolnego

po

korytarza nabiera

mistycznego nastroju,
&

Wydawca

jeżeli

się

przejściu

się opty-

ISA

mianę

materji,

wynajęcia.

do 19.

M.

o 2:ch

S

Wohitmann
Parnassia
Deodora.

na

Zioła z gór Harcu D.ra Lauera
wystawach

Brzezina

„aud,

LECZENIE
PŁUC
Żądać w księgarniach

utrzymaniem,

dla 2 panów lub małżeństwa.
Centrum
Gdańska 6 m. 8. Front.

Cena 1 zł. Śprzedaź
hurtowa J. Niemojewi:
ski. Zwierzyniec. _Jasi
na 18 m. 4.

ieszkanie złożone
z 6.ciu pokoi ze
wszelkiemi wygodami do wynajęcia

š

Uważnie|

Dz

B

istnieje

ul. Tatarska

sypialne,

sa-

lonowe i gabinetowe
kredensy,
stoły

ь

Do wszystkich
pism
ogłoszenia,
nekrologi i
różne zaj de:
my
najdoA fodniaj zaatwić
za

20.

MEBLE |
jadalne,

;

E

@

szafy, łóżka
i t. d,
Wykwintne— Mocne—
Niedrogo.

(X

medalami

lekarskich
w

najwyższemi

Badenie,

Cena
pół
podwójne

składające się z 6 pokoi i kuchni z werandą. Całkowicie odno!
wione, może zastąpić
letnisko. a
3,
m.

šwiecie

2 duże
bez

W.Z.P, Nr. 50

8000 par!

Z powodu

Wszelkich gatunków

1.50,
2.50.

Ceny

Sprzedaź w aptekach i składach aptecznych.
UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw.
Reprezentant na Polskę: Józef G rossman,
Warszawa, Chmielna 49.

SKLEP

OBUWIA

8000
par

;krajowych

nadzwyczaj

„EXpress“

przedsiębiorstwa

po

obuwia
i

Rozstajemy się teraz.
ne,

małe

głuptaski

—

Wy kochapierwszokla:

sistki, nie poprowadzę was dalej,
Teraz mogę się przyznać,
bardziej lubiłam dziewczynki

że naj.
często

orzechy? A która to prosiła, czy mo-

że jeść Śniadanie, bo jej „stabo“?
pamiętacie, jak to

z kuchnią,

stołowaniem,
2 pokoje
z

$5

pod ławkę? Teraz już jesteście

że jest „wewnętrź-

słoneczne

można

ze

lub 2 i
kuchnią,

Plaża, przystań statków (komuuikacja z
Wilnem 20 gr.) Wiadomość tamże u p.
Dawidowskiej,

potarganym

włosem przebiegacie

ko-

rytarz szkolny, układając plany zemsty (Kiedy tak, — wcale nie będę się

nie zbuntowana*.
Zobaczywszy, że idę do szafy po uczyła!)
kapelusz, klasa przyszła, jak zwykle,
się wywnętrzyć. Trudno, coś zrozu*
mieć, kiedy poszkodowane
mówią
„
Nawet
drugoklasi
stki umieją już
W, odrzuciła jasne włosy z czoła wszystkie razem, ale okazałam
wielnienawidz
Jedna
z nich nienawiieć.
i spojrzała na mnie z pod oka. W kie wzruszenie,
dziła
mię
przynajmn
iej
dwa tygodnie
tem spojrzeniu nie było ani cienia
— Tak — mówiłam, starając się
złośliwości, tylko błyskały
figlarne parasolką zrzucić z półki kapelusz— w tym roku, patrząc na mnie z pod
rozwichrzonych
ciemnych włosów
iskierki.
to okropne! Jak można
przypušcič,
błyszcząc
emi
gniewem
ocžyma,
PaNie trzeba było ją wyrzucać
za że tak zacne niewiasty, jak wy, pomiętasz,
Haneczko
?
okno.
trafią cokolwiek
zbroić.
Jesteście
Jest moją małą przyjaciółką, którą uosobieniem cnót wsżelkich, Spójrz*
przykro teraz pożegnać.
3

A wy, powažne czwartoklasisiki!
Czy będziecie pamiętały, że od klasy

A pierwszej szłyśmy razem?

D. z hukiem spadła

K. zawyrokowała,

poł. i

koje suche,

P. Nr 31

za głowę i wyrzucam za okno
na
ulicę. W, mimowoli
złapała
się za
głowę i spojrzała na klasę. Dziewczyn:
ki kiwały główkami
i robiły minki
żałosne, stając w zupełności; po mo*
jej stronie.

z

[Letnisko

zniżone

prowadzi mię do gniewu, biorę taką żanki dawały oznaki współczucia,

jasne

pokoje

$ “ПТПЩЁ
=
ją
do wynajęcia.
К
'?пз!ш!апу (Okręg W
ul. Tuskulańska) 4 po.

zagranicznych

.

umebl.

niekrępującem
wejś.
ciem dla samotnych
lub bezdzietnego mał.
żeństwa, Białostocka
6m.5
о4 9 — 11
15—8ej w. niedziele
iświęta od 11 — 4ej

6OSTATECZNEJ

LIKWIDACJI

Wyprzedaż

zostały nagiodzone

zł.
zł.

[Do wynajecia

i

ALS

dn. 7-XI-25 r

Berlinie.

pudełka
pudełko

Reklam owego P“
Stefana
Grabo wskiego
w
Wilnie
ul. Garbarska1
telefon
82.

Do WYNAJĘCIA
MIESZKANIE

odznaczeniami i
Wiedniu, Paryżu,
Londynie i wielu innych miastach
Tysiące podz'ękowań
otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych.
złotemi

i skórne

Czy pamiętacie

wasze

pierwsze

cie na K., czyż
nie widzicie, jaki
anielski wyraz maluje się na jej twarzyczce?

Odpowiedzialny zą egłoszenia Zenon Ławiński.

Pisać

o

was

możnaby

duzo. Przyznaję szczerze,

bardzo

iż jesteście

o wiele bardziej zajmujące, niż osoZnana figlarka zmieszała się.
by
dorosłe, choćby nawet były nau— O jej! nigdy nie wiem, kiedy
pani mówi naprawdę, a kiedy żartu- czycielkami. Kocham was więcej, niż
je. Przecież pani nic nam nie ma do kiedys olwiek, a jednak muszę rozstać
się z wami,
zarzucenia na historji?
Wiem, że O., która ma bardzo
— Też! Pewniel Od czterech lat

grze: w pierwszej klasie wypracowanie:
czne, bo wiecie, że pewne
przepisy Przygoda małego kotka?
przy wystawianiu stopni za „roboty“. nie są kaprysem
nauczycielek,
lecz
Przeżywacie teraz okres burzliwy mam zaszczyt przebywać z wami,
koniecznością, umożliwiającą wytwo- ciągłych zatargów z przepisami i wiec chyba wiem, jak mam sobie po*
. rzenie miłej i ciepłej atmosfery w kla- największą waszą rozpaczą, gdy je- czynać.
sie.
steście ukarane, jest to, że „myśmy
®
— Pani to tylko.żartuje i żartuje..
Byłyście już karne, gdy kilka ty- nic nie zrobiły”,
a ja naprawdę — płacze na koryta- godni temu zjawiła się w klasie „no.
Wszystko wam się teraz zdarza
Biedne malkontentki, wierzcie mi,
rzu jakaś zrozpaczona.
wa* W. i na pierwszej lekcji zacho- „niechcący*.
minie wszystko,
przejdą
strapienia
— Taka już się urodziłam—wzdy- wywała się niesfornie.
Widziałam wczoraj zrozpaczoną szkolne i gdy po latach wrócicie
Obserwowałam ją nic nie mówiąc, H. która, wychodząc po szóstej lek: myślą do tych czasów, najserdeczcham obłudnie, Nie wycieraj
nosa
do mego rękawa — zmiłuj się!
ale już na drugiej lekcji ostrzegłam, cji, oparła się bezsilnie o drzwi klasy niejszy wasz uśmiech będzie poświętej szkole, gdzie
się i rzekła złamanym głosem,
— Ja nie wycieram — tylko prze- że może w
że jeżeli cony tych właśnie
strapień wspomprzedtem uczyła, pozwalano tak się „człowiek* chce mieć dobry stopień nieniom.
praszam... już nigdy nie będę...
Doskonale, Masz tu chustkę. zachowywać, ale tu to jest zupełnie ze sprawowania, to musi dokazywać
Jakże jesteście zabawne, gdy wieNiepotrzebnie palcami uwalanemi w co innego. Tam mogła być nauczy- na lekcjach, bo gdy ona zachowuje cujecie w kąciku z błyszczącemi oatramencie, ;porozcierałaś sobie łzy cielka historji dobra i łagodna, ale się dobrze i ma jak najlepsze zamia- czyma, omawiając jakąś wołającą o
na twarzy...
ze mną niema żartów. jeżeli kto do- ry, to właśnie coś „wyjdzie“.
Kole- pomstę «niesprawiedliwość», albo z
w/z Czesław Karwowski

Akuszerka

H. Niemojewski

GILENKIN

Kleinspiegel

Nr 63.

dn. V r

т.

Od r. i

Ziemniaki
do sadzenia

6

46. m.

ul. Mickiewicza 44
m, 17.
Przyjmuje od
godz. 9 rano do 7 w.
W.Z.P. Nr 3903 Wilno,

Zarzęczna

POKOj
całodz.

Mickiewicza

WZP

:

godż.

od

przyjmuje

sprze

sg

.

42.

Akuszerka

3 m. 3.

kach ul

Jasna

W. Smiałowska

się. Niemiecka

drewniany

= Zwierzy-

niec —

58—6.

sd

-

IESZKANIE
złożone z 6:ciu
pokoi ze wszelwygodami do

kimi

Zwierzyniec—Jasna 42

jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley.
den. Dr Martin, Dr Hochtloetter i wielu innych wybitnych
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka,
usuwają
obstrukcję ( (zatwardzenie),
są niezastąpionym
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów
trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt.
Zioła z gór Harcu D.ra Lauera usuwają cierpienia
wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje.

Nie będę już przechodziła tej dro-

—

w

Tanio

zdrowa

obfita. Ceny przystępine.

starszym wieku

dają

na miejs

ci, kuchnia

5 m, 6.

Angora

garaż

odno,
na żą”

cu do dyspozycji goś-

pokojach z kuchnią
ma ul. Filareckiej, dowiedzieć się o warun:

Sprzedaje:

ZIOŁA z GÓR IARGU sa

gi... Jestem u kresu całej z wami mi.
łej, roześmiamej podróży
i dlatego

Stanisław Mackiewicz

danie

K student przyjmie

dom

ZIEMIAN
TELEFON 1—47.

ul ZAWALNA 1

z powodu obstrukcji

Słynne od 45 lat w całym

36

Ale nie trafia.
swoją. Oczywiście, w
į)Po drodze kilka dziewczynek wpa« zawieruszyła
najbardziej
tragicznych
momentach
da mi w objęcia i całuje (a to nie
rozżaiona ofiara używa
do otarcia
wolnu), para innych przydeptuje. no: łez nawet „robót”, ale jest to krok
gę (to już nie jest przewidziane), a mogący mieć smutne
następstwa

było w złym humorze,

la gruntownie
wiona, pościel

kocięta

SPÓŁDZIELNIA
ROLNA
KRESOWEGO
ZWIĄZKU

Chory żołądek jest główną ' przyczyną powstania najroz:
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze:

gniewalam, było to więcej „na niby*... niesforne, których żywość — bynajmniej nie złośliwa — nie mogła
się
Trzeba być czasem surową...
a na szkolnem podwórzu latają piłki,
O, wyście nawet płakały z mojej pomieścić w ramach przepisów szko!narażając na niebezpieczeństwo gło- przyczynyl..
nych. I wiem, że gdy się przystępuje do was
bez
uprzedzenia
i nie
wy nauczycielek.
Uważałyście, że drwię z waszych męczy zbyt często nudnemi kazania:
Gdy przechodzę koło furkających
piłek, zasłaniam się parasolką i groź- uczuć najświętszych, kiedy radziłam mi — wszystko z wami zrobić można,
, Jakże byłyście zabawne,
gdyście
nie spoglądam ź za tej tarczy, my: załzawionej, aby pierwiej sprawdziła,
czy ma chustkę do nosa.
A jednak pierwszego dnia” weszły do szkoły i
śląc sobie:
mi bardzo
to słuszna uwaga, bowiem czę- ulokowałyście się w ławkach, podzi:
— No, niechże mię trafil Dam ja była
sto okazywało się, że chustki niema, wiając wszystko z otwartemi
buziaiml..
a współczująca sąsiadka
też gdzieś mi. Któraż to z was gryzła na lekcji

ła na nerwy, więc

fowej, ul. Mickiewicza
1 tuż przy parku, wil.

H.-K. <ZACHĘTA»
Portowa 14 tel, 905.

Szkaplerna

<ZA-

pensjonat
St.
Rutkowskiej i Z. Grafi

najkorzystniej dom

z dwudziestoletnią pra:
ktyką, sumienna,

russ

(> RIO

lekarskie stwierdziły, że

Wesoło w szkole, pełno Śmiechu
i gwaru. Błyszczą oczy, płoną buzie,

$

gwa-

rancjami lokuje

chmistrzyni

H.K.

ruskieniki

w walucie

solidnemi

.

.

domu

Pożegnać was muszę. Przeżyliśmy
kilka lat razem i trudno mi teraz roz- przystaję co chwilę i wstecz się ogląstać się z wami.
: dam.
Wiosna jest. Ta pora roku nie
Nie zrobiłyście mi
nigdy
żadnej
nadaje się do smutnych rozmyślań.
przykrości, a jeżeli się kiedy na was

jakaś zafrasowana czwartoklasistka napewno zapyta, zanim zdążę zdjąć kaelusz, jak Się
nazywał
następca

z

poszukuje pracy,

$ukień i okryć damskich

(obok hot. Bristol)
W.

Dom

:

Kobieta-lekarz

moczopłciowe

i

centrum

SPRZE DAŻ)
NA RA TYB

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa

spec.

zwrotu

w

miasta.

CHĘTA»
Portowa
14 tel, 9—05,

zapewnieniem

0

wyprzedaż

ścigać będziemy sądownie.
Apteka i Laboratorjum Chemiczne
Mag. A Bukowski iego
Warszawa, Marszałkowska 54,

Przyjęc. 9—1 i 5—8 | od 12-5 Chor.kobiece oraz
ul. Mickiewicza

w

dowie.

NIEWIEL
KICH
DOMÓW
poszukujemy do

Gotówkę
od 100 zł.
każdej sumie

34

się na miejscu.

kupna

tytor. Moya

posezonowa

przeciw*

A. Bukowski“

„Magister

oraz podpis „A Bukowski*,
Jednocześnie nadmieniamy,

od godz. 9 do 14.
6099990099
|

poleca ZACHĘTA
D..HK, Portowa 14
tel. 9—05.

dni siedmiu od | R Wilno, lokal B-cia Alszwan:, Wielka 42

w ciągu

wykonać powyższe na rachunek Kasy
Chorych
m.
Warszawy.
Podając powyższe do wiadomości, ostrzegamy
Szanowną Klijentelę naszą przed nabywaniem falsyfikatów. Wszystkie patentowane wyroby nasze zaopa-

Do Państwowego
Seminarjum Ochr.
można się zwrócić o wykwalifikowane
wychowawczynie do dzieci w wieku
przedszkolnym
względnie szkolnym
klas niższych.

Zwierzyniec,

dzieć

student 5-g0 roku medycyny —
1926 r. došwiadczony korepe-

> Chic
- Parisien:
WARSZAWA,
MARSZAŁKOWSKA 137
D

zniszczenia butelek, opakowania,
og łoszeń,
reklam,
cenników i wszystkich tego rodzaju rzeczy ze zna-

Wykwalifikowanę
wychowawezynie

Doktór

dn. 304

miejsco.
uroczej
wości

Belmont

DOMY, MAJĄTKI,
PLACE, SKLEPY,

z placn Katedr.

15

kawiarni zdancing'iem

drzew

1 Wilno,

pod-

w wyborze dużym
skłąd
meb Ii

własnym
"wę środę ubiegłą niejaki Sz. Berkowski
ze wszelkiemi wygodami (w
zabrał jadąc do miasta mieszkańca m. Brzocentrum
miasta) poszukuję
stowice Kowala Ludwika chorego na paraliż Lokal
dolnych kończyn. Ludwik Kowal uprosił wspólnika z kapitałem 1000 dol: dla współzałożenia
Berkowskiego by go zabrał wraz z 14 let:
°
.
°
с*
nim synem Władysławem do miasta, dokąd
poradę
po
od dłuższego czasu wybierał się
do doktora.
‚
Oferty kierowač do
W drodze nadciągnęła silna burza z
0
Biura
ogłoszeń
S. Jutana Wilno, Nie.
ulewy
kłej
niezwy
powodu
Z
piorunami.
miecka 4.
jakieś 6—7 kilometrów od Brzostowic Ber* kowski postanowił zatrzymać furmankę i za- 400644660604666666666444444446444

z przydrożnych

Nr

włosów,

Usuwanie

20-50.

Wielka

480306009000900900990000000406204

Posiadając

MIESZKANIA,

letniska

wyna-

jęcia

W

Radiolnx'u.

Farbowanie

kosmetyczna.
bródka.
Mickiewicza 1 m. 8, wejście

najdogod-

Wilno, ul. Niemiecka
(w podwórzu).

tych dniach w pobliżu maj. Brzosto-

Kk

zmarszczek.

Elektryzacja

warunkach

różne
poleca

Meble

dramat

nie

kapelmistrzao W. Szczepańskiego

Z. Zdzienickiej
twarzy.
Stosowanie

Usuwanie

Odmiany:

wypadek,

Niezwykły

miłości)

9—05,

el.

0400094000

Masaż

po poł.

Na folwarczki małe

300900000005003030000095

(Na' skrzydłach

15 zł. miesięcz-

historyczny w S'miu aktach. Olśnietytuł. Rina Maggi i G. Donadio

abinet Kosmetyczny

od g. 3—5

WYROK

arty-

dotyczące wszelkiego rodzaju spraw te-

pedagog jest

film

dyrekcją

wiejskie

Ostrzeżenie.

Str. 357. Warsza»

studja, zarysy,

pod

zagranicą i w Warszawie

od

180(1140

2030003005€040200000330005%50000800)

wa, Gebethner i Wolff. 1926.

Bielski»,

Orkiestra

wydawnicze.

dy>. Z portretem

Tisti

sukces

Do

LETNISKA

Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 30.
Początek seansu; w niedzielę od pos: 3-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej.
arter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr.
iem na odżywianie dzieci szkolnych
SZRORICZEIREIN
TORZE
OE TYSREOROCOK

przyjmowanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niego,
informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać.

— Józef Kotarbiński; <Ze świata ułu-

teatru, reżyser,

|„Księżniezka
z Kairu"
wający przepych średnowiecza. W rolach

(ul. Ostrobramska 5)

Wilno, Dąbrowskiego

Olbrzymi

Dziś będzie wyśieilany

Lefniska

Komisarz Wyborczy

arcyfilimu według słynnej powieści
DUMAS

a Monte
Ll

| arcywspaniały dramat.

CENA BILETÓW: wraz z dodatk

5.V1. 1962 r.

Są

Arai

razem

całość.

Kinematocrat

MIEJSKA

sko-Nowogródzkiej.

kuły

tów

KULTURALNO.OŚWIATOWY

do Rady Izby Lekarskiej Wileń-

Nowcści

Dziś wielka premjera dawno oczekiwanego
LEKSANDRA

Р serje 12sk

ее
о©

22

liejski

Dr. M. Kozłowski.

Wileńskiej. Dziś 6 go czerwca T-wo

—

prof.

Opoczyńskiego i d-ra Szniolisa przeciwko umieszczeniu ich nazwisk przez

Z.

:

:

liście do Redakcji umieszczonym w Nr. 129 „Słowa' znajduje się
wzmianka o tem,
iż „do Komitetu

protest

28

„Polonja“

W

wpłynął

Kameralne

(ul. ś-to Jańska 3) borczej
(„Komitet
wyborczy”
nie
czerwca r. b. (niedziela) istnieje) stwierdzam, iż podobny propp.
test do niej nie wpłynął i wzmianka
J. Olszański wygłosi o tym fakcie pana przewodniczącego
o chwili obecnej.
„Komitetu Przedwyborczego“ nie jest
okazaniem
legitymacyj. zgodna z rzeczywistością.

Z T-wa

Lelewela

Kino

Panie Redaktorze!

Wyborczego

I ODCZYTY.
Wojewódzki

członków

Szanowny

na

ommodusa.
Idąc dalej korytarzem, trudno się
powstrzymać, aby nie rozwichrzyč
włosów kilku pierwszoklasistkom i
nie dać klapsa jakiejś smarkatej, któ:
ra wkłada żuczka za kołnierz zadu*
manej panience klasy wyższej.
Wszystko to bardzo dobrze dzia-

Е

List do Redakcji.

z koncer-

Nr

RZEDAZ

Krzyża Polskiego, zabawa

©

miękkie

serduszko,

płakać

będzie,

wciskając pulchne piąstki do oczu,
buńczuczna czwartoklasistka M. wy-

powie

basem

kilka

zbuntowanych

poglądów,
parę gwałtowniejszych
złapie mię w objęcia, z których wyjdę mocno pogniecona, zuchwała Haneczka ostatni raz policzy guziki na
mojej sukni, a wszystkie zapewniać
będą, że nie zapomną nigdy... nigdy... |
‚ +. a będą pamiętały najwyżej do
jesieni...

Drukarnia „Wydawnictwo

E. Masiejewska.
Wilno,

maj

1926

r.

Wileńskie" Kwaszelna

26,

