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Warszawa, II czerwca,
Marsz. Piłsudski mówił o tządzie
ludzi uczciwych, bezpartyjaych i posiadających
takie walory
osobiste,
któreby dawały gwarancje, że praca
ich będzie pożyteczną.
R
go towarzysze przyjmując te warunki
marsz. Piłsudskiego dodali jeszcze swo-

je małe i, które to małe i dość duże
pociąga konsekwencje i odchyla wykonanie koncepcji marsz. Piłsudskiego
proklamowanej

za-

sady.

Małe to i brzmi:

i byli przekonań
radykalnych.

demokratyczno:
:

Krążą pogłoski, že takiemu później

dorzuconemu

warunkowi

p.

z przesyłką pocztową
Nr. 80259

redakcji 243, administracji

Bartla

cesy

odnoszone

na

Hiszpanja

i Brazylja

występują.

strukcji

Rady.

Referent wice-hrabia Ishi zaproponował zakomunikowanie

sprawoz-

dania członkom Ligi.—Delegat Hiszpanji
wypowiedział
się przeciwko
sprawozdaniu aczkolwiek wniosek o przyjęcie sprawozdania nie byt postawiony.
Swoją deklaracją delegat Hiszpanji pragnął uzupełnić
oświadczenie
złożone wczoraj rano, podkreślając, że Hiszpanja
nie mogąc
otizymać
stałego miejsca w Radzie nie zamierza kandydować na miejscez wyboru,
a nawet czynnie współpiacować z Ligą Narodów.
„
To oświadczenie delegata Hiszpanji skłoniło Paul-Boncoura, Chamberiaina, Venderwelde i Scialoję oraz wszystkich
pozostałych
członków
Rady

oprócz

Brazylji

do

złożenia

odpowiedniej

deklaracji.

dotych-

zagranicznych

arenach walki — nie godzą się podobno na ks. Radziwiłła.
Dlaczego?
Przyszły Balzac polski, Balzac lubu-

jący się w grzebaniu nastrojów

poli-

tycznych

nam

Warszawy,

odpowie

chyba na to pytanie.
Inna znów walka o zasadę przedstawia się jako kłótnia parlamentarzy:
stów z anty -parlamentarzystami.
Parlamentarzyści (tak jest, właśnie
parlamentarzyśc) życzą sobie rozwią:

zania parlamentu.

;

Antyparlamentarzyšci
ferji sejmowych.

žyczą

sobie

Ferji jaknajdłuższych.

I broń Boże nie kasowania
djet
poselskich. Zupełnie słusznie się mówi: płaciło się posłom, gdy niszczyli
Polskę — byłoby niesprawiedliwe nie
płacić im teraz, kiedy przestaną nam

szkodzić, przestaną szkodzić państwu

— ograniczając się do
spokojnego
siedzenia u ognisk rodzinnych.

Rady Ligi i że Brazylja nie zamierza nadal zasiadać

w Radzie Ligi w cha-

rakterze członka z wyboru,
Wobec deklaracji Huszpanji i Brazylj,
sprawa
rekonstrukcji
Rady
Ligi weszła w fazę ostateczną, Zwiększenie liczby miejsc stałych
po za
miejscem dla Niemiec siaje się po wczorajszych
deklaracjach
Francji,
Angij, Szwecji, Belgji i innych członków Rady
wykluczone.
Natomiast
bęaą niezawodnie czynione przez wielkie mocarstwa przed wrześniem, to
jest przed zgromadzeniem pienarnem Ligi Narodów wszelkie Starania, aby
nakłonić Hiszpanję
i Brazyiję do przyjęcia
projektu
komisjt
dla re:
konsirukcji Raay,
który
daiby tym państwom
możność
pozostawania
przez dłuższy czas w charakierze członkow Z wyboru.
Rozszerzenie Rady Ligi przez stworzenie
nowych miejsc
stałych
było faktycznie przesądzone w sensie negatywnym już wobec
wynikow
marcowego zgromadzenia Ligi. Na wczorajszem swem posiedzeniu Rada
jedynie formainie stwierdziła ten stan rzeczy.
Dia Polski, podobnie jak dla Hiszpanji i Brazylji byto niemożliwem
uzyskanie stałego mandaiu wobec sianowczej ! zasauniczej opozycji niekiorych członkow Rady
Ligi przeciwko
nowym
siatym
kandydatom.
Wejście Poiski do Rady Ligi we wrześniu z wyboru równocześnie
z Niemcami jest tu powszechnie uważane jako pewne. Chodzi jedynie o metodę
tego wyboru i o charakier Oraz o długotrwałość mandatu.
Następna sesja komisji dla rekonstrukcji Rady Ligi, która
ma
się
zebrać podobno w sierpniu, będzie mogła przygorować
w formie ostatecznej odpowiedni projekt regulaminu wyborów.

GENEWA,

W. «Pamiętnikach kwestarza» Igna-

11

VI

Prezydent

republiki

brazylijskiej

przesłał

do

cego Chodźki mówi się do kandydata przewodniczącego Rady Ligi

się nietylko z Rady Ligi Narodów, lecz

Chapaj Reutt miaso,

MADRYT,

Teraz mówimy do posłów:

Chapajcie djety i siedźcie cicho.

Przechodząc jednak do mniej sym:
zjawisk
ujmowania
plicystycznego
społecznych, a więc pozostawiając
poczciwego
wileńskiego
Chodźkę

«Pamiętnikom
kwestarza» — Zacytujmy słowa które w Czasie krakowskim

Narodów
pismo w którem
przedstawione
Brazylji, Z dokumentu tego wynika, ze Brazylja wycofuje

jest stanowisko

na posła:

prof,

Pyta się znakomity prawnik:
„W czem tkwi
istota ostatnich

„wypadków? Tkwi

w tem,

że repre-

„zentacji naszego narodu, wyłonionym
„z niej rządom i wszystkim *tym ko'
„łom, które z niemi w taki lub inny
„Sposób współdziałają,
rzucono
w

„twarz oskarżenie nieuczciwości, Stała
„Się rzecz

niesłychana,

ale

jeszcze

„bardziej zastanawiającem jest to, że
„ani z szeregów tej reprezentacji, ani
„z łona społeczeństwa, które tę rewybierało,

„prezentację

nie podniósł

„Się głos protestu. Co to więc zna„czy? Jak sobie tłumaczyć ten nieby:
„wały w historji objaw, nie odparte:
pogardy?
„go przez nikogo wyrszu
„Czy jest to tylko uznanie, że ten,
„który rzucił tak straszliwe oskarże„nie, ma rację i że u ogółu
znalazł
„aprobatę?
Czy ogół ten może,
jak

swej kandydatury

wem

też w

tem

Zgromadzeniu

cydować

przy

również i z Ligi

spraw

wyborach

do

Rady

się, albo przyjąć, albo odrzucić

PJ
GENEWA,
węgierskiego

Narodów.

zagranicznych

zdecydowany
Ligi

Vanguas

-0-

nie wystawiać

na najbiiższem

wrześnio-

Ligi. Nadeszła chwila gdy Liga Narodów musi

stałego miejsca w Radzie

Hiszpanji

zde-

przyznania

jej

Ligi.

napadzie
11.Vi. PAT.

Bethlena,

żądanie

na hr. Bethlena,

Z

powodu

odebrano

napaści

dziennikowi

Justha

paryskiemu

powszechnej.

zjawisku.

skruchy

W innym ustępie świetnego swe-

go artykułu pisze:
„Obalonym został Prezydent Rze„czypospolitej, obalonym został rząd,
„ulice
Warszawy zbryzgane zostały

„krwią bratnią, powiedziano sejmowi

„rzeczy
Straszne,
A
mimo
tego
„wszystkiego, mimo złamania prawa,
„mimo łez za poległymi,
mimo nie-

obelg

„bywałych

PARYŻ

11.VI.

Pat.

Podczas dzisiejszej dyskusji

w Izbie Deputo-

tyczy przeprowadzonej
w ostatnich latach wojny w Maroku, to ma ona
tę zasługę, iż była niejako najlepszym może środkiem, uchylającym możli
wość wybuchu w najbliższej przyszłości wojny Światowej.

Wobec uwagi komunisty Dorriota, że prasa włoska żąda zwołania
międzynarodowej konierencji w sprawie stosunców w Północnej Afryce,
Briand

zaznaczył,

konferencji

skroś

že niema

i podkreślił,

poprawne

dostatecznych
Włochy

że

w stosunku

do

powodów
zawsze

zajmowały

zwoływania

takiej

stanowisko

naw-

Francji.

Majątek Abd-el

„hy tego zjawiska na pozór parodok*

Krima.

„Salnego? Znajdziemy je tylkow tem,

PARYŻ, 11. VI. BAT. Jest tu oczekiwany przyjazd generałów Simona
i St. Jurio, W tutejszych kołach miarodajnych zaznaczają, że w sprawach
marokkańskich niema różnic poglądów
się tyczy wyznaczenia miejsca pobytu

między
Francją a -Hiszpanją.
dla Abd-el-Krima to brane są

Co
pod

powszechna wina uwagę różne miejscowości, a w pierwszym miejscu Korsyka.
Część majątku Abd-el-Krima będzie
prawdopodobnie użyta na wy„Szukała ujścia i znalazła je w skru„Sze, znalazła je w poczuciu, że za płacenie odszkodowań rodzinom oficerów hiszpańskich zmarłych w nie„że nagromadzona

„grzechy odpowiadamy wszyscy.
„uczucie ulgi — to właśnie

„nienie od ciężaru,

To

odrodzenie.

i

SKURJAT

Od

Administracji.

"Celem uniknięcia przerwy w otrzymywaniu gazety, prosimy.
Sz. Sz. Prenumeratorów 0 niezwłoczne uiszczenie należności

artysta-fotograf

za m-c CZERWIEC.

tel. 328
m

Wilno,
w

się z nimi.

które umożliwia

a

ANTONI

obchodzenia

to uwol-

„nowe życie, nową przyszłość, które
„umożliwia

woli na skutek nieludzkiego

Mickiewicza

7

Dn.

10 czerwca

gazety wszystkim zalegającym w opłacie,

przerwiemy

—

ul.

Wileńska

28

—

STOŁPCE

ul. Rynek 19
— ul. Piłsudskiego

WILEJKA

POWIATO WA—ul.

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8
ŚWIR — ul. 3- go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14
Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr

OGŁOSZEŃ:

CENA

za tekstem

Kronika

10 groszy.

reklamowa

W

dniu 21

marca

wy Towarzystwa

wiedzy

odbyła

tej auli, uroczystość

się tu, w

nego

b. r. z inicjaty-

wysyłanie

porządku

świata,

zdziczenie i nędza..

wojskowej

Zrazu

nie

łzy

Sejm
Rok

Swo-

uchwałę Rady Ministrów
dotyczącą
rozpoczynania roku budżetowego w

imienin marszałka Piłsudskiego. Pod- ich i przeklinany, zyskuje dziś Fó"wyzniósłszy w przemówieniu mojem og: ster coraz liczniejsze zastępy
romne

znaczenie,

jakie

dla

sprawy

wskrzeszenia niepodległości
miał czyn legjonów i ich

Polski
twórcy,

budżetowy.

w dniu 11 czerwca r. b. na
Zamku
w obecności Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej uchwaliła wniosek
Ministra Skarbu anulujący
poprzednią

i krew,

przez

i Rząd.

WARSZAWA, 11. VI, Pat. Rada
Ministrów na posiedzeniu odbytem

__

rozumiany

świątecznych

n-ch

40 gr. W

lub nadesłane

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

z prowincji o 25 proc. drożej

eraz

Zdzie(Przemówienie J. M. Rektora Uni-wersytetu Wileńskiego prof
czerwca
9
dn.
w
Prezydenta
czci
ku
Akademji
chowskiego na uroczystej
w Auli Kolumnowej Uniwersytetu.)

dniu 1go lipca oraz przeprowadziła
nawców, którzy
przypatrzywszy się szczegółową dyskusję nad projektami
wszystkim następstwom
einer
blok zmiany Konstytucji z dnia 17 marca
1926 roku.

auf

przytoczyłem, do
Polski
dzisiejszej
przechodząc, gorzkie słowa najdostojniejszego z weteranów 63 roku, a
jednego z najbliższych współpracow-

dem

Tiermenschen

ge-

Pojedynek gen. Szeptyckiego
z p. Skrzyńskim.

bauten politik (polityki
budowanej
na człowieku zwierzęciu), żądają polityki innej,
opartej o najwyższe w

WARSZAWA.

11 VI. (£el.wł Sżowa)

człowieku pierwiastki, polityki chrześ- Dzisiejszy dodatek nocny „Rzeczyponików Traugutta: „Nie za taka wal- cjańskiej, która nie jest ani dziecina- spolitej" podeje następującą wiadoczyliśmy Polskę* tj nie za tę. co od dą, ani złudzeniem, lecz koniecznoš- mość:
„Według zapewnień osób
mająpierwszej chwili uległa hypnozie So- cią o którą woła ginący Świat, įjedy- cych bezpośrednią styczność ze spraną realną polityką, której wzór w w. wą honorową
wietów.
gen. Szeptycki —Al.
My, którzyśmy w życiu publicz- XV dawała Polska połączona z Lit: Skrzyński, pojedynek został postano«
zbrojne na ciężkie
taką wiony. Spotkanie
nem, politycznem bezpośredniego u- wą i promieniejąca nazewnątrz
szable
nastąpi
jutro
w _ pobliżu
działu nie brali i brać nie mogli, pa- mocą atrakcyjną, że miasta wschod- Krakowa.
Warunki pojedynku obotrzeliśmy z uczuciem głębokiego bó- nio niemieckie, chcąc się wyzwolić strzone“.
lu i wstydu,

jak zewsząd,

z prawa

i z ciężkiej

oligarchji krzyżackiej,

do-

Przed

z lewa rozmaitemi drogami, jedni z magały się jedne po drugiem swozaciekłej nienawiści i zawiści klaso- jego włączenia do Rzeczypospolitej.
wej, drudzy z upodlenia i tchórzostI tę politykę głoszą dziś w Niemwa myśli wytresowanej
w
długich
latach niewoli, zmierzali, to zawzię:
cie kłócąc się między sobą, to wcho-

przyszły, gdyby rzeczy dalej temi samemi torami iść miały, dyktator Polski, wyćwiczony w swem
krwawem

WARSZAWA,

tycy przeróżni; głoszą ją pisma kaiolickie, tej nazwy co Germania, Abend-

uderza ugodowy, przyjacielski ton w
traktowaniu
tak bardzo
dražliwej
sprawy stosunków polsko niemieckich

z przeświadcze-

nia, że jak niegdyś przeciw najazdom

ze wschodu, tak dziś niezbędną jest
bezkarność, otwarcie po jedność narodów i państw
.zachodbłogosławieństwo jego i pomoc
do nich przeciw wrogowi bez porównaMoskwy jeździli, wróciwszy zaś z nia groźniejszemu, niż dawniej Tatarzy
czynu swojego bezkarnie chlubić się i Turcy, niosącernu nie tylko matermogli. | chyba mam prawo być dum- jalną, ale i moralną zagładę...
sam
ich

jeden w Polsce,
niecną
robotę

wówczas napiętnowałem.

w

na

tle

Piłsudskiego

stosunku

do

wydaje

się

Mimo

nieunikmioną.

partji

kate-

«Robotnika»,

zaprzeczeń

gorycznych

że

P. P. S.

11, Vi (żel, wł. Słowa)

P.P.S.

rzeczą

być

w

socjalisiycznej

panuje

harmonja i zgoda, coraz
częściej i
w kołach polityczmówią
głośniej

nioną mając

nym z tego, że
z mównicy
tej

w

Marszałka
czech nie marzyciele jacyś, lecz poli-

rzemiośle i równego sobie nie mają- —ton, wypływający
cy na Świecie, kat, Feliks
Dzierżyń:
ski. Najkonsekwentniejsi zaś, zapew-

rozłamem

Rozłam

dząc w nieszczere układy, tam, gdzie land, Allgemeine Rundschau, Kathou kresu ich podróży wyczekiwał ich lische Friedenswarte i mile w nich

A u nas? Dotychczas partyjnictwo
bezduszne i ślepe zabijało w zarodku
każdą myśl wyższą.
I głupio
było

nych o rozłamie, Niektórzy przywódcy:P.

P.S,

jak

pos.

Moraczewski,

uosabiają kieru-

Daszyńskii Jaworski
nek

dalszego

zaufania

do

marsz.

i przeciwstawiają się
Piłsudskiego
przeciwnikom tych pogiądów, którzy
twierdzą, że zaufanie dla Piłsu Iskiego

z zaprzedaniem

równoznaczne

jest

się burżuazji,
odbyło
Wczoraj
siedzenie Centralnego

właśnie

P. S,

P.

konawczego

się poufne poKomitetu Wy-

dyskutowano

sprawę.
burzliwa,

Dyskusja

Poseł

tę

była

Moraczewski

którem

na

dražlimą
niezwykle

w

przemó-

wieniu
starał się przekonać o konieczności
dalszego
zaufania
dla
marsz. Piłsudskiego i uchronić w ten
sposób
pariję
od
rozbicia.
Poseł

Słowem „W odrodzonem państwie nawet marzyć o tym wysiłku moral—słowa marsz. Piłsudskiego—nie na nym, do którego nas teraz w orędziu
stąpiło odrodzenie duszy narodu".
swojem wezwał, i nam nakazał „mocą Moraczewski
twierdził,
że
imię
Sytuacja była taka, że tęsknota za moralnej potęgi w urzędzie jego za- marsz. Piłsudskiego w masach ro:

obudzić, ogarniała coraz

umiałby

szerzej spo-

łeczeństwo nasze. Ale kto — pytałem

— wybawi Polskę? Zamiast odpowie-

dzi, nieśmiałą
ję, że może,

tylko wyrażałem nadziedzięki
powszechnemu

już uczuciu ocknienia się nad przepaŚcią, obudzi

się

w

nas

ów

który nas wówczas, w roku
kolebki legjonów

zapał,

1914, u

porywał..

I miło mi jest dziś, ze stanowiska
mojego ciaśniejszego,
terytorjalnego
patrjotyzmu zaznaczyć, że po strasznem wstrząśnieniu, przez które prze-

wartej"

nowoobrany

prezydent.

Jedenze znakomitych myślicieli współ.
Czesnych, K. Laberthonniere wymienił,
jako cechęnajbardziejcharakterystyczną
czasów

naszych,

strach przed

tywną,
Bóg.

strach

Prawdą,

absvlutną,

Prawdą

Ugrzęzliśmy

w

objek-

na

relatywizmie

zacierającym

różnice

między

a złem

umiemy

dobrem

i nie

jak głęboko

pięknie wielki pisarz francuski Ernest
Hello,
w jednym z tych szkiców
swoich, które na szczytach religijnego

natchnienia

_ powstawały,

opozycji

wobec

szałka
groźne

może
mieć
skuiki.

dla

wiedzi

na

pos.

skiego

wygłosił

niej

pos. Perl

wywody

mar-

nader

w odpoMoraczew-

przemówienie,

które

Ё

imię było programową mową nowej partji

filozoficznym,

wydostać się z niego.

P. P. S. do

|

jest niezwykie popularne
powodu
przejście partji

Drugi mówca

paniczny

której

botniczych
i z tego

brał,

radykalnych socjalistów, przeciwstawiając się kategorycznie
wszystkim
twierdzeniom
_pos« Moraczewskiego.

Bardziej ostre przemówienie wygłosił
i z kolei pos. Pragier, który zarzucił
obecnym kierownikom
danie się burżuazji.

partji

Pos. Niedziałkowski

ž

zaprze*

*

poszukujący

4

dotychczas
kompromisowego załatwienia sprawy stosunku P. P. S. do

jako symbol
Prawdy,
oblicze Jana polityki marsz. Piłsudskiego
zdeklaEwangelisty, kreślącego
na wyspie rował
się
po
stronie
pos.
Perla i
czutą i zrozumianą została w kołach
Patmos swoją wizję rzeczy ostatecz- Pragiera.
moich najbliższych współziomków z
Dyskusji na posiedzeniu C.K.W.
nych! Pustynią—pisze Hello—próżnią
Mińska,
z Mohilewa,
wyzutych z
nie
ukończono i uchwał żadnych nie
i śmiercią był w owej chwili Rzym, powzięto,
mienia wygnańców, którym nie pożycie było tylko na Patmos. | pustyzostało nic materjalnego,
ani ziemi
nią—pisze on dalej—jest świat dziani kapitałów, ani przywilejów, tylko
siejszy, pustynią, przez
którą pędzą
ka i nikczemność wycofa się z wito co się zowie honor, cnota,męstwo,
tłumy trwogą gnane, rzekibyś wojsko
„.„Od sześciu lat — czytamy w
ich
w odwrocie;
uchodzą
w bezładzie downi.
odezwie z dn, 19 maja—patrzymy na
Ci z nas, którzy do społeczności ko:
i zamęcie;
bezładny
zamęt chcieliby
to jak boryka się Polska z małością
okryć pozorami
ważnych zadań, ale ścielnej należąc, uczestniczyć zwykli w
wewnętrzną*.. „i coraz silniej w wejedynem ich zadaniem, jedynem prag- tej najwspanialszej epopei wysiłków i
wnętrznem poczuciu każdego Polaka
nieniem— „ujść z przed obiicza Św, wzlotów stworzenia kuStwórcy jaką jest

Szliśmy, powaga chwili najgłębiej od-

dochodzi do głosu wołanie o
ideę i wielkiego człowieka”...

wielką

„Głód wielkiej idei", bo
nie potrzeby materjalne, jak twierdził Marx,

— społeczeństwo. °

„doznało ulgi. Gdzie szukać przyczy-

|

w ludności poczucie prawa

Nou:

Zasługi Francji w Marokko.

zachowaniu

1

— ul. Mickiewicza 20

ŚWIĘCIANY

POSTAWY

— Związek Ziemian

„Ere

wanych nad interpelacjami w sprawach marokkańskich zabrał głos Briand,
który
między inuemi zauważył, że Marokko pod władzą Francji osiągnęło
| wytłómaczenie tego braku reak:
cj: na straszliwe oskarżenie znajduje bardzo wysoki poziom cywilizacyjay podziwiany przez cały Świat, Co się

w

NOWO

Mackiewicza 63

na premjera

„Się tkwi coś jeszcze innego?

prof. Jaworski

ul. Majora

—

rządem silnym i ponad partje wzniesionym, za rządem, który zamierające

velle*, którego Justh
jest korespondentem kartę prasową, upoważniającą
do brania udziału w posiedzeniach różnych Organizacyj Ligi Narodów.
BERN, 11.VI. PAT.
Prokurator związkowy polecił dziś przed połu:
dniem
genewskiemu
prokuratorowi
generalaemu zatrzymać
Justha w
areszcie prewencyjnym dopóki Rada Związkowa nie poweźmie odpowied:
niej decyzji, która z kolei zostanie podana do wiadomości
rady
kantonalnej Kantonu Genewskiego. Występex Justha podpada pod art. szwajcarskiego Kod. Karnego, który przewiduje karę .do dwuch
lat więzienia
oraz grzywnę w wysokości 2.000 fraaków. jest rzeczą możliwą, ;że rząd
węgierski zażąda wydania
Justha, który z powodu sprzeniewierzenia był
swego
czasu
skazany
przez sąd budapesztański zaocznie
na dwa lata
więzienia.
BUDAPESZT, 11.Vi. PAT.
Kierownictwo partji socjal-demokratycznej złożyło oświadczenie stwierdzające, że partja potępia
z największem
oburzeniem znieważenie
hr. Bethiena.
Hr. Andrassy
najzaciętszy wróg
hr. Bethnlena oświadczył,
że czyn
Justha obraził nietylko
hr.
Bethlena,
ale również i cały naród węgierski. Należy się spodziewać.
że zarówno
republika szwajcarska, jak też i Liga Narodów udzielą
odpowiedniej sa:
tysfakcji hr. Betchlenowi oraz narodowi węgierskiemu.

„fayzeusz, dziękować Bogu, że nie
jest takim, jak go oskarżyciel przed„Stawił? Czy

11 VI. Pat. Minister

świadczył, że rząd hiszpański jest stanowczo

wypowiada jeden z najgłębszych

myślicieli współczesnej Polski,
Władysław Leopold Jaworski,

KOSZYRSKI

LiDA

ul. Ratuszowa

NOWOGRÓDEK

Kryzys w Lidze Narodów. (Orędzie Prezydenta a choiln obecna.

Wszyscy członkowie Rady, wyrażając żal z powodu decyzji
rządu
hiszpańskiego
i
ubolewanie
z
powodu
tego,
że
Quinones
de
Leon
nie
czas ministrem spr. zagr. nie został mia:
będzie
nadal
współpracował
w
Radzie,
wyraźnie
.
jednak
podkreślili,
iż
nowany ks. Janusz Radziwiłł, Jest to
przyznanie
stałego
miejsca
Hiszpanji
jest
możliwe.
niewątpliwie pierwszorzędna Siła аPrzedstawiciel Brazyljij Mello Franco zastrzegł się również przeciw
chowa,
gwiazda
talentu
pierwszej
ko
sprawozdaniu
komisj: i zapowiedział złożenie przed końcem posiedze
wielkości. Jednak ci sami
panowie,
którzy nietylko się godzili
na
hr. nia wyjaśniającego oświadczenia.
istotnie po wyczerpaniu porządku dziennego
obrad Mello
Franco
Skrzyńskiego, ale przyjmowali z en:
zawiadomił,
iż
z
polecenia
rządu
brazylijskiego
składa
maudat
członka
tuzjazmem i jego osobę i jego suk-

przypisać należy ten fakt, że

KAMIEŃ

sprzedaży deialicznej cen» pojedyfe:ego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

W

4 zł,

NIEŚWIEŻ —

172

64

Maja

228, drukarni 26

GENEWA, 11.Vi. PAT. Na wczorajszem popołudaiowem
posiedze:
niu
Rady
Ligi
Narodów
omawiane
było
sprawozdanie
komisji
dla
rekoni je-

Jak się zdaje premjer Bartel

od przez niego

3. Telefony:

ul. Szosowa

DUKSZTY -- ш Gen, Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ui. Wiieńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8

12 czerwca 1926 r.

od 9 do

—

-- ul. 3-go

ale idee rządzą światem—i biada narodowi, któremu wielka idea nie jest

Jana*;

wszystko inrie — drobiazgiem.

„Uchodzić

z

nabożeństwo liturgiczne, słyszą właśnie

przed oblicza Św. Ja» teraz, w czasie oktawy Bożego Ciała,

na“—oto ich trud, oto
ich
wewnętrzne, szpik ich kości...

życie

I na tle takiego Świata, takiej epo-

codziennie śpiewany
przepiękny

Dominum

Psalm

«Chwal

na nieszporach

Lauda

Jerusalem

Jeruzolemie Pana,

chwal Syonie Boga twego—albowiem

odwagę, nie lada
słupem gorejącym, co go prowadzi i ki miał Prezydent
on umacnia zawory
bram
twoich...
zakończyć
orędzie swoje
z małości i nikczemności wyprowadza. odwagę,
On czyni pokój w granicach twoich».
Rozmyślającnad tem, z jakiem uczu- modlitwą.
O, jakże wzdychamy za pokojem
„O Boże, któryś
błogosławić ra- tym pokojem
ciem zazdrości spoglądałem nieraz na
warstw
społecznych,

sąsiadów naszych. Wszak w lipcu 1918r.
gdy wojska niemieckie stały o 50

kilometrów od Paryża, niemiec, Fr. W.
Fórster, podnosił wymowny, potężny
protest, w głośnej
książce
swojej

„Weltgenessen

und

Weltpolitik“

przeciw zasadom, które niegdyś, jako
podstawę polityki, ogłaszał Macchia:

°

A

czył wyzwoleniu naszemu, któryś o- pokojem narodowości w skład pandegnał z ziemi naszej najeź dźcę, do- stwa naszego
wchodzących,
popomóż dziełu ugruntowania
w Rze- kojem który da możność skupienia się
czypospolitej dobra
cnoty, zapewnienia

powszechnego i i rozwoju twórczym żywiołom w najej całości, bez- rodzie—i jedno życzenie jednoczy tu

pieczeństwa i rozkwitu*,
Niechże modlitwa ta

początkiem

się stanie

nowego

i zapowiedzią

nas wszystkich: niech Prezydent Rze-

czypospolitej będzie owym
mężem,
w któremu Bóg jest podporą, albowiem

velli, i któremi się kierowała także poli- narodzie naszym i wzmożonego 2у- Bóg go chciał, Bóg wybrał: Salvum
tyka Niemiec, a owocem jejbyły zwa- cia, owej wielkiej a jedynej realnej me jelit Dominus, quoniam voluit me,
liska mozolnie przez wieki
budowa. polityki, wobec której małość wszel«

ų

2

оО

Zgon Władysława Mickiewicza.

Program

rodny syn Adama Mickiewicza,
większego nietylko w narodzie

skim

najpol-

lecz i w Słowiańszczyźnie,

Prace ostatnie: „Memorial de la Legion

polonaise de 1848 cree en ltalie par
Mickiewicz* (Paryż 1909) oraz
„Emigracja polska w Paryżu 1860—

po- Adam

ety, największego
z rodu tych, co
wieszczyli odrodzenie się Polski porezbiorowej w
ponownej
suweretności państwowej.

1890* (Kraków 1908).

i Handlu

p. Kwiatkowskiego.
KATOWICE,

11 Vi. PAT.

P. Mi.

nister Przemysłu i Handlu Kwiatkowski, który wczoraj
rano przybył na

Górny

Śląsk oświadczył

popularności Polski, on czóła ani na
moment jeden nie znižyt. W płaszcz
się ojca—tułacza tem bardziej majestatycznie się drapował, | nie było człowieka, któryby przeszedł mimo niego
nie odsłoniwszy głowy.

oto

od-

szedł od nas na wieki, od całej

Nałeży się temu,

który

Pol:

ski jak szeroka i długa w granicach
Swych państwowych tudzież od całego narodu polskiego, jaki
gdziekolwiek w rozproszeniu

nad

głęboki pokłon

Że takim był, jakim

świeżą

był,

jeszcze
irwa—

mogiłą.

przez

tak

długi ciąg dostojnego żywota, należy

ь
Do wybitnych Paryża osobistości granicznym.
Ogólny
program,
codzienny
należał Władysław Mickiewicz. Znany

Mu się wdzięczność nietylko od obe:
Skąd ojciec
wyszedł
na
szczyt
cnego Polaków pokolenia lecz i od Parnasu, niech złotemi głoskami zaprzyszłych pokoleń.
pisane będzie imię jego syna, co się
Władysław Mickiewicz, wespół z Ojczyznie dobrze zasłużył,
tyloma
mężami,
niósł nad Polską
g
nimb kraju i narodu o pełnych blas=
PARYŽ. 10 VI. Pat. Šmierė & р.
ku tradycjach, Koronę Polski on niósł
wespół z nimi—z
najzasłużeńszymi. Władysława Mickiewicza nastąpiła w
Długiego zaś żywota Władysława nocy skutkiem zapalenia płuc. ChoroMickiewicza oto najtreściwszy
zarys: wał 5 dni. Żył lat 88, Nabożeństwo
duszy
zmarłego
Urodził się w
Paryżu,
w
roku żałobne za spokój
zostanie w kościele St.
1838 ym, we cztery lata po ukazaniu odprawione

Jestem

zwolennikiem

no polskim. Jest on O wiele
Ten

KOWNO,

łatwiej.

kryzys wy-

11VI (PAP).

pos. Śleżewicziusa
zagranicznych.

nowy

Świętej we

Dziś popołudniu

prawosławnego

udał

się

z powrotem

do

Litwy.

płomieni

padło

eh se"

Jest w Czerniowcach uniwersytet,
publicznych

parków,
Sa, wcale okazałe,
„domy
narodowe* ukraiński, niemiecki,
ży-

i

EEE

EEE

EEA,

Lot Paryž —
Pelletier
PARYZ 11 VI
lot Paryž — Tokio,
WARSZAWA
Mokotowskiem polu
rejdu Paryż— Tokio.

PAT,

>

Wolno—dlaczegož by nie! — wymy_ ślać co się zmiešci „zaborczemu“ rzą"dowi wiedeńskich hofratów i regi:

"rungsratow,

fakt jednak

pozostanie

faktem, że obecne tak zwane
„panstwa siikcesyjne* wzięły
w spadku
_Austrji
Habsburgów
miasta i całe
dzielnice czyliż pod względem cywi-

zajścia w

Ostrowcu.
dzy

zarządem

fabryki

a

robotni-

lizacji, oświaty i kuitury wyglądające
jak te, co wyszły
z pod „opiekunczych* rządów rosyjskiego caratu?

Chodzi ten morał po calutkich
Czerniowcach za przybyszem z Wilna—mającym

oczami

w dodatku

i Grodno

i Witebsk..

dobrze

przed

i Mińsk i Kowno,

Ach, chośbyśmy

jedyne takie Czerniowce

w

jedne

spadku

A tych sal i poko-

jaznem

skinieniem reki,
myślał
patrząc
na
gości —
z Polski
wróconej do niepodległości państwo:
wej?

bijącym w oczy, nie wymyśliliby coś
bardziej splendid maruellous,

W sali natomiast przeznaczonej dla
posiedzeń i konferencyj wzdłuż ścian
ciągną się szeregiem
portrety, nie-

Cóż

za ogrom, cóż

niezwlekając

koranatę gdzie

wiszą

duże

trety: króla rumuńskiego

dwa

por-

i królowej.

mitropolitana które bardzo pięknie malowane —morzeczywišciel.., narchów austrjackich z rodu Habs:

za Świetność! Jest

burgów
tudzież wielu z krwi cesarskiej arcyksiążąt,
Opowiadano nam,
Żyć za tronową jakiemu władcy
eg- że władze rumuńskie sondowały, oczy:
zotycznemu.
Styl... hm.. mięszany. wiście
w
najdelikatniejszy sposób,
Jest wszystko,
co olśniewa.
1 dia czyby czasem metropolita nie przystał
wielu to wystarcza, Właśnie gromada
na usuńięcie tych..
zabytków, tych
nasza złożywszy tylko bilety wizytowe vestigia temporis acti,
Lecz metro:
arcypasterzowi, wsypywała się pod polita powiędział: „Nie, — niech zoprzewodem jakiegoś uprzejmego „marstaną. Bardzo się do nich przywykło.

tam sala główna mogąca

śmiało

słu:

wzięli po Matuszce, co musiała poły
podwinąć abyśmy i my mieli nieco szałka dworu”, najzupełniej em £ouri. A i są to zresztą, prawie wszystko,
własnego miejsca na ziemskisn globie. ste, do owej tronowej sali, kiedy
— To już musicie panowie ko. nagle i niespodziewanie ujrzeliśmy niepospolite dzieła sztuki”.
Tak tedy zostali Habsburgowie
- niecznie zobaczyć pałąc arcybiskupa samego paną domu przechadzającego

*

Antoni

z iłumu,

EET

rannych

zaś

kilka-

na-

tychmiast na miejsce
wypadków z
kilkoma.
policjantami i zaałarmował
sąsiednie posterunki policyjne. Jedno:
cześnie zażądano asysty
wojskowej
z Sandomierza. Na miejsce wypadków
wyjechał również wojewoda Manteufel' z Kielc.
:

Oddziały policji, które przybyły
do Ostrowca zostały skoncentrowane
około* dworca, dokąd
również po
upływie
pewnego
czasu
przybyło
wojsko.
Ttum dowiedziawszy się 0 przy-

byciu większych

ongiś

doświadczony

Po-

że «gdy P. Bóg w niebo,

żytko

najtęższy kwiat

niegdzie «o św. Wicie
życie». Św.

Wit

jest

roni»

a gdzie«

już połowa ziarna w

15 czerwca.

Tego

dnia

t.j. «ia św Wita ze śpiewem ptaków kwita». Już tylko część ich śpiewa na chwałę
Stwórcy i ku radości rolnika. Jest o tem
piękna legenda, ujęta nawet w rymy:
Pan Jezus pyta
Świętego Wita:
— Święty Wicie
Ile ziarnek w życie?
Ą św. Wit ua to: — Nie słyszę, Panie,
jedno

przysłowie.

mówi o tem

Następny

dzień

bo dzień ma

najdłuższy

stan».

«Odtąd skoro ochrzci wody Jonek, tuli świa!

tło swoje dzionek». Od tego dnia używano
kąpieli w rzekach, mówiąc: «Już Jan ochrzcił

wszystkie

wody,

odtąd

wam

nie

będzie

szkody...»

<Od,św. Jana,
na,

pozbędę

w gospodarstwie

się pana».

Św.

Jan

zmią-

był

termi-

nem przeprowadzek, przejmowania dzierźaw
i załatwiania rozmaitych opłat i podatków,
które wtedy rzadziej płacono, niż obecnie.
Na św. Medarda (8 czerwca)
wróżono
pogodę na najbliższy szereg dni;
«Czasami na Medarda, wiosna jeszcze
przytwarda»,
Gi X

się Medard

rozpłacze,

popłacze pewnie,

Św. Medard

a Jaś (24)

aż do. Urszuli»

w sobie

mieści:

słót lub

pogód dni czterdzieści»,
«Po św. Medardzie, gdy jeszcze Wit
rozdeszczy: źle z jęczmiony 1 żyty; wilga
kwieszczy»,

A ogólnie o czerwcu mawiano;
«Czerwiec po deszczowym maju,

dżdżysty

w

naszym

kraju».

—

stały — grudzień doskonały». —
gdy zagrzmi, gdzie zorze
się znacznie i obficie rodzą».

—

często

«Czerwiec

«Czerwiec,
a,
ryby
«Grzmoty

czerwca rozweselają
rolnikom Serca». —
«Mokry czerwiec, chłodny maj, dla rolnika
prawy raj».
No i wreszcie dobra rada:
W czerwcu gorącego lata
Zdrowa ci będzie sałata.
Wina jeśli być nie może,

Piwo chłodne pij nieboże.

częły padać z tłumu strzały w
kierunku policjantów. Wobec tak agresywnego zachowania się tłumu
po:

osoby

Nazywał się on

«Na św. Antoni (i3:g0) bydło gzi się i go*
ni..», bo mu muchy spokoju nie dają, Ale
za to «na św. Antoni, pierwsza się jagódka
płoni» a w tydzień później «na św. Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego» i zbliża
się czas żniw. I mówił gospodarz: «Na św.

nawet

Robotnicy
wysunęli żądania naście osób z obu stron.
Р ływa z dwuch źródeł: z ekonomicz- kami.
podwyższenia
zarobków o 30 proc.
Starosta opatowski wyruszył

nych rezulłatów długotrwałej
wojny
i powolnego
na ziemiach polskich
zrastania się trzech dzielnic.

śniając, tłumacząc,

swój

licja zrobiła użytek z broni. WywiąW zakładach metalurgicznych w zała się strzelanina, ' wskutek której
Ostrowcu
wybuchł
zatarg _ mię: został zabity jeden policjant i cztery

Co
sobie
jów bez liku., Oczywiście. dla parady. Sam metropolita ma za gabinet odjeżdżających

tedy

15

w Warszawie.

KITI

Krwawe

nazwę.

to robak w mięso, w piwo kwas, djabeł w
nas» wstępnje. W tym miesiącu zwykle skar:
żono się już na upały, a gospodarze mawiali:

«Gdy

9 min.

WARSZAWA, 11.VI (Żel,wł Słowa) Dżiś o godz. 2 min. 45 na for:
cie Dąbrowskiego podczas przenoszenia granatów nastąpił wybuch. Jeden
z robotników został zabity a dwóch rannych. Wybuch na szczęście
nie
spowodował pożaru który mógłby grozić nowemi wybuchami zmagazynowanej amunicji.
Na miejsce wypadku
wysłano komisja która zbada przyczyny
wybuchu, Pogotowie ratunkowe udzieliło pierwszej pomocy rannym

dla metropolity prawosławnego na
całą Bukowinę... ale jakiej rezydencji!
Zobaczycie panowie sami, Sami Rumunowie, kochający się w przepychu
Pojechaliśmy

Warszawie.

Kapitan Pelietier d'Oisy rozpoczął o godz

się po tarasie, na
którą otwariemiin effigie na ścianach sali kenferenz szeroko szklanemi drzwiami wycho- cyjnej w metropolitalnej rezydencji—
naszych
niestrudzonych przewodni: dziła owa
sala. Oczywiście trzeba a wdzięczna o nich pamięć w
duków po Czerniowcach.
To też fun: było zaprezentować
się, ekskuzując szach ludności prawosławnej na Buex ausirjacka,.. i jeszcze jake!
się i za turbowanie przepraszając...
kowinie.
tu ktoś inny wnet pośpieszył
Zaś gdyśmy zwiedziwszy pałac,
Lecz ekscelencja metropolita z
z wyjaśnieniem:
ogromną uprzejmością
dał nam na- siadali do aut na wielkim placu peł— Rządowi wiedeńskiemu wypa* tychmiast do zrozumienia,
że prze- nym parterów kwiatowych i gazono:
dło tak z polityki około roku 1860-go, ciwnie—rad jest wizycie. Sam
frontem
wspaniałego .
bez wych przed
aby dać z siebie jaknajbardziej mani- najmniejszej ceremonji, stanął na czele gmachu, stał na balkonowym tarasie,
festacyjne pozory,
że cpiekuje się swoich przygodnych gości i popro- gotując się do kontynuowania przerjaknajtroskliwiej cerkwią prawosławną wadził nas sam do dalszych komnat, wanej przechadzki, metropolita New państwie. Tedy rozpoczęto erygo- ożywiony prowadząc dyskurs,
obja: ctarie, żegnając nas łaskawem i przy:

do owej reszedinca
(tak się wymawia). |

ВН СЕНЕНЕ

Tokio rozpoczety.

granatów

swoją

<czerwiefi» i tak go też do dziś jeszcze na*
zywają w niektórych
okolicach
Polski,
Ogromnie wiele mieli nasi przodkowie przy*
słów na ten miesiąc: «Miesiąc — czerwiec,

wielki pan,

11 VI PAT. Dziś o godz. 4 min, 33 popołudniu wylądował na
dokonywując
lotniczem słynny pilot francuski Pelletier d'Oisy,
Warszawa jest jego pierwszym etapem.

Wybuch

tzer-

ważniejszy w czerwcu to 24, «Święty Jan—

TE

d-Oisy staną! w

siedzi

<Na św. Wit— słowik cyt»

zabudowań:

CRU

miesiąc

jeszcze

Z Kowna donoszą:
W nocy 8 czerwca w Sałantach powiatu
kretyngowskiego wybuchł pożar, który znszczył wiele zabudowań.
Są również ofiary w ludziach.
Spałiło się wiele zwierząt. Na miejsce nieszczęścia natychmiast
wyruszył referent do spraw walki z pożarami p. Siemaszka, by wyjaśnić na
miejscu przyczyny pożaru i zbadać szczegółowo wielkość klęski. (E.)

z zewnątrz

dowski, jest Filnarmonja, są tramwaje
elektryczne, jest muzeum... Uniwersytetu w Czerniowcach nie fundował
" przed wiekami żaden Jagiełło, Batory
lub Waza; założył go sobie spokoj:
nie w 1875-tym roku rząd austrjacki, wanie tu, w Czerniowcach rezydencji

200

pod czerwcem

Niech połowa ptasząt śpiewać przestanie.

Wielki pożar w Sałantach.
Ofiarą

czerwcu

lak, przekonany,

W dniu 8 b. m. w rejonie Druskienik przyjechał łódką do prawego
brzegu Niemna, pod wsią Brzewatki, litewski rejonowy naczelnik, nazwiskiem
Kalnitis Antanas
w towarzystwie
kilku mieszkańców litewskich
i zgłosił się do polskich władz granicznych.
Kalnitis, jako wysłannik władz litewskich
przedstawił
plan
pogranicznej wsi Gierdacze, wydany przez władze polskie w r. 1810, regulujący
prawa do łąk, należących do tej wsi.
Wobec
powyższego
Kajnitis w
imieniu Rządu litwskiego prosił o zwołanie komisji polsko litewskiej w
celu uregułowania sprzecznej sprawy łąk, należących do mieszkańców wsi
Gierdacze. Po przedstawieniu powyższych żądań Kalnitis ze swymi towarzyszami

<W

wiec» t. j zarodek pszczeli, składany przez
matkę — pszczołę w komórkach więzowych.
Od tego to pszczeęlnego zarodku wziął ten

kiślec—ścierwiec—mówił

pretensje do łąk polskich.

lecz i wewnątrz — zawołał któryś

VII,
jest aż kilka ogrodów

nietylko

Czerwiec.

został
utworzony
przez
obejmie także i tekę spraw

Śleżewiczius

i usunięcie jednego z dyrektorów inż.
Ligenzy,
Zarząd fabryki zgodził się
Jest wreszcie trzeci kryzys. Moim podnieść
zarobki
robotników o 14
zdaniem,
jest to ktyzys energji i proc., na co robotnicy
również się
zgodzili.
Co
zaś
do
drugiego
żądaznamienuj
gospodarc
ekspansji
ący
zej,
się „Pana Tadeusza*
w pierwszem Germain de Pres poczem nastąpi
nia,
zarząd
kategorycznie
odmówił
ten
żę.
Sądzę,
polskie.
społeczeń
stwó
złożenie zwłok na cmentarzu
Montwydaniu książkowem.
iż kwestja administracji
Wychowany w szkołach francus- morency. Ponieważ życzeniem Ś. p. kryzys jest możliwy do opanowania motywując,
fabryki
należy
wyłącznie do kompelo:
tylko
Trzeba
czasie.
krótkim
w
Mickiewicza
było, aby
kich lepiej władał francuskim językiem Władysława
zarządu. Dnia 9 b. m. robotniniż polskim. A do pióra lIgnął, Był nie składano na jego trumnie żad- gicznych i harmonijnych wysiłków tencji
i wiary w cy wyprowadzili siłą z fabryki dyrekzaufania
_ literatem z powołania chociaż
nie z nych wieńców przeto powstała wśród dla odbudowy
i owdzie tora Ligenzę. Policja w nocy aretu
chociażby
rząd
że
to,
bliższego jego otoczenia myśl zgod
zawodu.
trzech
głównych
podžejednak całą duszę i sztowała
błądził, wkłada
nie
z
pragnieniem
zmarłego
utworzePierwsze swę publikacje w języku
gaczy.
stopnia:
sprawę
w
rozum
swój
cały
francuskim ogłosił
przed i po pow- nia przy bibljotece polskiej stypend- wej odbudowy gospodarczej Polski,
Dnia 10 b. m. część robotników
staniu 1863-90
roku, uświadamiając jum jego imienia dla młodego, kształ- rozumie bowiem, że tylko gospodar: dowiedziawszy się o aresztowaniach
Europę o stanie rzeczy w Polsce: 1) cącego się Polaka,
czo silną Polska jest silna politycz- sformowała pochód i skierowała się
„Notes sur I“ čtat des choses en Ponie.
w stronę posterunku
policji aby żą:
Kondelencje.
logne“ (Paryž 1862), 2) „Czartoryski,
pać zwolnienia
aresztowanych.
Do
WARSZAWA.
11. VI. Pat. Szef
Wielopolski i Mierostawski* :(1863),
dochodu przyłączyły się męty
miej3) „Letire au comte
Montalembert kancelarjj
cywilnej
p. Prezydenta
skie i podmiejskie z czego korzystali
sur I'insurrection polonaise 1863“.
Rzeczypospolitej
wysłał
ma
ręce dysława
Mickiewicza
niezapomnia- agitatorzy komunistyczni, sktórzy poW roku 1866:ym założył w Pa- wdowy po ś. p. Władysławie Mickie- nych zasług patrjoty i godnego syna częli podburzać tłum, aby. siłą odbić
ryżu
księgarnię
polską
i wydawał wiczu następujący „telegram: „Z pole- jednego z największych duchów pol: aresztowanych.
„Bibljotekę ludową polską“ po 25 cenia Pana Prezydenta Rzeczypospo: skich, przepełnia bólem
Rozsądniejsza część robotników
wszystkie
centymów za tomik.
litej
przesyłam
wyrazy serdecznego serca polskie. Do
głębi
wzruszony widząc, iż pochód przybiera charakter
Z główniejszych prac śp. Włady- współczucia z powodu zgonu nieod- tym zgonem, wyrażam Pani imieniem burziiwy i że może dojść do ekscesława Mickiewicza wymienić należy żałowanej pamięci Władysława Mickie- Rządu Rzeczypospolitej oraz swojem sów wycofała się z pochodu.
Tłum
patrjoty i godnego gorący
przedewszystkiem wydany pierwotnie wiczą, wielkiego
żal
i współczucie,
Prezes złożony z wyrostków
i rozmaitego
(w roku 1880-tym) po” francusku syna nieśmiertelnego wieszcza. —Szęf Rady Ministrów d r Bartel».
rodzaju szumowin miejskich podszedł
„Żywot Adama Mickiewicza”, a na- kancelarji cywilnej Leno“.
Ambasador Chłapowski otrzymał pod gmach posterunku
policji, za:
stępnie w czterech tomach po polsku
WARSZAWA, 10 VI. Pat. Prezes polecenie, aby w imieniu rządu wziął atakował źnajduiących się tam funk:
(Poznań 1890--1895). Obecnie przy- Rady Ministrów przesłał do Paryża udział w pogrzebie śp. Władysiawa cjonarjuszy policji, usiłował ich roz:
gotowuje się w Poznaniu nowe wy= pou adresem wdowy po śp. Włady- Mickiewicza i złożył od rządu . Rze: bro'ė i wtargnąč do wnętrza.
danie tego dzieła. Następnie: „Wykaz sławie Mickiewiczu
następującą de- czypospolitej wieniec na jego trumnie.
Wobec
opoiu ze strony
policji
rozbiotów,peszę ko ndolenc yjną: «Śmierć śp. Wła.
bibijograficzny wydań,
tłum zaczął rzucać kamieniami i za-

- WWrażenia rumuńskie,

Francji.

p. Sileżewicziusa.

gabinet.

Litwini mają

šcisjego

współdziałania ekonomicznego państw
i narodów. Istnieje też drugi kryzys,
którybym nazwał kryzysem wewnętrzszy do opanowania.

Gabinet

dzia:
gospo-

łania i posunięcia
resortów
był. Zrósł się z Paryżem a Paryż z
darczych rząd będzie usiłował oprzeć
nim.. Dom jego przy paryskiej ulicy
na jaknajmocniejszych fundamentach
Guenegaud 7 był jakby nieoficjalną
do poczynań
rządowych,
drugą ambasadą
polską
w
stolicy zaufania
Świata. Kto z rodaków, mających w zaufania zarówno zagranicą, jak i
duszy choć iskrę „Świętego
ognia', własnych obywateli. Gdybyśmy własnie usiadł choć na moment, nie miał nym wysiłkiem, mówił minister, zdopodwaliny
perwsze
zaszczytu
usiąść przy ognisku do- łali zbudować
mowem
państwa
Mickiewiczów
w zaufania, gdybyśmy zdołali w społeczeństwie przełamać
pewną
inercję
Paryżu!
gospodarc
zą,
gdybyśmy
utrwalili
Cały
też kosmopolityczny świat
intelektu
i kultury
przeszedł przez przekonanie, że kto pracuje z zyskiem
produkcję,
zatrudniając
salon przy ulicy Guene'gaud, Przez rozwijając
coraz
więcej
robotnik
ów
oraz 5ргае„inałą Polskę" paryską.
w kraju.
po cenach
Proponujemy: wmurować w ściarię dając produkty
bez
—jest
h
jednej z sal naszego utiwersytetu uczciwych umiarkowanyc
krok
duży
już
uczynilib
zarzutu,
yśmy
tablicę pamiątkową na cześć Władynaprzód.
sława Mickiewicza.
:

zgody

PARYŻ, 11—VI. Pat. Wobec dyskusji w prasie na temat możliwoś.
ci utworzenia rządu koalicyjnego Briand oświadczył, że jest zupełnie zro.
zumiałe pragnienie utworzenia rządu zgody świętej i jedności
narodowe!
Zresztą uczynił on coś podobnego już wiedy,żgdy tworzył obecny gabi“
net, z drugiej strony cała ta sprawa zależy wogóle nie tylko odniego.

przedstawi-

Jako tłomacz śp. Władysław Mie- cielom prasy co następuje:
Pragraąłbym szczegółowy program
kiewicz pracował przedewszystkiem
ewoDługo, bardzo
długo,
przez 88 nad przekładami dzieł Adama. W la- gospocarczy stworzyć metodą
lat trzymała
opairzność
przy życiu tach 1870, 1872 i 1879
wyszły
po lucyjną i stopniowo, to jest chciałby
pierworodnego
syna
Adamowego. francusku dzieła Adama
Mickiewicza wysunąć w danym momencie te zabyć zrealizogadnienia, które mogą
Może dlatego aby żywa
tradycja prozą, a w r. 1882— wierszem.
w niedługim
okresie
czasu.
wielkiego / ojca
żyła jaknajdłużej
Nadto przełożył wszystkie
pisma wane
wśród polskiego narodu. Taraz zaś, Zygmunta
Krasińskiego („Oeuvres Uważam, że w tenisposób możnabym
wzbudzić zau”
gdy naród polski zszedłz Messjanicz: compietes
du poete anonyme de la w najwyższej mierze
organiKażda
nego kszyża— Władysław
Mickiewicz Pologne*—2 tomy), Henryka Rzewu- fanie społeczeństwa.
zgasł |Jak zdmuchnięta
pochodnia. skiego „Pamiętniki Soplicy*, J. |. Kra- zacja gospodarcza uzyska bezpośred.
dostęp i będzie
mogla
Bośmyz katakumb wyszli na dzień szewskiego
„Bez
serca*,
Orzesz* ni do mnie
przedstawić swe żale i postulaty.
Boży. Pochodnie i kagańce, co przy- koweį „Samson“,
W połowie przyszłego - tygodnia
świecały Narodowi
w podziemiach
W ciągu dziesiątków lat był śp.
gospogdzie trwał—niepotrzebne już. Jedna Wi. Mickiewicz stałym wspólpracow- rozpocznę objazd ośrodków
po diugiej gasną.
Zgasła bodaj o: nikiem najpoważniejszych czasopism darczych, co pozwoli mi plan sanai gospodarczy
skorygować i
siatnia...
francuskich, jak «Revue
politigue et cyjny
Zmarły
Władysław
Mickiewicz, litteraire*, „Revue”bleue", Revue uni- uzgodnić z organizacjami gospodat:
szeroko znany wśród elity Paryża, a verselle* i td. Sporo artykułów ogło: czemi. Główną uwagę zwrócę na ziemie. Zachodnie,
bo życie
tam jest
i po za Francji granicami, ustosunko- sił też w „Kurjerze
Warszawskim*%
najbujniejsze, Będę w Gdyni,
Kato:
wany z literackiemi sferami, a po czę: iw „Tygodniku Ilustrowanym,
wicach,
Poznaniu,
Sosnowcu
,
Kraśćii politycznemi, niemalicałej Europy
Śp. Wł. Mickiewicz, komandor
kowie,
Borysławiu
ewentualnie w
_ był też, jakby żywą propagandą Pol- orderu Polonia Restituta,
był stałym
ski zagranicą. Wielkiego
swego ojca zastępcą delegata Akademji Umiejęt- Drohobyczu i Łodzi. Będę energiczszerzył kult nietylko po ziemiach pol- ności przy stacji Naukowej paryskiej nie tępił to co z punktu. widzenia
skich; bardziej jeszcze za granicą, oraz dyrektorem muzeum Mickiewi- państwa jest nieracjonalne, co hamuje
życia gospodarWszędzie z nim „po obcych
ludów czowskiego
założonego przy Bibljo- swobodę naszego
czego i nie przynosi żadnej korzyści
łanach” szła Polska w Mickiewiczow- tece polskiej na Quai
d Orieans w Padla państwa. Jako hasło swej działalSkiej aureoli. Wszędzie syn Adama o ryżu.
Muzeum to jest dziełem Ś. p.
ności
p. minister wysunął konkurencję
Polsce obcym ludziom gadał—a sam Władysława Mickiewicza, który przez
dźwięk
jego imienia budził pełne całe życie gromadził pamiątki po i obniżenie cen na rynku wewnętrznym oraz organizację
na rynku zarespektu wspomnienia.
Adamie.

I trzeba oddać sprawiedliwość:
Mickiewiczem umiał być Władysław
Mickiewicz.
Wysoko
nosił głowę,
niegzadzierając jej
W
czasach najnie:
większej na zachodzie Europy...
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Pragnienie

gospodarczy

Ministra Przemysłu

Dokonał żywóta w Paryżu pierwo- tłomaczeń i dzieł ojca* (Paryż 1880).

we

kkcja adw. Gruzenberga.
Znany adwokat
rosyjski
Gruzenberg,
będący
obecnie
na Łotprzeprowadzić swój
wie postanowił
plan zwracając
się
do
wszystkich

i Ligi Narodów z żądaniem
państw
o pociągnięcie do odpowiedzialności

jako kryminalistów osoby, które dożydowskich, a
konywały pogromów
Dienikina,
więc:
Bułak-Bałachowicza, atamana
Czepiela, Borysa Sawinkowa
i innych.
Ludzie: ci nie
powinni

wani

być

traktowani

we wszystkich

zbiegowie
poddani

politzczni

juryzdykcji

i przyjno-

państwach

jako

i powinni być

sądowej

za swo:

je czyny.
Adwokat Gruzenberg oświadcza,
policji i że gdy był w r. 1921 przewodniczą-

oddzałów

wojska
rozbiegł się na
wszystkie
strony, a główni przywódcy
posia:
dający broń umknęli z miasta, OQddziały policjł, które przemaszerowały

cym

żydowskiego

dowskiej

delegacji,

komitetu

przy

ży-

zebrał ogromny

przez miasto nie napotkały na żaden
opór i nie zaszła potrzeba uciekania

akcji pogromomaterjał, dotyczący
wej. Na poprzednie
swoje pisemne
oświadczenia
w tym . przedmiocie,
kierowane między innemi i do rządu

panował już całkowity

ka o poparcie jego zmierzań.

Gruzenberg odsię do jakichkolwiek środków repre- polskiego,, adwokat
wobec czego
otrzymał,
nie
powiedzi
syjnych, natomiast zostały zarządzone
poszukiwania za ukryta bronią
oraz zwrócił się pismem do swego kolegi
poszczególnymi sprawcami zaburzeń. z procesów politycznych,a obecnego
O godzinie 20ej w mieście za: przedstawiciela Polski w Japonji Pat-

rządzono

cyjsee

zajściami

W

wzmocnione

związku

p.

minister

wnętrznych delegował

spokój.

Za-

patrole

poli-

Spraw

We-

z powyższemi

do Ostrowca

inspektora do spraw bezpieczeństwa
p. Mackiewicza,
Wdrożone
zostało
energiczne śledztwo przy
najściślejszym współudziale władz sądowych.

W

Ghica

Voda

czekał.

już

stół

„Pan
Patek
na pismo
odpowiedział, że w dalszym ciągu jest wierny
zasadom, które poprzednio wspólnie
z przyjemno:
były bronione i może
Ścią stwierdzić, że „czynniki miarodaj(pagromszczykaimi)
ne“ pogromcami
się interesują i sprawa podniesiona
przez adwokata Oruzenberga jest w

zupełności aktualną,

wychodzącej w Gdańsku

„Baltische

zastawiony; kapela cygańska rznęła Presse" a zarazem korespondent warod ucha, Oto po raz ostatni jesteśmy szawskiego „Messager Polonais” dla
w komplecie za biesiadnym
stołem załatwienia spraw familijnych
łącząwespół z naszymi przegościnnymi cych go z Siedmiogrodem.
amfitrjonami. P. radca
municypalny
Była to środa 12-go maja, godzi:
dr. Pompe w
zastępstwie
prefekta na 3cia po południu. Nikt z nas nic
żegna delegację. Przewodniczący
jej nie wiedział co się dzieje — że woodpowiada podkreślając
polityczną gółe coś się dzieje w Warszawie, W
doniosłość zjazdu i konferencji w Czerniowcach, nawet w tamtejszych
Galaczu, wskazując na szerokie pers- sterach prasowych nie wiedziano nic
pektywy, które otwiera sojusz eko- zgoła. Był z nami pułkownik Miron,
nomiczno polityczny Polski i Rumu- był konsul
Lorenowicz. Najlżejszej
nji, życząc szczęścia
i pomyślności chmurki niebyło nad nami na niebie
wspaniałemu krajowi, co z tak nie- w Czerniowcach, w Ghica Voda.
wyczerpaną gościnnością Oraz szcze:
W kilka dni potem będzie pisał

rą serdecznością nas przyjmował,

w

„Kurjerze

Poznańskim*

kolega

A tu i pociąg zajeżdża przed sta- Herniczek,
delegat do Galaczu syn:
cję z wagonem bezpośredniej komu: dykatu poznańskiego:
„Po tryumfalnikącji z Warszawą,
nym poniekąd naszym
„pochodzie”

Niedopita kawa zostaje w filiżan- po Rumunji, wpadliśmy odrazu nie
kach. Ogólne poruszenie. Nadleciała, czem w jakiś szałański kołowrót ...ścikustosza... Lecz nieubłagana teražniej- jak ten pociąg, rozstania chwila! nających. krew w żyłach wydarzeń...”
szość oderwała nas rychło od buko: Żegnać się — i do pociągu!
Lechowski, Grzegorczyk,
Jarkowski,
wińskich zabytków z epoki krzemien:
Nie wszyscy wracaliśmy do kraju. Sikorski,
Herniczek dojeżdżają we
nej a i wcześniejszych jeszcze.
Czterech nas zbaczało od granicy, środę 12 go maja do Lwowa—i nic
Program przewidywał
w
ostat- czy raczej z Czerniowców do Buka- jeszcze nie wiedzą,
niem swem
wskazaniu: pożegnanie resziu. My dwaj, z Wilna, aby — w
We Lwowie, korzystając z dwóch
delegacji polskiej nie w. Czerniow- charakterze czysto już prywatnym — godzin stania pociągu na stacji, jadą
cach tylko na samej granicy Rumunji zwiedzić przy sposobności znajdo- do miasta,
i Polski, to jest na stacji kolejowej wania się w
Rumuaji jej stolicę,
„W. śródmieściu—opowiada Herniw Grigore Ghica Voda.
ь
współredaktor
warszawskiego „Ex* czek—mijamy tłumy żywo dyskutująPojechališmy tam — w porze obia- pressu* Kazimierz Pollak dla spotka- ce, przyczem co chwila dochodzą do
dowej — autami, specjalnie dla do- nią się tam z żoną i jechania dalej naszych uszu słowa: „zamach stanu“,
konania tego ostatniego aktu zjazdu do Włoch na urlopowy wypoczynek, „Piłsudski, Warszawa” itd. Napróżno
rumunsko-polskiego.
kolega zaś Emil Ruecker redaktor oglądamy się za jakimś dodatkiem
Zwiedzilišmy tež i muzeum, radzi
z żestania tam rodaka na stanowisku

op
o NJ,

S

KURJER GOSPODARCZY
ZIEM

Polityka kolejowa i jej
skutki gospodarcze.
życie nowa taryfa kolejowa o powiększonych stawkach, a io celem potrzebnych do zrównoważenia

teczny.

Od

dnia 10 czerwca

wchodzi w

państwowego.

;

Obecne podwyžszenie stawek daje
przyrost od 20 proc. na dystansie

do 100 klm., stopniowo zmniejszający
się

do

5

proc,

na

800

klm.

zmniejszenie od 0 do—5
przebiegu do 1000 klm:

i nawet

proc.

na

Gdy

4.50,

koleje

nasze

przed

Tego rodzaju

wie-

Ii gat. 3.80 —

400,

smalec

wieprzowy

refleksje

nasuwają

wszystkie

soki

żywotne,

to

też

Ё miały dwie żmiany pracowników przy ników
Byliśmy
Świadkami
całej
serji 12 godzinnym dniu roboczym, —obezwyżek, które były zastosowane
ry- cnie, przy trzech zmianach ilość opłaczałtem na wszelkich odległościach i canych funkcjonarjuszów powiększyła
na wszystkie klasy towarów, co było się o 50 proc.
a samo uposażenie

gło-

odrodzenia gospodarczego.
St,

KRONIKA

Wańkowicz,

MIEJSCOWA.

sporty. Jedno tylko drzewo chwilami
w większych ilościach się ładuje, w

Mąka
pszenna
amerykańska
1.10 —
gr. za l kg., krajowa | gat. 0000 1.00 —
ll gat. 000 80.
żytnia pytlowa 60
— 61,
stołowa 55—57, razowa 40—43, kartoflana
10, gryczana 66, jęczmienna 55.
Kasza manna 1.20 — 1.70 gr. za 1 kg.,
gryczana cała 80, przecierana 90—092, perło-

—40, buraki 30—35, młode 10—15 (pęczek),
ogórki młoda 20 —30 gr. za sztukę, szczaw
10—15 za I kg.

Cukier: kostka

tał

1.75 gr. za 1 kg,

krysz-

1.40.

Ryby: szczupaki snięte 1 80 — 2.00 za 1
kg., karasie żywe 2.50, snięte 180 — 2.00,
leszcze żywe 300, snięte 2.50, liny żywe 3.00,
snięte 250, karpie snięte 2.00 — 2.50, okonie
snięte 2,20—2,50,

snięte 2.00, sumy
140,

wąsacze

żywe

2.70—2.80,

1.30 — 1.50, płocie 1 20 —

drobne 70—80.
Drób: kury. 2.50—4.00 zł. za sztukę, kur-

częta 1.70—1.80, kaczki 3.50

6.00.

polów

sprzedaży drzewa, bez strat, na zagranicę.
Zdaniem naszem na koleje nałeży

55—58,

tyloniowego,iwódczanegoi t. p.

Dążność do możliwie taniej

eksploa-

tacji £ więc i do rentowności
kolei
musi być konsekwentnie przeprowa”

dzaną, gdyż zasada podobna

patrzeć z innego stanowiska:

jak

w każ: gospodarstwie rolnem inwentarz

dej dziedzinie powinna mieć miejsce.
Jednak koleje mają
specyficzny

razowy

Mięso

LL

w

40—43

wołowe

za

Belgja
Stokhoim

29,90
—

29.97
—

29,83
—

23—

1 kg.

RESTA

poważne zyski. Jeżeli w Niemczech
dochodowość była znaczna, zawdzię-

stwa, tak w gospodarstwie państwowem na'eży dobrz eobliczyć dojakich
strat czystych
można
dopuścić
na

certu poprzedniego. Erdenko jest indywidyalnością artystyczną tak wielostronną i potężną, że się może
mie-

kolejach, by skarb mógł czerpać do- rzyć z najznakomitszymi
skrzypkami
chody znacznie większe z rezultatów świata, zaszczytnie wychodząc z
ta;
organizacji i sprężystości administra- działalności kolei.
kiego porównania. Nie mówiąc już o

czało się to nie tylko

nadzwyczajnej

cji, ale też umiejętnej

polityce

fowej

i

położeniu

nadewszystko

tąry-

centralnemu

geograficznemu w Europie.

Zarówno w ruchu ze Wschodu
na Zachód, jak z Północy na Południe transporty nie mogły minąć kolei
niemieckich a często nawet dłuższą a
pomimo to tańszą i prędszą drogę
przez Niemcy

wybierały. Prócz

tego

Przypuśćmy że dzięki nieopłacalności kolei, takowe caikiem by zam:

knięto. Cóżby
handlem

wówczas

się

i przemysłem?

Ano

stało

z

znikły

by prawie zupełnie, a więc skarb nie
pobierałby

podatków

ani pośrednich

ani bezpośrednich, bo nikt by
nie
miał z czego.
kolei nie dopłacałby

płacić

Wprawdzie do
50 czy 100 mil-

znaczne zgęszczenie i ruch ludności jonów, ale straciłby dochody miijarmiejscowej jak i przejezdnych tranzy- dowe.
towych dawały dochód z ruchu osoOtóż dobra polityka finansowo
bowego, czego
nie było.

w innych

państwach

gospodarcza winna polegać na tem,
by
handel, przemysł i rolnictwo moPodstawą dochodowości koiei jest gło się rozwijać w najdogodniejszych
z kapitalnych
zawsze ruch towarowy, i im zdolność warunkach, a jednym
przewozowa jest. w większym stopniu warunków jest tani przewóz.
wyzy kana, tem nawet przy
bezzysNie równoważenie budżetu należy
z kolei przez
kowności części samego
przewozu opierać na dochodzie
(przebiegu pociągów) pokryje
się powiększenie taryfy, ale wszelki wyczęść wydatków stałych jak stecyjne, siłek kierować do rozwoju produkcji,
PE
(utrzymanie
nawierzchni a gdy się ona wzmoże,
mówić doKAJ
>
piero można o dochodowości
kolei,
Otóż polityka kolejowa winna dą- pracującej pełnią swego taboru.
W przód zasiać—potem zbierać.
żyć do wyzyskania
całej zdolności
przewozowej, a więc skierowania 05Wyczucie granicy
możebnej wy-

technice zjawiskowej, bez najmniej:
szego— jak się zdaje—wysiłku zwalczającej najnieprawdopodobniejsze trudności
np.
flażolety
w nutach po:
dwójnych, trele oktawewe, fenomenalne
staccata i t. d., lecz przedewszystkiem
trzeba zaznaczyć głębię odczucia różnie stylawych wykonywanych utworów, przedziwną śpiewność i wyrazistość kantyleny i życie promieniujące
z każdego tonu! Erdenko jest — jak
się mówi—muzykiem w każdym calu,
któremu jego technika wręcz
dosko'
nała służy tylko jako środek
wypowiadania się i skutkiem tego wywiera
wpływ fascynujący. Wobec rozmaito-

o

gdzie znaleźć,

głośnie

można

wobec

go ni- raczej

czego

postanowiono

jedno-

przypušcič

szturm telefoniczny do Patą. Przez
długi czas nie raczył on odpowiadać
na nasze ataki, aż wreszcie ogromnie

zdenerwowany

i drżący ze wzrusze-

nia głos przedstawiciela

tej instytucji

wyrecytował w tempie błyskawicznem

indagującemu: koledze:
— W Warszawie zamach

Piłsudski wtargnął

stanu...

do miasta...

Biją

raz

zz

jeszcze

siły

towaliśmy "mu wszystko,
chnąć aa
wizję,

byle odep:
skąpaną w

do Czerniowiec,

Śmigły w a de
był się ruszył...
dokąd odwiozły nas auta.
Myśmy się wówczas
żegnali na
Czasu było do odejścia pociągu: dworcu w Czerniowcach z kolegami
Czerniowce— Bukareszt jeszcze sporo. czerniowickimi, z całą grupą rodaków
Tyle akurat, aby najuprzejmiejszy z z kolonji polskiej
czerniowickiej, z
uprzejmych syndykat
prasowy czer- przybyłymi łaskawie na dworzec Osoniowicki zdążył ugościć nas podwie- bami..
czorkiem „na szampanie' wśród elity
Pojechališmy.
czerniowickiej inteligencji,
Nazajutrz wczesnym rankiem byliProfesorowie uniwersyteccy,
re- śmy w Bukareszcie, Oczywiście: przedaktorowie, radcowie municypaini, szef brać się co żywo, wypić kawę, —i na
dywizji generał
Florescu,
burmistrz miastol Owóż, i, gotowi do wyjścia,
Czerniowiec
prof. dr. Radu Sbiera, pijemy, ja i prezes Bukowski,
nie
konsul Lorenowicz, prezes izby han- śpiesząc się, bo godzina jeszcze wczedlowej etc. etc. A przedewszystkiem sna, kawę w sali restauracyjnej hote-

humorze

—

dobrych

godzin

parę na

wierały tylko lakoniczne

doniesienia

odjezdnem z Czerniowiec. Toasto- te'egraficzne
pod tytułem wielkim
wano głównie w języku francuskim, drukiem przez wszystkie szpalty,
ale też i po rumuńsku; proszono
lież to się razy odczytało każdy

krwi.
Wracamy czemprędzej na dworzec, jesżcze raz stamtąd atakujemy
Pata i stwierdzamy, że niestety wizja abym ja nawzajem
przemówił
po telegram, każdą wiadomostkę!
zmaterjalizowała się:..
5
polsku. Pan minister Popovici, właCzesław Jankowski.
Wagony opustoszaly tak, že pa- dający najbieglej językiem niemieckim,
sażerów
w całym pociągu możnaby wzniósł bardzo
(D. C N.)
serdeczny toast po
nieomal na-palcach policzyć... Mijamy niemiecku. Wypadło mi w tymże języPrzemyśl, Rozwadów, Lwów. Dowia: ku odpowiedzieć.
Słowem—najzupeł
P. S. W poprzednich
paru odcinkach
dujemy się, że pociąg pośpieszny z niejsza panowała swoboda; nastrój wkradły się omyłki druku w nazwiskach.
Naieży czytać nie ks. Herman, lecz ks, ka:
Warszawy nie przybył; w Dęblinie był przedni; szampan lał się...

otrzymujemy garść szczegółów...
ciąg pędzi

już teraz

nie zatrzymując

ku Warszawie

się nigdzie...*

Lecz my wróćmy,
dworzec kolejowy w

Po-

A było to we środę,

już pod wieczór.
Tam

w

_

Warszawie

12 go mzja

|
już były mia-

jeśli wola, na sto zajęły do połowy wojska marGhica Voda, a szałka. Strzelano po ulicach, Generał

powiatem

miejscami

Postaw-

przechodził

"KRONIK
SOBOTA
(2 Dziś

;
Wsch. sł, og. 2 m.34,

— Depesza Synodu Ewangielicko Reformowanego:
Do Pana

nuirego p.

Zach, sł. o g. 7 m. 31

Zamek
W

Jatro

Prezydenta

—

(t) Depesza

pana

wojewody

Wojewoda

kondolencyjna

Raczkiewicza.

wileński

pan

Raczkiewicz z powodu
dysława Mickiewicza
wdowy po zmarłym
następującej:

Pani

nonik Walenty Hartman zaś nie pani Oiga
Graniska lecz p. Olga Gramska.

Rzeczypospolitej

Wła:

wystosował do
depeszę
treści

Władysławowa

wa, Ambassade

Włądysław

zgonu

Mickiewicżo-

Polonaise Paris. Z po-

Polskiej

Królewski Warszawa.
imieniu Synodu Wileńskiego

Ewangielicko

URZĘDOWA.

- Reformowanego,

jako

zwierzchnieį władzy . samodzielnego
Kościoła Ewang.- Ref. na Kresach
Wsch. powstałego w r. 1555 w Wilnie, który obecnie jak i zawsze stał
na gruncie dobra Ojczyzny,
przesy*
łamy wyrazy głębokiej czci oraz 2у-

czenia owocnej działalności dla rozwoju i potęgi państwa. Oby Pan
Zastępów

i

błogosławić

poczynaniom

raczył

Pana

pracom

Prezydenta.

wodu śmierci dostojnego męża
pani (—) Ks. Michał Jastrzębski Superin(—)
Bronisław
ś.p. Władysława Mickiewicza, którego tendent generalny,
stratę boleśnie odczuwa Wilno
Ada- Iżycki Prezydent Kolegjum wileńskiema Mickiewicza i Ziemia
Wileńska go Ewang.-Ret.
proszę przyjąć wyrazy głębokiego żaSĄDOWA.
lu i serdecznego współczucia. Woje*
—
()
Smutny
koniec
redakwoda wileński
Władysław Raczkietora
„Gołasa
Biełarusa*,
W
dniu
wicz.
wczorajszym
sąd
okręgowy
rozpozna— (o) Opóźnione
odwołania.
Według
informacyj władz skarbo- wał dwie sprawy redaktorai wydawwych, odwołanie od wymiaru po- cy białoruskiego czasopisma „Golos
datku dochodowego, wniesione po Biełarusa*, Mikołaja Szyło,
W obydwóch
sprawach akt osupływie przepisanego terminu, może

zarzuca
oskarżonemu
(w
być tylko w tym wypadku rozpozna- karżenia
myśl
art.
129
cz,
I
ust.
2
K.
K),
že
miernego przyśpieszania tempa ostat- ne, o ile płatnik usprawiedliwi opóź:
w
zamieszczonych
we
wspomnianem
niej części prześlicznie odegranego, nienie ważnymi powodami. Ostatečzartykułach
nawoływał
Komisja czasopismie
zwłaszcza
w obu
poprzedzających nie w tej kwestji decyduje
do oderwania się od
której komisja szacun: Białorusinów
częściach — nieśmiertelnego koncertu odwoławcza,
do czynów
Mendelssohna, skutkiem czego ucier: kowa winna przesłać nawet z opóź- Polski oraz pobudzał
buntowniczych.
Sąd
po
przesłuchaniu
nieniem
wniesione
odwołanie,
żeby
piała dokładność rytmiczna, tak nieprzemówień
odzowna w wykonaniu muzyki tego tylko w odwołaniu płatników byłyby świadków i wysłuchaniu skazujący
b.
wyrok
wyniósł
stron
klasyka doby romantyzmu. Uwagę tę uzasadnione powody opóźnienia.
z tych
w każdej
Szyła
redaktora
czynię
w
celu ostrzeżenia młodych
spraw
na osadzenie w więzieniu
adeptów przed naśladownictwem,
aby
się nie mogli tem tłumaczyć, że
„tak
—(t) Uchwała sejmików powia- ciężkiem na przeciąg jednego roku
gra Erdenko*.
towych województwa Wileńskie- z pozbawieniem praw stanu.
prądowi—nad-

SAMORZĄDOWA

Wystep mistrza

Bernardyńskim

Mendelssohna)

z

"Łączny wyrok więc wynosi rok
nowego Pre- więzienia
ciężkiego.
:
(koncert zydenta i Rzeczypospolitej i w odpoSurowy
ten
wyrok
tłómaczy

ogrodzie po- go. Na skutek wyboru

w

orkiestrą

oraz

z fortepianem wiedzi na orędzie Pana Prezydenta
(wybornie prowadzonym przez p: Gor- do Narodu Wydziały Powiatowe Sejdziałkowską—Erdenko)
przyniósł re- mików Powiatowych
Województwa

kapitulację najwdzięczniejszych
z repertuaru obu
„Lutni*.
Mniej

koncertów
przyjazne

dzieł

w
sali
warunki

prócz ' popełnionej
zbrodni
przeciwko
państwu
i ta jeszcze ' oko:
liczność,
że oskarżony przed sądem
Wileńskiego jednomyślnie powzięły zbiegł i dopiero po rozesłaniu listów
uchwały, w których
składają hołd i
gończych został złapany i osadzony

głęboką

cześć

Panu

Prezydentowi

w więzieniu na Łukiszkach.
— (t) Sprawa rabinów Grożają gotowość ofiarnej pracy nad dostwo koncertanta wywołało zachwyt prowadzeniem do szczęśliwego koń: Żowskiego i Dejcza. W dniu wczoniepospolity w masach
tysiącznych, ca moralnego i materjalnego
Odro- rajszym sala posiedzeń sądu pokoju
przepełniających
wszystkie
miejsca dzenia Państwa i Narodu.
Uchwały zapełniona była po brzegi publicz:
'prźed estradą.
Sejmików podkreślają
konieczność nością przybyłą aby przysłuchać się
akustyczne nie mogły pozostać bez
wpływu na efekt ogólny, lecz mistrzo-

Można

się

spodzidwać,

że

na-

Rzeczypospolitej Polskiej oraz

wzmocnienia

władzy

wyra-

wykonawczej,

Kresztowarie podżegaczy.

wnętrznej
Państwa i Jego potęgi mocarstwowej.
MIEJSKA.

sprawie
rabinów
Grožowskiego
i
Dejcza, oskarżonych o to, że powo-

dując się rytualnym zakazem
niającym żydom prowadzić
sobotę, usiłowali. zmusić

kupca do zamknięcia sklepu
właśnie dzień.
Po przesłuchaniu

wzbra:

handel w
pewnego

szeregu

w ten

'świad-

ków obydwóch stron sąd uniewinnił
obydwóch
rabinów z art. 139 i 263
K. K. przewidzianych przez oskarżenie, natomiast skazał rabina Grożow:

— (t) Przedłużenie
podwyż:
Jak wiadomo od dłuższego już
czasu
trwający na terenie Wilna szonych opłat za elektryczność skiego z art. 262 na karę grzywny
bezrobotnych.
Urząd wojestrajk szewców zaostrza się z dniem na
wódzki
powiadomiony
został
w dniu w wysokości 25 złotych.
każdym. W związku
z nieustąpliwą
Obronę wnosił mecenas Czernywczorajszym,
że
Ministerstwo
Spraw
postawą
strajkujących wszelkie dohow.
w porozumieniu
z
tychczasowe pertraktacje nie dawały Wewnętrznych
— (w) Komuniści przed sąMin.
Finansów
zatwierdziło
uchwałę
rezultatów.
Jak się okazało nieuza:
dem.
Na dzień 22 b. m. wyznaczosadniony potrzebami ekonomicznemi Rady Miejskiej z dnia 22.V, rb. w na została w Wileńskim Sądzie Okręsprawie
przedłużenia
poboru
podstrajk podtrzymywany był dla celów
opłat za energję ele- gowym rozprawa przeciwko komuni:
partyjnych przez Związki Zawodowe, wyžszonych
stom Derewianickiemu,
Potapowi
i
które mimo niezdecydowanej postawy ktryczną na okres do końca lipcą na Celjukowi, których
antypaństwowa
rzecz
bezrobotnych.
>
pracowników
szewckich
pra do
— (i) Strejk szewców trwa na: działalność została swego czasu przez
zaognienia
istniejących
stosunków,
organa policji politycznej wykryta i
wysyłając
zaopatrzonych
w
legity- dal. Wobec tego, że niektóre organy stwierdzona. Nie jest narazie wiadoprasy
codziennej
podały
przedwczesną
macje
Zw. Zaw,
agiłatorów. W
załamaniu mem jaki będzie skład obrony oskarzwiązku z powyższem przez organa wiadomość 0 rzekomem
bezpieczeństwa
została zorganizoмапа ubława na wysłaników Związków
Zawodowych,
którzy
pod

pokrywką otrzymywanych ze Związku
legitymacji prowadzili robotę destruk«

cyjną. Obława

dała

rezultaty, policja
nastu agitatorów,
w

tajemnicy.

z powodu

od-

mowy właścicieli drobnych warsztatów na przedmieściach wzięcia udziału w strejku,
zwróciliśmy się do

żonych,

którzy zapewne

w

chwili wysuną własnych

ostatnie.

obrońców

WOJSKOWA.
— (w) Odroczenie służby woj:

czynników

kompetentnych.
Poinforskowej dla akademików. Oddział
że strejk trwa
nadal,
wojskowy Głównego Komitetu Akadotychczas żadna stron nie zwróciła demickiego
przyjmuje podania
aka:
się do Inspektoratu pracy o
inter- demików rocznika
1901, 1902, 1903

nadspodziewane mowano nas,

zatrzymała
kilkuktórych nazwiska

ze względów zrozumiałych
są

się strejku szewców

Dalsze

trzymane

dochodzenie

w toku.

SPORT.

wencję, a czynniki proklamujące strejk
przygotowane

były z góry

na to,

że

szewcy chałupnicy właściciele warszlatów nie będą strejkować.
— (w) Interwencja
d-ra Wygodzkiego.
W tych
dniach dr.

rozgrywek starać się będzie wszelkie- zapewnienie, iż jeżeli przeprowadzomi siłami wyjść zwycięzcą, czemu je- ne dochodzenie rzeczywiście wykaże
zarzutów stawianych
dnak znaczną przeszkodą będzie nie- prawdziwość
który ściągał podasekwestratorowi,
obecność kierownika ataku — Niko
tek
od
Bielawskiego,
zostanie on
łajewa, jak się dowiadujemy chorego
zwolniony ze swego stanowiska.
obecnie,

Pogoń wystąpi bez por. Schlichtingera, który jak się dowiadujemy
wystąpił z sekcji piłki nożnej i wy-

i 1904 pragnących
nia służby

uzyskać odrocze-

wojskowej,

do

dnia

12

bm. włącznie.
Po tym terminie podania z całą bezwzględnością przyjmowane nie będą i akademicy którzy po
tym

terminie zechcą

uzyskać

odro*

Wygodzki interwenjował u dyrektora czenie będą musieli zwracać 516 050-

Wileńskiej Izby Skarbowej p. Malec— (t) Dzisiejsze zawody piłki kiego w sprawie niesiusznego Ściągania podatków od kupców
žydowrzyła w nas ta wieść. Nie dawaliśmy sam p. minister dla Bukowiny Dori lu Ahćnee-Palast.. A tu wpada z ga: nożnej. Dziś na boisku 6 p. p. leg. skich,
jako przykład przytaczając
(Antokol)
odbędzie
się
fascynujące
jej wiary, poszdzaliśmy kolegę, który Popovici.. Oto grono osób wśród zetami w ręku red. Pollak,
spotkanie, o mistrzostwo klasy A dru- wypadek, jaki miał miejsce przy ścią:
odbierał telefon, że się. przesłyszał, którego spędziliśmy—w najkomplet+
—
Rewolucja
w
Warszawie!
żyn klubów Pogoni
i Wilji Wilja aniu podatku od kupca miejscowego
że źle zrozumiał, że... słowem impu- niejszej beztrosce
i w doskonałym
, Rzuciliśmy się na dzienniki, Za: wysunięta obecnie na czoło tabeli Bielawskiego. Dr. Wygodzki uzyskał
się na ulicach... Szczegóły poteml...
Jak grom z jasnego nieba ude-

nad

który

huragan,

ści zapatrywań osobistych, może się stępny
występ
spowoduje
istną ugruntowania niezależności gospodarkomu gra Erdenki więcej lub mniej „wędrówkę narodów" do ogrodu po- czej, zapewnienia sprawiedliwego trapodobać, w porównaniu
z innymi, Bernardyńskiego.
ktowania wszystkich bez różnicy wylecz nikt bezstronny nie będzie w sta:
znania i narodowości obywateli oraz
Michał Józefowicz.
nie zaprzeczyć mu należnego miejsca
wzywają społeczeństwo do wspólnej
pomiędzy
prawdziwymi
mistrzami
i wytężonej pracy dla spoistości we-

skrzypiec,
Rozpoczął artysta koncert
utworem Tartiniego (1692—1770), jednego
z najsłynniejszych skrzypków swego
rotu tranzytowego na nasze koleje, by sokości taryf, bez względu na doraź- czasu, epokowego teoretyka muzycz*
parowozy, wagony i służba iuchu
i ną deficytowość kolei, stanowi zada- nego i kompozytora dotąd
niezaponie, które Ministerstwa Skarbu, Prze- mnianego, a mianowicie: sonatą „Le
trakcji były wciąż zatrudnione.
Kolei Że: trille du diable*, w której kompozyNie pomogą najwyższe taryfy, gdy mysłu i Handlu i Minist.
ładunków nie będzie, gdy cały per- laznych powinne rozstrzygnąć.
tor spożytkował zwroty
muzyczne,
Wszak w Ameryce bu iują koleje jakie zapamiętał ze snu, w którym
sonel stacyjny jedną parę pociągów
one
po- ujrzał djabła
osobowych będzie witał dziennie
a do pustkowi i tam muszą
siedzącego
w
końcu
deficyty
i dają je, swego łóżka i grającego na skrzyptowarowe pociągi będą sygnalizowa: czątkowo dawać
ne jako osobliwe a nieoczekiwane ale dzięki nim powstają nowe osiedla, cach niepospolicie trudną sztukę. Nie
fabryki, eksploatacje
i gdy się one potrzeba chyba mówić, że te trudnozjawisko.
s
Ostatnio M. K. Ż. miało na: ewi- rozwiną, to koieje kompensują ponie- ści „djsbelskie*, jak zresztą cały prodencji 3000 konduktorów. bądź
cał- sione straty i osiągają zyski.
gram bogaty oraz liczne naddatki wy.
Znanem jest twierdzenie że każda konał artysta z mistržostwem
kiem nieczynnych, bądź
wyježdžająsobie
cych raz-dwa na miesiąc, a, jednak kolej po 13 latach egzystencji przy- właściwem. Wobec tego byłem trochę
opłacanych w pełni, w oczekiwaniu nosić winna dochód. Ona winna współ: nieprzyjemnie zdziwiony,
że wielki
wzmożonego ruchu. Tych kondukto: działać w wytworzeniu bogactwa, a artysta uległ coraz się więcej teraz

nadzwyczajnym—nie

II
rozpowszechniającemu

Michal Erdenko.
charakter, który nie pozwala na trak- dochodu, a tylko jako niezbędny wytowanie ich na równi z handlowemi datek (możliwie najmniejszy) dla osiąDrugi koncert świetnego aitysty
gnięcia zysku z całego przedsiębior- stwierdził niepospolite wrażenie z kónprzedsiębiorstwami monopolowemi.
Przed wojną,
w rzadkich
tylko
wypadkach koleje państwowe dawały

23,75

2.00 — 2.20 gr. za 1 kg.,

Z muzyki,

żywy przewozowy nie stanowi
i nie
może stanowić źródła bezpośredniego

o godzinie 5-tej po południu

poniedziałek

skim przeszedł niebywałej

Św. Anton.

zależności od rynków zagranicznych
Papiery wartošciowe
do Skarbu.
i spadku złotego.
Pożyczka dolsrowa 69,—
(w złotych 690,—
asada słuszna w założeniu, jeżeRuch drzewny ożywił się w kiekolejowa 150,00
—
—
li patrzeć na. kolejnictwo jako na runku na Gdańsk i Królewiec z chwilą
5 pr. pożycz konw.
32,50
33.— 3275
wa
80-05,
pęczax
60,
jęczmienna
60
—
67,
taryprzedsiębiorstwo państwowe
docho- gdy złoty spadł i zbyt wysoka
pr. požyczk, konw,
—
70.
proc. listy ząst.
dowe, jak to ma miejsce dla mono: fa przez to zmalała, dając możność jaglana
Chleb pytlowy biały 60 — 61, stołowy
ziemskie przedw,
=

W

Postawskim.

roślinny zagran'czny 3.00 — 3.30, krajowy
2.50—2.80 za 1 kg.
Nabiał:
mleko 25—30 gr. za 1 litr, śmiętana 1.20--1.40, twaróg 1.00—1.10 za 1 kg.,
ser twarogowy 1.20 — 1.50, masło niesolone
80. 50, solone 4.00—420,
deserowe 5.09
—5 50,

GIEŁDA WARSZAWSKA,
— (1)
Ceny
w Wilnie
z dnia
11
nieracjonalne i zgubne dla przemysłu jest bez porównania
wyższe niż
czerwca
r.
b
11 czerwca 1026 r.
i handlu. Dzisiejsza więc degresja uprzednio (tylko nie dla wyższych
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 31 —
uwzględniająca strefy oraz uznająca urzędników). Ruch na kolejach zna- 32 za 100 kg., owies 42 — 44, jęczmień Dewizy i wałuty:
Tranz.
wyjątki dla całej serji masowych, cznie się skurczył, tranzyt jest nikły, browarowy 40—42, na kaszę 34 —36, otręby
Sprz
Kupna.
niskocennych produktów,
stanowi a, dzięki gospodarczemu
10, —
10,02
kryzysowi, żytrie 20—22, pszenne 24—25, ziemniaki 9— Dolary
9,98
402,70
40370
401,70
duży krok naprzód w dziedzinie po: ruch zarówno osobowy jak i towa- 19. Tendencja dla żyta, jęczmienia i owsa Hoiandja
utrzymana.
Londyn
48.76
48,83
48.64
lityki taryfowej.
rowy zanika.
Nasiona: owsy siewne 42—45 zł. za 100 Nowy:Vork
10,—
10.02
998
Wiemy wszyscy że na kolejach
Wyjątek staaowi wzmożony eks- kg., jęczmień siewny 39,45, ziemniaki nasienne Paryż
29,30
29,37
29.23
państwowych została
wprowadzoną port węgla do Gdańska,
29,70
29,77
29,63
w innych 11—12, czerwona koniczyna nasienna | gat. Praga
194, —
194,49
193,59
zasada samowystarczalności, t. j. że zaś kierunkach, szczególnie na Wschód (gwarantowana od kanianki) 450 — 520, il Szwajcarja
350 - 400, Ill gat. 280—350, seradela 30 Wiedeń
14165
141.90
141,20
koleje, budżet których został wydzie: widzimy coraz zmniejszające się tran- gat.
Włochy
—35, łubin 21 —23,
36,10
36,19
36,01
lony z ogólnego budżetu, winne po:
krywać wszelkie swe rozchody same
i dawać ewentualny dochód,
przele

Trąba powietrzna w powiecie

w trąbę powietrzną. Szczególnie wielkie straty trąba powietrzna
wyrządziła we wsiach Jasiewo, Biedunki, majątku
Rudoszany
gdzie
wicher
zerwał dwa gontowe dachy z belcowaniem, zniszczył kilkadziesiąt drzew
owocowych w ogrodzie oraz duże straty wyrządził w lesie łamiąc
znaczną ilość młodych drzew. Trąba powietrzna trwała dobre 15 minut „IPO:
We
wsiach Jasiewo
czem wypadł olbrzymi grad
a następnie
deszcz.
i
Biedunki
wiatr
pozrywał
dachy
ze
stodół
i
budynków
gospodarskich.
Jaja: 1.20—1.30 za 1 dziesiątek.
Warzywa: cebula 1.80—2 00 gr. za 1 kg.,
Straty jakie wyrządziła trąba powietrzna narazie nie są jeszcze oblimłoda 5—10
(pęczek),
rzodkiewka
5—10 czone, są one bardzo poważne, Należy przypuszczać, że władze zarówno
(pęczek),
sałata 5 — 10 (pęczek), marchew
„80—100, młoda 30—35 (pęczek), brukiew 35 rządowe jak i samorządowe przyjdą ofiarom huraganu z pomocą.

sem wielkim wołają o zwrot
w kierunku gospodarczego odrodzenia.
Należy baczną uwagę zwrócić na
racjonalną politykę kolejową jako na
jeden
z najbardziej ważkich czyn-

wojną

1.70—1.80,

biały 450—5.00, szary 3.00 — 3,20, tłuszcz
roślinny (masło sztuczne) 350 — 3.80, olej

się przy analizowaniu naszej polityki
taryfowej, a że była ona dotąd błędną, najlepiej
dowodzi
stan ekonomicziny
w jakim kraj się znajduje.
Dotąd Skarb prowadził politykę eksploatacyjną wyłącznie, wyciągając z kraju

Zdaniem naszem
teza
samowystarczalności nie wytrzymuje krytyki,
gdyż w razie delicytu,
Skarb
państwa musi pokryć brakujące sumy z
innych pozycji budżetowych.

1.20—1.40, - baranie

przowe 3.20—3.30, schab 3.50, boczek 350.
Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.20 —

gdy ten cel zostanie osiągnięty, wówszas dopiero może sama z tych bogactw otrzymywać zyski,

większenia dochodów
w
budżecie wyższenie taryf przewozowych nie zaMin. Kolei o 50 miljonów złotych, po- radzi złemu, gdy ruch jest niedostabudżetu

cielęce

WSCHODRICH

rów a zresztą
i innych . zbędnych
pracowników
nie
redukowano
ze
względu na niepowiększanie
bezro
botnychi dzięki naciskowi pewnych
partji politycznych.
W tych warunkach trudno mówić
o samowystarczalności kolei a pod-
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Jednocześnie

niezależnie

od po:

do p. premjera Bartlai
wyższego
Ministra Skarbu p. Klarnera została
wysłana
depesza od
miejscowego

biście do odnośnych

władz.

— (w) W sobotę I2 i niedzieię 13 b. m. przegiądu nie będzie.
Jak się dowiadujemy Komisja Poborowa przeprowadzająca obecnie prze-

gląd rocznika 1905
niedzielę
dzie.

w sobotę

13 b. m. urzędować

Przegląd

w poniedziałek

12

i

nie bę-

zostanie

wznowiony

15 b. m.

o

godz. 8

rano w lokalu przy ul. Ostrobramskiej. W dniu tym obowiązane są
do stawiennictwa osoby żamieszkałe
w obrębie
VI komisarjatu
których
nazwisko rozpoczyna się literą „S“
— (0) Przysposobienie
woj:

skowe. Wojewódzki Komitet wycho:
wania fizycznego i przysposobienia
cofuje się zupełnie.
Związku
Kupców
Żydowskich
skiewojskowego otrzymał zawiadomienie
Jako przedmecz do tego spotkarowana
przeciwko
bezwzględnemu
z
centralnego komitetu, iż zostały
nia będzie mecz o mistrzostwo B —
dołączone
nowe artykuły do projektu
zachowaniu
się
sekwestratorów
przy
klasy ŻA.K.S. — Wilja II,
ściąganiu
podatków.
Depesza
zwraca
ustawy
о wychowaniu fizycznem i
Na boisku Makkabi pópis ginnastyczny i mecz Makkabi Il—Ognisko" jednocześnie |uwagę na obecne poło- przysposobieniu wojskowem. Nowe
żenie kupiectwa wileńskiego i kata- artykuły przewidują wychowanie fizyczne młodzieży, która nie uczęszcza
strofalny stan pzremysłu i handlu.
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оЕО

do szkół; będzie

ono

do lat 16. Młodzież

jału szkoły

dbowiązkowe

męska po ukoń*

hebrajskie są siedliskiem

i ostoją żywiołów zachowawczych i
dlatego ż całą bezwzględnością winny
być zwalczane przez zwią ki zawodo
we. Jednocześnie memorjał
domaga

czeniu
lat 16, a nie uczęszczająca
nadal do szkół, będzie musiała bez-

względnie brać udział w ćwiczeniach
do lat 21.
;
— (x) Powołanie szeregowych

Nr 135(1145

wo

nych losów
Loterji Faniowej P. M.
10 letnie
dwie
ciągnęły
Sz. Losy
uczenice szkoły powszechnej Nr. 21.

—

Aresztowania

nielegalneį
organa

Na Nr. 1 padł: aparat fotograficzny—

policji

nawołujące

wygrał p. Grzybowski Antoni, Nr. 2—
materjał
na ubranie męskie, Nr. 3—
suknia damska i szal, Nr. 4—materjał
na kostium
damski,
Nr. 5—rower

kolporterėw

bibuly.

W

żauważyły

do

Jednocześnie
podajemy
1-go Ziazdu Delegowanych
w Wilnie:

tych dniach
odezwy,

pogromów

żydów,

Niedziela

pisane w języku rosyjskim a podpicane przez
Rosyjską
Partję Monar-

się usunięcia rzekomych ograniczeń
spowodowanych przymusem
wykła:
chistyczną. Przeprowadzone dochogeo:
rezerwistów r. 1899 i 1900
na dania w szkołach żydowskich
dzenie
zdołało
ustalić
sprawców,
i Nr. 3,228, Nr.6 -maszyna do szycia rozrzucających
ćwiczenia wojskowe.
W
myšl grafji i historji w języku polskim
nielegalnie broszury,
języka
żydow» (Nr. 1.728 464) wygrała p. Gilewska, których w liczbie 3 ch aresztowano.
ostatniego zarządzenia
Ministerstwa żąda wprowadzenia
Spraw Wojskowych powołani zosta- skiego we wszystkich szkołach pań: Nr. 7—rower Nr. 505, Nr. 8—papie- Jak się okazało zatrzymani nic wspólną na ćwiczenia w czasie od 30 sierp: stwowych jako przedmiotu obowiązu: rośnica i cukiernica, Nr. 9—maszyna nego
nie mają
z Rosyjską Partją

Godz. 8.30 —
cle Generalnym

13

sanej a tak znikomej ilości, że dziennie nie wypada
im nawet, po 2—3
nawałki do pieca!
Dodać trzeba, że

pustelnikowi

czerwca.

Zbiórka

ul.

progiam
Ś. M. P.

przy Sekretarja-

Zamkowa

4.

Godz. 9 min
15 — Pochód
ze
darem i orkiestrą do Ostrej Bramy.

nie wolno

z lasu zbie-

rać drzewa
na zapas,
gdyż według
surowej
reguły uważane
to jest za

kradzież,

sztane

wać

Niewolno

w

pustelni

im również cho-

ani drobiu,

ani żad-

nych zwierząt domowych,
nie móBramie. Poświęcenie
2 sztandarów Stow. wiąc
już o tem, że nie wolno im
m, Wilna. Pochód na dziedziniec Uniwersypolować na żadną zwierzynę. Reguła
tetu Stef. Batorego.
zabrania także uprawiania warzyw i
Godz. 11—ta.
Nr. 10—meble Monarchistyczną, pod
1110749,
do szycia
nia do 25 września r.b. wszyscy Sze: jącego dla dzieci żydowskich.
której płasz1) Otwarcie Zjazdu w sali Śniadeckich jarzyn, jak kartofle, buraki etc.
(wygrał p. Górecki
w Głębokiem), czykiem usiłowali wywołać zaburze- U.S.B. Wybór Prezydjum. Powitania (3 min.)
regowi rezerwy 1899 i 1900 r. kateNie wolno, pisać dyktować listy
Ż UNIWERSYTETU N r. 11—koń, Nr. 12—dzieła malarskie nia dla celów im wyłącznie wiado- Wbijanie gwoździ do sztandarów.
gorji A, którzy z jakichkolwiek bądz
wolno, muszą rozpamiętywać tajemni'2)
Sprawozdanie
Sekretarza
Generalne*
St. Wyspiańskiego (wygrała p. Czaj- mym.
powodów nie odbyli
przepisanych
Dalsze dochodzenie w po- go i program pracy.
ce wiary, rozczytywać się w świętych
— Promocje. W sobotę dnia 12 kowska), Nr. 13—zegarek
srebrny, wyższej sprawie trwa.
ćwiczeń w roku ubiegłym, za wyjąt3) Sprawozdanie Rady Związkowej.
księgach, towarzyszyć
_pielgrzymkom

w Nr. 14—budzik
12 i pół
r. b. o godz.
i makatka, Nr, 15—
kiem kategoryj wymienionych poniżej: czerwca
od- łóżko.
Uniwersytetu
a) kiórym w 1925 r. odroczono od- auli kolumnowej
Osoby posiadające wyżej wymie»
bycie przepisanych ćwiczeń do na- będą się promocje na doktora wszech
stu- nione
zechcą zgłosić się po
losy,
stępnego roku; b) którzy
w czasie nauk lekarskich następujących
trwania ćwiczeń zostali zwolnieni z dentów i studentek wydziału lekar- odbiór swych fantów do d, 1 lipca
Stefana Bato- 1926 r. po upływie tego terminu,
szeregów
na wniosek
itkarza, u skiego Uniwersytetu
i 2) nie odebrane rzeczy przechodzą na
za
Węcewic
Wacława
1)
rego:
których postępowanie rewizyjne
nie
wolny.
Wstęp
y.
wiczówn
Dziekie
własność Centralnego Zarządu Р. М.
zmieniło kategorji A na inną; c) re-

— Studja kobiece a małżeńzerwiści marynarki wojennej (morskiej
Koło Małopolan
stwo. Akademickie
i rzecznej)
— wszyscy.
dziś w sobotę 12
Ц. 5. В. urządza
SZKOLNA. o godzinie 8 ej wiecz.w sali „Oznis—
(() Nauczycielstwo
dbać ka Akadem.” ulica Wielka 24 odczyt
musi
o spokój umysłów
mło: dr. Adama Łysakowskiego na temat
dzieży.
Wileńskie władze szkolne aStudja kobiece a małżeństwo" pootrzymały okólnik Ministerstwa O. i łączony z dyskusją. Po odczycie zaW.
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Werki

ckiewicza

5

o

utrzymaniem

A”

k

(Antokol, Szpital Wojskowy)

wraz

2

W. SmlałowSkKa

Druskienikach.
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Muszą oni mieszlesie w sporządzoszałasach, których
b. ważnego powo:
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tylko
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osób, które zechcą z - letnisk skorzystać.
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jest bardzo ostra.
kać samotnie
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du an' zimą ani

H-k „Zachęta ie",

Lefniska wiejskie
1): przyjmowanie
2) Informowanie

po 40

na

pomię-

odgarniacze parowozu poczem pociąg
zatrzymano i oczyszczoko tor z dru:
giej zapory, Pociąg przybył do Roz-

całym
Świecie
w Polsce przebywa
obecnie 49
Należą oni wszyscy do
zakonu
św.
Franciszka,
podlegają
atoli nie władzy klasztornej, lecz bezpośrednio swym biskupom.

Na mocy

Gotówkę
pełną gwarancją
ku,e najkorzystaiej

— ul. Mickiewicza 4.

Dąbrowskiego

będą

planowany

moście

mniejszemi

14 czerwca.

referacie dyskusja),

4960200000460000009494900000000600

Wilno,

pobiiskim

— Życie eremitów w Polsce.
Z pośród 105 eremitów żyjących na

——
w każde sumie z zu-

A

przyjmuje:

poświęcona jest

kilka słupów

Wieczornica.

posiedzenia

zamach

dzy Warszawą a Lwowem. Nieznani
sprawcy
położyli
w
poprzek toru

Z całej Polski.

twarzy i ciała.
Usuwanie zmarszczek, wągrów, pryszczy, plam
na
(twarzy.
Masaż
| leczniczy
Masque Pate.
Leczenie włosów
od wypad. i łupieżu.
W.Z.P.'58

też banku.

44

udaremniony

pociąg pośpieszny kursujący

I

Szala

wojewoda

RSS

Beautės <Kówa»

i sprawozdania z giełd pieniężnych
zawierające najświeższe najzródłowsze i najobfitsze informacje
w kraju i zagranicą—są niezi akcyjnych całego Świata, notowania towarowe ze wszystkich chy
przemystowem
każdem
przedsięb orstwie handlowem,
podręcznem
w
będnem
wydawnictwem

Dodatek podniowy „Gazeta Handlowa

do Zjednocze-

i wnioski.

trwać

przy ul. Mickiewicza 37, m. 1, tel. 65! Klinika
otworzyła dama z dyplomem «Institut de U.SB

czy

o godz. 2 min. 2 na siódmym kilo.
metrze Lublin Zemborzyce (linji Lublin — Rozwadów) został wykryty i

Poznaniu.

min. 30 —
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Referaty
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Sk
3

pełna wdzięku

ab ka»

najbliższego kościoła etc.
Udaremni"ny zamach
na
pociąg.
W nocy z 9 na 10 b. m.

w Stow. Młodz?

5) Zakończenie.
Godz. ż—a.

WYNAJĘCIA

Amliteatr| bajkon 25 gr.

1 mac ie

do

Obwieszczenie

dnie od godz. 5-ej,

==

®

>

s

w naszem

(Jak Stow. Młodz. Pols. jest zbudowane?)
4) Ref. Do czynu młodzi!

Raczkiewicz, pan kurator Ryniewicz,
pan gen. Pożerski, pan
dr Węsławskii panie: p. Wojewodzina Raczkiewiczowa, p. Jeleńska,
p. Łokucjewska i p. Burhardtowa.

z kradzieży.

w 6 aktach.

roli 1 głównej й

polbedsčiai

kobi

EIZO

(

pochodzi

pan

Ostrej

(W czasie
Loemonstracji
pogadanka zarzą:
dowa na tem; Obowiązki członków zarsądń),
2) Sprawozdanie delegatów z działalno:
ści w Stowarzyszeniach.
3) Demonstracja posiedzenia plenarnego

pod dyrekcją. kapelmistrzao W. Szczepańskcwo A MIESZKANIEŃ
Orkiestra
od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 30.

Kasa czynna; w niedzielę i św.
Początek seansu; w niedzielę od godz. PTO
S$©

materjał

SE asia
"zyt' podróż Księcia Walji po

i świat"

|„Dzieeko

(ul. Ostrobramska 5)

Kameralne

Polonja

Wymieniony

są

w

pracy

przystąpienia

Polskiej

Godz. 9—ta.
1) Demonstracja

To też Zjazd Związku Stowarzyszeń Młodzieży
Polskiej, do czego
młodzież
pozaszkolna
zawodowo
pracująca od dawna się przygotowy:
wała, odbędzie się w Wilnie
w dniach
13 i 14 czerwca
pod protektoratem

bramie, proszeni

św.

Związkowej,

Poniedziałek

przynoszą.

po-

cel

Rady

Kolacja.
Godz. 7—a

Dziś będzie wyśietlany film

р
Kino

poszkodowanej

Msza

pracować

10) Rezolncje

Wilnie,
dalszy.

skiego nie może być swego
Zjazdu
pozbawiona, ani pożytków jakie one

mocy.
— Ujęcie pasera. W nocy na 11 b. m.
podczas rewizji w mieszkaniu Chaima Grinblata (Konarskiego 28) znaleziono 6 mtr.
materjału granatowego, dwa kawałki materjału na ubranie męskie oraż 9 mtr. kortu.

i M. Reuti, Członków C. Zarządu P.
P. M.
M. Sz., p. St. C'ozdy, dyrektora
pani Felicji MaSz. oraz Świadków:

tych
w
Rady szkolne wystosowały
komemorjał do centralnej
dniach
potęmisji związków zawodowych,

udzieliło

—

8) Uchwalenie składki członkowskiej.
9) Ref, Przysposobienie wojskowe
wychowanie fizyczne w S.M.P.

połowę

aby te w związku z ostatnim przeZe względu na niezwykle interewrotem starały się uspokoić
umysły sujący i aktualny temat
z dyskusją
—
Dwuaktowa «Halka» па scenie
do jaknaj- Teatru Lutnia». Jutro w niedzielę dnia
uczącej się młodzieży, zwracając je zarząd A. K. M. ząprasza
13-go czerwca o godz. 8 m. 30 wieczorem
na
właściwe
tory, stwarzając teni liczniejszego udziału. Wstęp na od
odbędzie się pierwsze
w Polsce sceniczne
normalne warunki do pracy,
przedstawienie dwuaktowej opery St. Mo- ] Е ks. biskupa Michalkiewicza, paczyt i zabawę dla wszystkich.
Nauczycicistwo,
w myśl tego oniuszki «Halka» — w wykonaniu członków
ZEBRANIA I ODCZYTY wil. zespołu operowego i Wil. Orkiestry na wojewody wileńskiego Wł. Raczkólnika, winno dążyć do wyrównania
M.
syndykatu dziennikar- Symfonicznej pod art. kierownictwem kapel: kiewicza, J. M. rektora U. S. B.
— Zebranie
sprzecznych
poglądów
wytworzoZdziechowskiego,
pana
kuratora
O.
S.
ie
zebran
e
miejsc
miało
j
mistrza
Sledzińskiego.
Partję
Halki
wykona
Wczora
skiego.
nych wśród młodzieży.
frek- doskonała jej interpretatorka Wanda Hendri:
słabej
przy
W. A Ryniewicza pana generała brysyndykatu dziennikarzy
— (o) Konkurs szkolny.
Wła- wencji członków. Wybrano zarząd i komisję chówna, Rezyserją w rękach prof. A. Lud- gady d:cy O. W. w Wilnie
O
Po:
Ba: wiga. Oprawa sceniczna według projektu
dze szkolne
ogłosiły
konkurs
na rewizyjną w tym samym składzie. Red. go,
żerskiego,
pana
prezydenta
m.
Wilna
E, Dziewulskiego.
Ceny popularne umożli:
ył sprawę p. Lesiewskie
stanowisko Inspektora szkolnego w torowicz porusz
który będąc pod zarzutami natury kryminal' wiają zapoznanie się z arcydziełem moniusz: W. Bafńikowskiego.
! kowskiej twórczości
Święcianach. Podania należy kiero- nej jest dziennikarzem w Wilnie.
w jego pierwotnym uWiemy z uprzednich
koresponwać do Kuratorjum Okręgu Szkolkładzie
scenicznym
—
najszerszym warst dencyj, sprawozdań
Komiogėw
geol
i
komunikatów
— (w) Zjazd
PROT
Kasa czynna
dziś 11—1
nego Wileńskiego,
czem są Stowarzyszenia Młodzieży
0
wy.
geologiczny w Warszawie posta— (р
Doświadczenie
Fou: tet
do
geologów
Polskiej żeńskiej i męskiej
skupione
Zjazd
zwołać
nowił
cault'a. W niedzielę dnia 13 czerwca
WYPADKI I KRADZIEŻE, w Zwiążkach Stowarzyszeńjpod hasłem
zjazd odbyłby
. Projektowany
Wilna
o godz. 11 punkiualnie przed połudBóg i Oiczyzna na sztandarach.
Nie
lipcu r. b. Prócz zagadnień,
niem staraniem Koła Astronomiczne- się w
— Bratobójca. Dn. 11 bm. Samuelowi powtarzając
więc
celów i zdań Sto
z nzuką geologji, człon: Stupelowi
anych
związ
(Krawiecki zaułex 4) brat nożem
go im. Mik. Kopernika
przy
gimn.
zajmą się badaniami zadał 3 rany w głowę. Poszkodowanego warzyszeń podajemy poniżej program
zjazdu
im. Ad. Mickiewicza zostanie powtó- kowie
Zjazdu, a kogoon zainteresuje-uprzejWileńszczyzny.
dostawiono do szpitala żydowskiego.
rzone w sali tegoż gimn. (Dominikań- geologicznemi
Wesoła» zabawa. Dn, 11 b. m. mie prosimy zwrócić się
po
гаргоRÓŻNE. dostawiono do Wilna Karolinę Kibortową (w.
ska 3)
klasyczne
doświadczenie
szenia
do
Sekretarjatu
Generalnego
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