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NOWO

budżetowe

Stanowisko

Ch.

N.

Prowizorjum budżetowe na kwar- marszałka, co również z góry było
zo wiadomem.
głosowaniu
w
sejmowa komała
Ta
trzeci
Pos. Dubanowicz [ChN] oświadtał
cza,
iż dotychczasowy
ustrój musi
komisji.
do
e
odesłan
i
zbankrutowany
medja miała ratować
stało przyjęte
być
zmieniony,
'
Musi
być
ukrócona
Niespodo przewidzenia.
to
prestige Sejmu i jego przewodniczą”
Było
dzianką

ustąpienie

jest

natomiast

Marszałka Rataja.
O zamiarze rezygnacji p. Rataja z
urzędu Marszałka Sejmu mówiono
już oddawna. Rezygnacja p. Rataja
jednakże miała być jedynie aktem

jednak

Marszałek

wniosku,

że te po-

Widocznie

cego.

do

Rataj doszedł

w

Sejmu

opinji

uratują

nie

zory

zrezygoczach całego kraju i wołał
ze swego stanonować. Ustępując
swej
wiska p. Rataj ratuje szczątki
pewnej demonstracji w obronie god: karjery
politycznej, nie chcąc repreności sponiewieranego Sejmu. De- zentować na zewnątrz instytucji, na
z której cąiży odjum całego społeczeńmonstracja ta miała się kończyć
jęcia
ość
przez większ
nieprzy
chwilą
stwa za wszystko, co w ciągu lat

rezygnacji p. ostatnich w

Sejmu do wiadomości

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5
WARSZAWA — Nowy Šwiat 46—14
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POWIATOWA—ul.

|

List Marszałka
WARSZAWA.

22. VI. Pat.

W

dniu

Rataja.
dzisiejszym

p.

Marszałek

wystosował na ręce p. wicernarszałka Sejmu pos. Ignacego

Rataj

Daszyńskiego

pismo

treści następującej:
Panie Wicemarszałku. Zgłaszam
z dniem
dzisiejszym
rezygnację
z urzędu Marszałka Sejmu. Proszę o zawiadomienie Sejmu
o mojej
de-

cyzji i sprawowanie czynności marszałkowskiej do chwili
następcy. Z decyzją

ustąpienia

nosiłem

się już

od

wyboru

dłuższego

względu na zły stan mego zdrowia. Jeżeli jeszcze miałem pewne

mego

czasu

ze

wątpli-

wości, czy wolno mi w obecnej sytuacji wywoływać przesilenie na stano:
wisku Marszałka nawet ze względu na zły stan zdrowia, to uznałem
się
za rozgrzeszonego z nich z tą chwilą, kiedy w kilku dziennikach,
będą-

cych oficjalnemi organami stronnictw, znajdujących się w Sejmie
się nad

wyraz brutalne

i nieuzasadnione

napaści

pojawiły

na mnie, godzące

stokroć w moje dobre imię. Przestrzegając pilnie zasady, iż

czę-

jestem

Mar-

szałkiem całego Sejmu nie mam nawet swobody bronienia się. Chcę tę
swobodę uzyskać. Chcę też dać możność Sejmowi wybrania
na
urząd
Marszałka kogoś, kto nie mając obciążeń mógłby w obecnej trudnej sytuacji bronić praw parlamentu z więkzym
autorytetem
i lepszym
może
skutkiem. Łączę wyrazy wysokiego poważania.

(—)

M. Rataj, —

Warszawa, dnia 22 czerwca 1926 roku.

Stronnictwo

oświądczył co następuje: Omówiliśmy

Przewidywany

Piasta jest za odesłaniem

projektu do komisji, ale zasirzega się,
że wcale nie widzi
w tem dowodu
zaulania
do
rządu.
Dopiero,
gdy
rząd wystąpi ze szczególowym programem będzie możaa o tem mówić.

Żydzi

przeciw

sprawę od-

prowizorjum.

PARYŻ.

22 VI. Pat.

skład

gabinetu,

Potwierdza się wiadomość, że Briand

zapropo-

nował tekę finansów Doumerowi, który najprawdopodobniej
propozycję
tę przyjmie. W tym wypadku
Poincare
zostałby
ministrem
sprawiediiwości i ministrem dla Alzacji i Lotaryngji, Laval—objąłby tekę pracy, po-

zostałe zaś teki zachowaliby
Możliwem

ministrowie

ostatniego

gabinetu

Dzienniki poranne

stwierdzają,

zawsze opóźnia rokowania.
pracownicy

Brianda

czynią

Według

iż sprawa obsadzenia

„Echo de Paris*

zastrzezenia co do wyboru

niektórzy

Doumera

finansów

współ:

na

nowisko ministra finansów. „Petit Journal" podaje, że Doumer

sta-

przedstawi

dziś rano Briandowi i Poincaremu swe
projekty
finansowe.
Natomiast
«Matin», «Journal» i „Oeuvre* utrzymują, iż Briand raz jeszcze
będzie
nalegał na Poincarego, aby przyjął tekę finansów.

się pos.

wnioskowi

Ballin

wypowiedział

(Niez.

Partja

Po plebiscycie w Niemczech.
BERLIN, 22. VI. PAT.

Marsz.

Rataja nie przyjęto.

słane

lecz ta jego pomoc

w żadnym

W

stronnictw.

związku z sytuacją wytworzoną

Chł.) nych ,poprawek. Niemiecko-narodowi

wojenny

zajmą stanowisko

po piebi-

wyczekujące,

ko-

na Litwie zniesiony.

Aresztowanie 200 osób.;

043

do komisji.

KONSTANTYNOPOL,

razie

jaką nam

nie

mogła

oznaczać zbliżenia prof. Staniewicza
do naszej ideologji społecznej. Temniemniej nominację prof. Staniewicza
na ministra reform rolnych ze szczerą witamy Sympatją, widząc
w nim
człowieka
zwzględnie
uczciwego
i doskonale znającego stosunki gospodarcze wogóle
a naszego kraju
w szczegćlności, uzależniając zresztą
dalszy do
niego stosunek jak i do

całego rządu p. Bartla
politycznych

Narada

premjera

s marsz,

W

od

dalszych

wystąpień.

Bartla

z

Piłsudskim.

WARSZAWA, 22, VI (żel. wł, Słowa),
związku

z

wysunięciem

kwestji

zaufania: przy końcu dzisiejszego €x-

pose

ministra

skarbu

p.

Kliarnera,

premjer Bartel udał się do marszałka Piłsudskiego i odbył dłuższą konierencję.

urzędników adminipod

kontrolą mi-

WARSZAWA. 22.VI (tel, wł. Słowa).

Spisek na życie Mustafy-Kemala.

Ustąpienia

pedy),

okazał

Województwa i podiegłie ministerstwu

scycie odbyły się wczoraj
narady przywódców
wszystkich stronnictw.
Stronnictwa rządowe poprą kompromisowy projekt rządu w sprawie Godszkodowania dla byłych panujących. Socjal demokraci domagają się |pew-

Stan

budżetowe

go czasu w «Słowie» szereg artykułów zarówno ekonomicznych jak go
polityce zagranicznej (sprawa Klaj-

nisterstwa.

kilku posłów. Pozatem rząd Wniosek o przerwanie dyskusji lzba muniści'są]zaś za rozwiązaniem Reichstagu,
otwarto posiedzenie Sejmu. Na ławach prosi
Sejm
o wycofanie
szeregu przyjęła 143 głosami przeciwko
129,
ministerjalnych zasiedli
wszyscy mi: ustaw,
między
innemi
noweli
do Wynik głosowania przyjęto okrzykami
nistrowie z Prezesem Rady Ministrów ustawy o zaopatrzeniu emerytałnem i biciśn w pulpity na ławach komuprof. Bartlem na czele, oprócz
mii- funkcjonarjuszy i wajskowych, no- nistów i Nezależnej Paitji Chłopskiej.
KOWNO, 22.Vi. PAT.
Sejm litewski zniósł istniejący od lat 4-ch
nistra spraw wojskowych Marszałka weli o zmianach w ustawie o stanie Wobec tego, że wrzawa nie milkia, stan
wojenny.
W związku z tem zniesiono również cenzurę listów. Na
Piłsudskiego.
prawnym
województw wschodnich, przewodniczący na posiedzeniu vice- stanowisko
ministra spr«w zagranicznych upątrzony jest poseł
litewski
Posiedzenie otwiera wicemarszałek ustawy
o uzupałnieniu Konstytucji marszałek Daszyński,
wykluczył
na w Paryżu Klimas. Dyrektor litewskiego banku emisyjnego Jurgutis pozo*
Daszyński, który następnie oznajmia statutem organizacyjnym województwa jedno posiedzenie pos. Wojewódzkie- staje na swem stanowisku.
Izbę o zmianach jakie zaszły w rządzie, Sląskiego, noweli do ustawy o krzy: go (Niez. Partja Chł.) i pos,
Waro wniesieniu przez rząd i wycofaniu żach zasług i o orderze „Odrodzenia szawskiego (kom.)
Żarządzono
15"ustawy o zawieszeniu praw
obywa. Polski“ i t. d.
minutową przerwę.
telskich oraz o wnioskach o wydanie

Prowizorjum

jest demokratą zbliżonym
do
klubu
Pracy. Prof. Staniewicz zamieścił swe-

stracyjnych

>

monaruwagę,

że prof. Staniewicz nigdy do konserwatystów nie należałi z przekonań

Redukcja

Narady

Staniewicz.

serwatystą wileńskim, bądź
chistą wileńskim. Zwracamy

Brianda.

teki

Witold

Szereg pism warszawskich nazywa
prof. Witolda Staniewicza bądź kon-

którego weszliby Briand, Poincare 1 Doumer.

cza, že klub jego zajmie stanowisko
krytyczne
wzgiędem
prowizorjum i
będzie je zwalczał pod
względem
rzeczowym, aby usunąć te momenty,
które grożą ostateczną ruiną
spote-

czeństwa żydowskiego.

Prof.

jest teź, że w łonie nowego rządu powstanie komitet finansowy do

Pos. Hartglas (Koło Żyd). oświad-

Przeciwko

We wtorek o godz. 4-tej min. 15 sądom

Z kolei Briand

budowy
finansowej
kraju, przyczem
badanie tej sprawy
posunęliśmy
dosyć daleko. Popotudniu będziemy prowadzili
dalsze
narady. Nie chcę
tworzyć rządu, tak chwiejnego,
jak poprzednie gabinety, lecz dążę do
utworzenia gabinetu, który by miał zapewnioną sołidną większość
dającąsządowi odpowiedni autorytet
i stwarzającą możliwości
działania bez jakich
trudno przedsięwziąć
cokolwiek
stałego,

budżetowem.

Po tem przemówieniu
zgłoszony
został wniosek o przerwanie dyskusji.

Przebieg posiedzenia.

PARYŻ, 22.Vi (PAT). Doumer i Poiącare wychodząc
z Quai d'Orsay
oświadczyli, że zbadali położenie finansowe kraju oraz, że zbiorą się raz
jeszcze na naradę o godz. 17 ej.

«Piast» za prowizorj um

Pos. Byrka (Piast) stoi na stanowisku, że pierwsze
czytanie prowizorjum budżetowego
nie jest odpowiednią chwilą
do przeprowadzenia
wielkiej dyskusji
politycznej, zwłaszcza, że rząd
nie wystąpił dotychczas
z programem — politycznym.

Mickiewicza 24

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

wszechwładza
-czynnika parlamentarnego, a wzmocnioną władza czynnika
rządzącego.
Parłamentaryzm jest nie
do utrzymania
bez naprawy
prawa
większość, będącą nieodzownym warunkiem dla wzbudzenia
za
wyborczego.
Od rządu domagać się
ufania wewnątrz kraju i zagranicą. Chcę, abyżposzczególni członkowie
będzie stronnictwo mówcy przywrógabinetu byli pewni, iż panuje między
nimi zgodność i porozumienie w
cenia ponownie prawa.
Przedłożenie
sprawie programu działania, ażeby akcja nasza była
mocna,
Wolałbym
budżetowe zdaniem mó wcy, jako konie tworzyć gabinetu, któryby nie miał zapewnionych możliwości dłuższenieczność państwowa
będzie uchwa*
go istnienia.
Działam bez
pośpiechu,
lecz niezawodnie
do wieczora
lone.
osiągnę
rezultat. Z kolei
Briand
przyjął Maivyego,
Cazalsa i Bokanowskiego.

Polsce doświadczono.

®

ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28

Ku sabinetowi BHand-Doumer-Poinchte

przyjęto w I czytaniu.

1

— ui. Mickiewicza 20
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Rezygnacja Marszałka Rataja— Dyskusja nad expose mia, Kiarnera—Kryzys ministerjalny we Francji przedłuża się
Prowizorjum

ul. Ratuszowa

26

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

Sejmowej.

—

NOWOGRODEK

ul. 3-go Maja 64

DUNIŁOWICZE — ui. Wiieńska I
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSŻYRSKI — Związek Ziemian
LiDA — ul. Majora Mackiewicza 63

r.

|

— ul. Szosowa

BRASŁAW

|

22, VI. PAT. Liczba arasztowanych z powodu

spraw wewnętrznych urzędy nie będą
dokonywały same
redukcji urzędników, lecz nadeszią w ciągu tygodnia
wykazy imienne
urzędników nadających się do redukcji do ministerstwa.
W ten sposób redukcja będzie prze

powa

pod ścisłą kontrolą cen:

rali.

p

° Biskup Hlond Prymasem Polski
WARSZAWA. 22.VI. (tel, wł.
Słowa). Według doniesień z Rzy:
mu,

sprawa

nominacji

biskupa

śląskiego

Hionda

na stanowisko

Prymasa

Polski

i Arcybiskupa

Gnieźn eńsko Poznańsk'ego naleŻy uważać za ostatecznie przesądzoną
w sensie przychylnym.
Rząd

cet.

polski

dał już

Nominacja

nastąpi

swoje

pla-

w ciągu

najbliższych kilku dni.
Wicemźrszałek
Po
przerwie pos. Warszawski wykrycia spisku na życie prezydenta republiki Mustafy-Kemala-Paszy
Daszyński
przy.
sięga
200
osób
w
tem
25
posłów
opozycji
i
szereg
członków
komitetu
wnioski: pierwszy za
ski donosi,
iż otrzymał
pismo od pomniał, że regulamin zabrania deba- zgłosił dwa
Projekt skasowania sekcji
młodo-tureckiego Jak donoszą dzienniki, badano kiłku spiskowców między
podobnym
Marszałka Rataja zawierające jego re- ty nad
wnioskiem i że odrzuceniem ustawy o piowizorjum innemi deputowanego Zia Hurchida, który z początku
mniejszościowej.
wyparł się wszelW budżetowem,
zygnację
z zajmowanego
urzędu. możliwe jest tylko głosowanie.
drugi
©
wyrażeniu
kiej znajomości ze spiskowcami, późaiej jednak przyznał się do udziału w
WARSZAWA, 22VI (tel. wł, Słowa),
Wicemarszałek Daszyński proponuje głosowaniu
przez
powstanie
izba rządowi voium nieufności. Pierwszy spisku.
W łonie rządu a szczególnie w ło:
Głosowały za nim
sprawę
tę wprowadzić na pierwszy większością głosów przyjęła wniosek wniosek upadł,
nie komisji dła reorganizacji adminipunkt porządku dziennego,
co wed- pos. Dębskiego. Przeciwko wniosko- tylko mniejszości
narodowe,
komu
stracji państwowej
ług regulaminu obrad Sejmu jest mo- wi głosowały
istnieje projekt
następujące
parija
chłopska
kluby: niści i miezależna
sekcji do spraw wojeżliwe, jeśli niema protestu. Sprzeciwu Z.L.N., Ch.N., Ch, D. część posłów Wobec tego nie głosowano już nad
skasowania
wództw wschodnich
nie było.
i mniejszości
wnioskiem, jako nieaktualz klubu N.PR. i Stronnictwo Chłop- drugim
narodow
Pos. Dębski
(Piast)
postawił skie. Następnie zabrał głos minister nym, poczem ustawę w pierwszem
ych,
Ogromne zniszczenie zasiewów.
wiiiosek następujący: Sejm nie przyj- skarbu Klarner, uzasadniając rządowy czytamu odesłano do komisji.
muje do wiadomości rezygnacji Ma- projekt prowizorjum
WARSZAWA. 22,Vi (żel. wł, Słowa),
Z Lublina
donoszą:
Burza
budżetowego
Marszałek Rataj ustąpił.
ności warchołów sejmowych,
cieja Rataja z urzędu
Marszałka na trzeci kwartał roku bieżącego.
gradowa która przeszła nad województwem Lubelskiem poczyniła olbrzymie
Sejmu.
450
mórg
WARSZAW
A. 22 Vi (tel. wł,Słowa),
Wicemarszałek Daszyński zakomu- spustoszenia. W powiecie Tomaszowskim uległo zniszczeniu
zasiewów, w Janowskim połać ziemi długości 9 klm. szerokości i 5 klm,
Pos. Ledwochowi i Waleronowi z
nikował
Izbie
iż
otrzymał
list
od
Zw. L. Narodowy powstrzymuję
się od głosowania nad
Stanowi
to 90 proc.
zasiewów w tej
„Wyzwolenia*
Marszałka Sejmu Rataja, treści nastę- została całkowicie zrujnowana.
wytoczono sprawę
prowizorjum.
okolicy. Burza również zniszczyła znaczne przestrzenie pół
w powiatach . sądową
z
powod
u
wystąpień ich w
pującej:
=
ь
Biłgorajskim i Włodawskim.
г
ostatnich tygodniach, które jak wiaWynik głosowania nad wnioskiem
Po przemówieniu
p. ministra może być silny, kiedy jest zdrowa i
domo doprowadziły do krwawych
mojej
skarbu
Klarnera
pierwszy
zabrał silna władza
prawodawcza.
Trwały o nieprzyjęcie do wiadomości
głos pos. Głąbiński (ZLN), który w rząd może się opierać tylko na Sej. rezygnacji z urzędu Marszałka Sejmu
umacnia mnie
w
pierwotnej mojej
dłuższem przemówieniu oświadczył mie.
Piacówka w Kairze.
może
się opierać na
między innemi co następuje: Przed
Dlatego musimy postarać
się o decyzji. Rząd
W
dniu
wczorajszym
22
bm.
przybył
pociągiem
pośpiesznym z WarWARSZAWA, 22,VI4żel. wł, Słowa)
głodwoma _ miesiącami Sejm
uchwalił to, przedewszystkiem, aby
stworzyć większości kilku lub kilkunastu
celem doProwizorjum budżetowe na III kwar_pełnić szawy p. generał Minkiewicz, szef korpusu ochrony pogranicza
prowizorjum na dwa miesiące w taki Sejm, na którym przyszły rząd sów. Marszałek, jeżeli ma
zadanie, zwłaszcza w konania inspekcji 6 brygady KOP.
łał projektuje w etacie M. S, Z, notem przekonaniu,
że począwszy od będzie się mógł opierać. Wobec pro- swoje trudne
Pan generał Minkiewicz udał się bezpośrednio na granicę
celem dową pozycję na uruchomienie plaSejmie,
tak
rozbitym
jak nasz musi
1go lipca r. b. będziemy mieli zrów- jektów ministra Skarbu
stronnictwo
wee
inspekcji poszczególnych strażnic. Pierwszym etapem inspekcji są
cówki
noważony budżet, skończymy z pro- nasze zajmie stanowisko na komisji mieć poparcie, jeżeli nie całości Sejdypiomatyczno-konsularnej w
ejny,
Kairze. Utworzenie tej placówki ko-*
wizorjami i wejdziemy na drogę sa- budżetowej i na płenum Sejmu Dzi- mu, to ogromnej jego większości.
Inspekcja obejmie pogranicze litewskie od Suwalszczyzny aż po gra:
nacji także naszych stosunków gospo- siaj nie stawiamy wniosku o odrzu: Wcbec tego podtrzymuję moje z rzee jest ze względów ekspansji
nieczn
gospodarczej.
darczych. Dążenie do sanacji zostało cenie tych projektów a limine, ponie* czenie się i proszę p, Marszałka o nicę łotewską wzdłuż którego stacjonowane są oddziały 6 brygady, W
dziennym dniu dzisiejszym spodziewany jest przyjazd gene”ała Minkiewicza do Wilnagle przerwane zńianym zamachem waż jednak
programu
politycznego postawienie na porządku
о
_
|
$
zbrojnym. O celach, jakie przyświe- tego rządu nie znamy, oświadcza najbliższego posiedzenia sprawy wy- na, skąd uda się on z powrotem na,„granicę.
a
powita:
celem
Szja
do
wyjechał
wczorajszym
dniu
w
Jednocześnie
WARSZAWĄ 22 VI (tel. wł. Słowa): :
boru
mojego
następcy.
Łączę
wyrazy
cały temu zamąchowi pragniemy do- mówca, nie mamy żadnej
podstawy
We wtorek 22 czerwca odbyło się e
poważania,
(—) Maciej nia generała dowódca 6 brygady p. pułkownik Pasławski.
do zdobycia zaufania do tego rządu. wysokiego
wiedzieć się od rządu.
Warszawie w mieszkaniu ks. EustacheWarszawy,
do
powrót
nastąpi
poczem
dni
parę
potrwa
Inspekcja
Rataj.

Następnie wicemarszałek

| |

Daszyń:

Klęska gradowa w Lubelszczyźnie.

Pociągnięcie do odpowiedzial.

2

zajść w województwie kleleckiem..sj

Inspekcja pogranicza.

|

|

[i ZEBRANIE POLITYCZNE. ||

Rząd wniósł projekt zmiany

stytucji w kierunku

Kon- Mamy dużo wątpliwości co do jego
polityki wewnętrznej i zewnętrznej. SĄ Po odczytaniu

wzmocnienia wła-

dzy wykonawczej, jeżeli się jednak Wobec tego oświadczamy, że za prochce ustalić silny rząd, to trzeba pa: wizorjum budżetowem głosować nie
miętać o tem, że rząd tylko wówczas będziemy.
Pos. Zaremba (PPS) poddając anaprowizorjum
budżetowe
oraz

zasady wyłuszczone w expose

mini-

nowy Okres życia mozna

że wejść w

tylko

odwołanie
odnowieniu Sejmu przez
się do wyborców, przyczem mówca
wyraża nadzieję, że ta debata
jest

stra skarbu, dotyczące polityki gospodarczej państwa, wysuwa cały
szereg postulatów, od przyjęcia któ ostatnią rozprawą budżetową

rych uzależnione jest
P: S. wobec

Stanowisko P.

wniesionego

prowizo-

po

Sejmie,

Ch. D. ustosunkuje

Pos. Holeksa (ChD) "po złożeniu wiada, że stronnictwo jego ustosunhołdu pamięci tych, którzy polegli w kuje się rzeczowo do wniesione go
obronie prawa i Konstytucji i wyra. prowizorjum,

żeniu

współczucia

dla rodzin,

zapo-

wyznaczył

sprawiedliwości

Z
Ma-

na- kowski w rozmowie ze współpracownikiem Nowego Kurjera Polskiego, zapytany, dlaczego równocześnie
z projektem
zmian w
Konstytucji

stępne posiedzenie na piątek o godz.
10ej rano, przyczem porządek dzienny w pierwszym punkcie przewiduje

wybór Marszałka Sejmu.

w tym BBKAFY ZA STW ZTDBREZ WORYTWACZWEWRRZKKA

się rzeczowo.

P. minister

poselskich przewodniczący wice-

marszałek Daszyński

rjum. Mówca stwierdza,

Rząd 0 reformie wyborczej,

Po cdczytaniu interpelacyji wnio-

sków

P: P.S.
lizie

tego
listu. wicemarszałek Daszyński
oświadczył,
iż
postąpi według przepisów regulaminu,

Wskutek stałego traktowania Wilna
po macoszemu przez urzędową Agencję
Telegraficzną, exposee Ministra Skarbu
p. Klarnera mimo zapowiedzi nie otrzymaliśmy. Stąd
w naszym dziale infor.
macyjnym powstaje iuka, co zechcą czy
telnicy nasi łaskawie nam wybaczyć,

Rząd nie wniósł
projektu
zmiany
ordynacji wyborczej, odpowiedział:
— Sprawa
ordynacji
wyborczej

jest

jedną z tych,

które

szerokiej i wszechstronnej
kierunek i charakter zmian,

wymagają

dyskusji,
i wogóle

chwiłą

ustalenia

normalnego

stosunku
współpracy _ mniejwięcej
równoważących się organów
suwerennego narodu najważaiejszy szkopuł przeszkadzający
biegowi
życia
państwowego zostaje usunięty, wtedy
można będzie z całkowitą
spokojną
rozwagą przeprowadzić dyskusję nad

potrzebą i charakterem

zmian

ordy.

nacji wyborczej,

Nie można

w sprawach

budowy

społecznej
postępować nieopatrznie,
ani pod kątem
widzenia
nastrojów
sama
ich potrzeba muszą być w chwili. Dzisiaj musimy rozstrzygnąć
sposób dokładny wyjaśnione.
Sprawę, która już niewątpliwie
dojPod tym względem sprawa ordy- rzała, inne sprawy będziemy się stanacji wyborczej nie jest jeszcze tak rali rozstrzygnąć kolejno w miarę ich
dojrzałą. jak sprawa zaproponowanych aojrzewania.
zmian konstytucji.

go Sapiehy zebranie polityczne, na któ.
re zosiała zaproszona większość delega-_
tów powiatowych Kresowego
Związku
Ziemian obecaych w Warszawie z okazji odbywającego się w Warszawie zjazdu tychże delegatów,

Dolar
Dziś

r
=

w Warszawie.

WARSZAWĄ, 22.VI. (tel. wł. Słowa),
dolar
na
czarne
j

dużej podaży 10,23, Złoto
cja dla akcyj wyczekująca.

jełdzie przy
33. Tenden-

Odorono
Nowy,

rykański

nadzwyczajny wynalazek

ame-

przeciwko
nadmiernemu
poceniu się,

Żądać

wszędzie.

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926r,

A

|

5Ё0
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"ECHA KRAJOWE
Przed
—

Jasnem jest, że gdy się pisze w
końcu czerwca korespondencję z takiej miejscowości pełnej
szkół, jak
Nieśwież, to trzeba pisać o młodzie-

szczęśliw*

Więc najprzód o tych
cach, którzy zdali maturę.

Senjorów.

Jak
będzie zżłatwione prowizo:
rjum budżetowe? Sprawa zmia:
ny konstytucji.

wakacjami.

Korespondencja

ży i oświacie,

Konwent

WARSZAWA. 22 VI. Pat

Słowa —

południe

Nieśwież, 20 czerwca.
harmonizowaniu
grona
nauczycielskiego i polegającą
na umiejętności
współżycia szkoły z młodzieżą i spo-

szałka

może nawet
rozumnej

grzeczność, pogodne

Od 7 go do 11-go czerwca trwały oto cechy
egzamina dojrzałości
w
tutejszem Preparandy

z propozycją

Mar-

konwent

Marszałka

ы

my uwagę, iż przy omawianiu
„być
albo nie być*
danej szkoły winny
przemawiać względy, dziś przekony*
wujące — praktyczne, Odnosimy wra:
żenie, że można
było
zredukować
| takiż zakład gdzieś w środku kraiu,

niów odbędzie

wycieczkę

L. O. P. P. celem

na

gdzie

terenach

jest

prawie

- ostoją

zwiedzenia

wat:

ZD;

i

BARANOWICZE.
_ —

Wiec

P.

P. S.

W niedzielę,
jednocześnie z
uroczystością ku czci P. Prezydenta,
w
letnim teatrze odb;ł
się wiec

Tak prowadzona polityka 13go czerwca r. b.,

oszczędności

osiągnie

tu,

u

nas

wręcz przeciwne do zamiarów skutki.
Dla tych motywów należałoby nam
_ stanąć w obronie naszego stanu posiadania przez uniemożliwienie redukcji szkół na Kresach, choćby te
_ zamierzenia dla innych
terytorjów

P. P.

S,

1000 osób.

który

zgromadził

Przemawiali

wyraženiami, jak np. „w powiecie
rubajut
szaszkami, = beremiennych
ženszczyn bjut palkami“, nie należałoby przejść do porządku dziennego
i rząd winien się tem zainteresować

p. Rymkiewicz.

przyodwodowych,

jedyną

‚` polskości.

koszt

sztatów lotniczych w Lidzie, Wycieczkę poprowadzi w końcu b. miesiąca

gdzie szkołą nie ma
niewątpliwej
" wartości, nie spełnia takiej misji jak
tu,

na

byłem w

„swołocz burżuazja" i innych,
nawołując do żądania autonomii, szkół
białoruskich i t. d. + Nad
niektėrėmi

około

wyjaśnić,

albo

to

jest

prawdą,

wtenczas należy ukarać winnych, albo
to jest kłamstwem, a wtenczas niech
p. poseł się wytłumaczy, gdyż sianie

podobnej niezgody

jest

niedopusz-

czalną rzeczą. Poseł
Dzięgielewski
mówił (ma się rozumieć po polsku)

o roli kapitału

w państwie

i wogóle

o sprawach
finansowych;
należy
z wątpić czy choć
połowa
obecnych

posłowie

uniwersytecie ]zgiellońskim

narazie docentem, później profesorem.
Pierwsza moja rozprawa: „Mesjaniści
i. Słowianofile*. Potem pisalem „Byron i jego wiek* (1894/7 r. 2 tomy),
„Odrodzenie Chorwacji”, „Pesymizm,
romantyzm a podstawy
chrześcijań:

Samoloty litewskie
Tajemnicze

wywiady

ski, medycyny — prof. Orłowski, przyrody — prof. Wiśniewski, prawnego

— prof. Komarnicki, humanistycznego — prof. Oko,
wreszcie
sztuk
pieknych — prot, Kłos.

E. Sch,

na polskiem
na linji Rudziszki

terytorjum.
—

Olkieniki.

W

dniu 19 b. m. o godz. 0,30 w nocy ukazał się nad naszem terysamolot litewski. Obecność samolotu wykryły patrole K. O. P.
Znaków aparatu lotniczego z powodu panujących ciemności nie zdołano ustalić.
Po pewnej chwili aparat przeleciawszy wzdłuż granicy skierował się
torjum

w stronę toru kolejowego

nie 1230

w

Rudziszki—Olkieniki.

W parę minut po godzi:

silny słup Światła

oświetlający tor kolejowy.

nocy zauważono

klubu P.P.S. pp. Wolicki i Dzięgie- zrozumiała to co pięknie wywodził.
Światło pochodziło z reflektorów krążącego nad naszem terytorjum apalewski. Role w przemowach
pp. W końcu uchwalono rezolucję
od
żą- ratu. Zniżywszy lot aparat litewski dokonał tajemniczych wywiadów

posłowie
podzielili
następująco: p. dającą usunięcia ze stanowiska
sta- czasu do czasu rzucając silny snop światła na tor kolejowy. Po dokonaWolicki wziął część polityczną, a p. rosty Baranowickiego
p. Kwieciń: niu wywiadów samolot o godz. 1-szej udał się w kierunku Litwy.
zane.
Dzięgielewski gospodarczą. Co ude= skiego, wojewodę „p. Januszajtisai
a
Powracając
do
Preparandy nie- rzyło silnie słuchaczy
z samego pos komendanta policji państwowej p.
_ świeskiej nie możemy ograniczać jej czątku, to zagajenie wiecu przez pre- Kupkę. Na zakończenie odśpiewano
W tych dniach organa bezpieczeństwa wpadły na trop działalności
' znaczenia i wartości jedynie do po- zesa miejscowej organizacji p. Ma- (ma się rozumieć w języku rosyjskim)
- wyższej roli: nasz zakład wychowywał chaja, w języku rosyjskim. Następnie „wy żertwoju pali*; przy rozpoczęciu szpiegowska: komunistycznej niejakiego Macieja
Zapaśnika, który
zdołał
_" młodzież, kształcąc jej umysły i serca bez wyboru powołano do piezydjum śpiewu publiczność polska wyszła,
ujść pościgowi przekraczejąc nielegalnie granicę z Polski do Łotwy,
Maciej Zapaśnik będący na usługach wywiadu sowieckiego uchodząc
- Tu musimy z konieczności wspomnieć miejscowy rosyjski element, PrzeD.
Rosji Sowiec6 kierowniczce Preparandy, p. Janinie wodniczący wytłumaczył zebranym,
przed pościgiem zamierzał przez Łotwę przedostać się do
(wewnątrz

kraju)

były nawet

wska-

Wydanie

_ Jabłońskiej,

Była

ona pierwszą i o: iż jakkolwiek p. poseł

| statnią kierowniczką Szkoły, jej duszą
“i organizatorką. Preparanda spełniała
swą rolę bez zarzutu, zasilając swy-

sko

włada

językiem

„Warszawa“

Grottgera,
/_

Jak na czterech potężnych filarach
| spoczywa nieśmiertelne dzieło Grott-

"gera na

czterech

cyklach kartonów

| zatytułowanych: „Warszawa* — „Po:
lonia* — „Lituania* — „Wejna”.

_ _ Wszystkie

* wykonał
| miu,

|w

cztery cykle

Groitger

od roku

wodzie

stworzył i

w ciągu lat sied-

1861:g0 do

jeziora

skraj

67-go. Jak

| wyraziście odbił się w dziele

iasu, tak
Grott.

gera w całej swej specyficznej stylo:
wości: romantyzm polski, przesycony
| wskroś
najidealniejszym
i zarazem

| najpłomienniejszym patrjotyzmem. Nie

dość na tem. Dzieło Grottgera —
dopowiada
M...Treter — jest „nie-

5 zbędnym

dowodem

współżycia pol:

skiej kultury ze sztuką ogólno-Euro*
| pejską w okresie plastyki romantycz| nej

A

=

:

Jeszcze niech zacytuję słów

| Tretera:
jera —

jca

kilka

„Liryka romantyczna
Grottpowiada
оп — wypowiada-

się plastycznym

językiem linij i

| nadewszystko światłocienia,

zwracała

się do świata całego donośniejszym i
| bardziej dla obcych zrozumiałym głosem, aniżeli poezja naszych trzech

komunisty=szpiega.

Wolicki kiep-

kiej Zamiarowi

Jan Bulhak i-::

ło'ewsko-:so
granicę
on przekroczyć
Zapeśnika w chwili gdy usiłował
stację
minąwszy
wiecką, Aresztu dokonano w momencie gdy Zapašnik

Jagielloūska 8.
Ceny

dniu

18 bm.

wagi

dokumentami

jednakże tym językiem będzie prze:
mawiał. | zaczął p. Wolicki mówić

| mi wychowankami
Seminarjum,
a łamanym rosyjskim językiem, nawo
"wśród siebie stwarzając jakąś atmo* iując do walki klasowej, używając
| sferęj swojską, objawiającą się w tak przekonywających wyrazów, jak
Ё

' Druga

wybitnego

rosyjskim,

to

aitysta

foto-

temu przeszkodziły władze graniczne łotewskie, aresztując

kolejową Rzeżycę piechotą udał się w dalszą drogę. Ujętego Zapaśnika w

Przyjmuje 9—6,
zniżone.

SS

władze

graniczne

stojącym na granicy oddziałom

VE NS

A

IATA

przesłano

jako obywatela

łotewskie

KOP. Aresztowanego

do

polskiego wydzły

wraz

z

doniosłej

należąca

do

mece-

znajduje się

PRZEZYC

EZ

DOCIEC TZ O

ZE

mieszczone są kopce graniczne, przeplatane
wiechami granicznemi. Za niemi biegnie pół
kilometrowy pas neutralny,
W dniu 16—go b. m. Litwini przekroczyli ów las, minęli posteruiek straży,
wpadli do lasu Olany, stamtąd do majątku
tejże

nazwy.

Napad

wszczął śród ludności

skiej
popłoch.
wstrzymali
się

Na
od

szczęście
ekscelsów

włościańnapastnicy
w kierunku

spokojnej ludności. Ograniczyli

się jeno na

plądrowaniu, na zburzeniu kopców granicznych i rozrzuceniu wiech.
W porę wezwana z posterunku straź w

liczbie około 28 żołnierzy przepędziła awan*
turników, przywracając spokój i wznosząc
na nowo znaki pograniczne.

W każdym bądź razie
napad wywołał
zrozumiałe oburzenie.
Ludność zajęta w o:
becnym okresie intensywnie pracą na
roli.

nie naa godziny spokojnej. Każdej chwili może się spodziewać

napadu.

Dodać należy, że w czasie tego bezprzy«
kładnego najścia właściciel Olan
nie był
obecny. Zaniepokojony rządca nie zawsze
umiał dać sobie radę ze zgrają. Gdyby nie
natychmiastowa pomoc naszej
straży grani-

cznej, majątek poniósłby olbrzymie siraty.
Nie od rzeczy będzie wspomnieć że
Li.wini nie pozwalają korzystać właściciea
lowi z wyrębu
lasu
i z rybołóstwa.
Sami
zaś dewastują
cudzy majątek,
wyrąbując
drzewa i pustosząc rybne jezioro,

To samo dotyczy polowania, co do któ:

rego

sam

właściciel

jest ograniczony.

ni nie liczą się z cudzej własności

Litwi-

i całemi

dniami urządzają polowania na obfitujące w
lesie olańskim sarny, cietrzewie, borsuki, li:
sy i t.p.
Е Sch

Noc Świętojańska.
Dzień św. Jana Cnrzcicieja,
cy na czas

przypadają:

letniego przesilenia

dnia

z nocą

przejął zwyczaje z czasów pogaństwa.
W całym świecie stowiańskim od Adrja.
tyku po Bałtyk, nad Dunajem, Wisłą, Dnierem i t. d. palono ognie na cześć Białego
oga
Światłości. Dzień ten
zwany
dniem
Kupały obchodzony był zawsze uroczyście.

Różnie go obchodzono, jednak główną treścią
zabaw było pzienie ogni, nad rzekami, je:
ziorami lub na
munta Starego

wzzórzach. Za czasów Zygkazano palić ognie na ryn-

kach miejskich przy dźwięku trąb, bębnów i
ogólnej pijatyce. A na Rusi i w Czechach
istniał nawet zwyczaj, że duże koło okręcone słomą,

zapalone

toczono

co według mitologów

z góry

w dół,

miało być symbolem

słońca.

Do dziś dnia pozostały tradycyjne soz puszczaniem* wianków na wodę.

bótki

"Tradycyjna ta zabawa połączona jest z wróżbami prędkiego wyjścia zamąż, ydy puszczony wianek złapie chłopiec
i długiego życia
jeżeli długo płynął zapalony.

Prócz tego istnieje również legenda, że

w

noe

tę

zakwita

paproć

i zerwanie

tego

kwiatu przynosi szczęście,
Zwyczajem dawnych lat Wileńskie towarzystwo wioślarskie urządza «Wianki». W
uroczystości

Moc

wezmą

udział

wszystkie

niespodzianek

zapewni

przybyłym

Nowości

zupełnie

kluby.

nowych

miłe spędzenie wieczoru.

wydawnicze.

— Jarosław Jarowski:
«Rewizja na
Parnasie». Str 32, Warszawa. 1926.
Jest to rozprawa o sztuce, jaką była
przed

wojną

i po

wojnie,

o tem

czem

jest

poezja dzisiejsza i teraźniejsza proza, o Stosunku do siebie teatru i kina, o teorji i sztunowoczesnych

o prądach

Witkiewicza,

kach

w literaturze 1 sztuce i t. p. Złożyły się na
nią dwa odczyty, które autor wygłosił w
Krakowie.
— «Muzyka», Zeszyt czerwcowy. Niemniej niż poprzednie na wysokim poziomie,
obf:ty w ciekawą treść. Między innemi np.
B. Szarlitt ustala definitywnie polskie pochodzenie Nietschego, znany muzykolog Bekker
odpowiada na pytanie: czy istnieje postęp
w mairzyce?

stawionej

I. Iwaszkiewicz

kreśli dzieje

obecnie w Warszawie

wy-

opery Szy-

manowskiego «Król Roger».
Piszą Młynatski, Opieński, Niewiadoruski («Pieśń ludowa»)

idoni. W dodatku nutowym: pierwsza z
kompozycyj nagrodzonych na konkursie «Muzyki»,

mianowicie

prelud

Czesława

Marka.

J. Baudoin de Courtenay: «W
kwestji narodowościowej».
Str. 32 Warszawa.

F. Hoesick.

1926.

— Feliks Krasowski:

«Scena

nara-

stająca». Zasady i projekty. Kraków. Na-

kład

<Zwrotnicy»

Krótki wstęp

(dość powiedzieć!)

i piętnaście

brazujących mechanikę

1926.

ilustracyj o-

i zasadę sceny

«na

rastającej>.

dyspozycji władz śledczych.

OKI

a wieszczem w
Wiedniu bywało bezpośrednich świad- ni karton „Zamykanie kościołów" po- rzał. „Ja aposiołem
paź: artyzmie moim być muszę *—piszł. Po:
ków warszawskich „zaburzeń*. Tedy wstał, rzecz prosta dopiero w
ny aniżeli — podówczas — zrobć artysta był o wszystkiem dobrze po- dzierniku 1861-go, czyli po [zamknię- nad to dostrzegał w kartonach tak
to mogła czarująca muzyka Chopina*. informowany. Jan Bołoz Antoniewicz, ciu w Warszawie zbeszczeszczonych przez świat wychwalanych, uchybieto bardzo znaczne—z punktu
nabo+ nia—i
Grottger wziął „akord duszy Pol- któremu zawdzięczamy poznanie
in- kościołów, tuż po uroczystem
skiej”, o potężnem napięciu uczucia, dywidualnošci duchowej
i artystycz- żeństwie za Kościuszkę 15 paździer widzenia malarskiego. Dięczyło go to.
, [pewnego dnia postanowił: przenadając mu stylowość i fakturę naj” nejftwórcy „Wojny* i prof, Batowski nika,
WOS
Wystawiony na widok publiczny robić czły cykl, poprawiając każdy
czystszego romantyżmu.
Potomnym wyrazili
słuszaą
opinję, że wizje
niektóre
doprowadzając do
przekazał
jedno
z arcydzieł — mu- Warszawy
powstały
z rozmyślańi w Wiedniu w Kunstvereinie cykl kar: karton,
zyki przeszłości. Została po Grott- duchowej udręki Grottgera złożonego tonów „Warszawa* siał się wypad- należytej pełni wyrazu artystycznego
gerze, zaklęta w obrazy nieśmiertelne: chorobą, poruszonego do głębi tem, kiem dnia. Nieznany dotąd artysta i ideowego. Tym rzeczy składem
wizja — wizją buniu
porozbiorowej co w gazetach wyczytywał, co mu stał się z dnia na dzień sławnym. A powstał, zimą z roku 186l:.go na
cykl „Warszawa*,
Polski, pokazanego Światu od najide- opowiadano».
cóż dopiero mówić o wrażeniu, któ- 1862 gi, nowy
alniejszej strony.
Pomysł „„Warszawy* — konkluduje re wywarła po ziemiach polskich znacznie różniący się od wystdwioTego akordu pierwszem uderze- Treter — zrodził się w duszy artys- wieść o ukazaniu się w Wiedniu nego w Wiedniu. Cykl ten nowy
niem, tej wizji pierwszem błyśnięciem ty bezpośrednio po pierwszych
wy: takiego jakby plastycznego symbolu posłał Grottger do Londynu na tambył cyki obrazów zatytułowany „War- padkach, kióre zelektryzowały;: Euro- naszej martyrologji!
Poeci niemieccy tejszą wystawę międzynarodową i tam
szawa*, wykonany przeż Grottgera w pę, a więc niewątpliwie przed wielką pisaliutwory poetyckie na temat Grolt- był, w dziale Sztuk Pięknych wysta:
roku 1861:szym pod wrążeniem war- masakrą w dniu 8 kwietnia
1861.go gerowskiej „Warszawy“; czasopisma wiony, powilany przez publiczność
sżawskich ówczesnych, przedpowsta- a tuż po pięciu ofiarach, które padły wiedeńskie
i gazety w Niemczech, i krytykę niemniejszym niż w Wied:
niowych „demonstracyj“ i krwawego na ulicach Warszawy w dn. 27 lute- we Francji, we Włoszech rozpisywa- niu zachwytem,
Oglądała w Londynie ów nowy,
ich stłumienia przez władze carskie. go i pogrzebione zostały
manifesta' ły się o przedziwnem dziele polskiecyl
„Warszawy*
Tegó, co się wówczas
działo w cyjaie w dn. 2 gim marca. Kilka kar* go artysty. Wówczas to pojawiły się czy raczej drugi
Warszawie, Grottger na własne oczy tonów
fotograficzne słynnych Karolina Giżycka i opisała go w swej
„Warszawy* powstało
już reprodukcje
nie widział Przebywał wówczas, jak wczesną wiosią roku 1861-go. Mog- kartonów i—aczkolwiek pokryjomu— książce wydanej w roku 1878:ym. Co
wiadomo, w Wiedniu. Od maja do ły to być
rysunkowe kompozycje rozeszły się po całej Polsce budząc atoli z tym drugim cykiem—londyń*
skim—, Warszawy” się stało, nikt dowrześnia 1861:go był obłożnie chory „Podniesienie',
„Pierwsza
ofiara", nieopisany zachwyt.
— bodaj że w szpitalu. O tem, cze- „Wdowa”, może nawet grupa chłopa
Sam tylko twórca „Warszawy” tąd nie wiedział. Przepadł bez śladu.
Dopiero na wiosnę roku 1925 go
go widownią była Warszawa rozpi* niosącego sztandar i dwóch przy był z niej niezadowolony.
kartonów zwany „Warszawa
sywały się szeroko dzienniki wiedeń* nim szlachciców w kontuszu, bo w
Bo do swego posłannictwa w cykl
skie; w rękach też Grottgera był pogrzebie pięciu ofiar (2 marca) ta: dziedzinie Sztuki przywiązywał Grott- Druga*, który uważano za zaginiony,
„Czas” krakowski; mnóstwo feż w kie właśnie grupy udział brały, Ostat- ger wielką wagę. Wysoko zmie- został szczęśliwie odnaleziony w lon:

wieszczów, w sposób mcże nawet
więcej bezpośredni i bardziej wymow-

Olany,

cegielnia zbudowana nad brzegiem jeziora,
przez które też przechodzi llnja deinarkacyjna, Nawprost
cegielni
bezmała
ulokował
się polski posterunek straży granicznej.
Za posterunkiem ciągnie się trakt z Mejszagoły do Olan. Z traktem łączy się szosa
z Szyrwint. Na granicy co 2 kilometry rozt

duchowe
wychowanków
budżetowe
nieświeskiej.
Kochają usłałono, że prowizorjum
w piątek
załatwione
być
powinno
gimnazjum pod przewodnictwem
p. swych wychowawców, świadomi ich
o ile możności
tygodnia
bieżącego
wizytatora Kudelki. Z ogólnej
liczby trudów i swą szkołę, za którą rzewGdyby
39 tegorocznych uczenic i uczniów, nie płaczą. Z płaczem bowiem żegnała już w drugiem i Ill czytaniu.
7
przeprotego
się
udało
nie
jednak
dopuszczono do egzaminów 35 osób, młodzież tę ziikwidowaną już szkołę
I7
!
( Ža
wadzić,
specjalne
posiedzenie
Sejmu
„Al
z których 34 ofrzymało
Świadectwa i swą kierowniczkę oraz wychowawców
m.
b.
28
lub
26
dniu
w
się
dojrzałości, a mianowicie: Awinowicka Nie pomogło nawet to, co w danym odbędzie
* АГАН
ж :
mogło
młodzież zająć— dla załatwienia tej sprawy.
Zofja, Bohusz
Stefan,
Bułhakówna momencie
Co
do
zamierzonych
zmian
w
ostatnie świadectwa.
Irena, Czereyski Kazimierz, Dryžyn- bardzo dobre,
że podstawą
ustalono,
Szkołę żegnało
również zawdzię- konstytucji
Ska Marja, Gallasowna Jadwiga, GraPrzy
rządowy.
projekt
będzie
obrad
przez
bowska Marja,
Iwaaowska
Zofia, czające jej tyle społeczeństwo
zostaną
projektu
tego
rozpatrywaniu
reprezentuJeśman Mieczysław, Kulikowski Ka- swych przedstawicieli,
projekty już zgłoszkolnictwo,
administrację, załatwionei inne
zimierz, Kulikowska Janina, Ksienie- jących
wniosek pos.
należy
jakich
do
szone,
rodzicielski,
W
wicz
jan,
Kosikowski
Kazimierz, samorząd i komitet
D.) i ewentualnie
(Ch,
Chacińskiego
Kłosowska Aniela, Kozłowski Matjan, imieniu społeczeństwa podziękował takie wnioski,
które
będą dziś lub
Łobocki Leon, Nieciejowski Edmund, za trud p. kierowniczce w wzrusza=
również,
Wyjaśniono
zgłoszone.
jutro;
Niewiadomski Karol,
Petlicki Józef, jących słowach p. starosta Czarnocki.
został
rządowy.
projekt
ponieważ
że
Rewieńska Janina, Ryszkiewicz Ja- Znamienne również było przemówiewniesiony w dniu 17 b. m ,najwcześnusz, Szalewicz6wna Hanna, Staszew- nie p. prof, Ad. Czekońskiego, prze:
w jakim mogą
ski Wiihelm, Strausówna
Weronika, wodniczącego Kom. Egzaminacyjnej, niejszym terminem
tej sprawie jest
w
prace
podjęte
być
Preparanda nieświeska
swą rolę
Suchowiejówna Anna,
Sienicynówna
dzień 2 lipca b. r. Licząc się z tem,
Kandja, Stonczewska Janina, Serafino- chlubnie spstaita,
Dla kompletu wspomnieč trzeba że w ciągu dnia dzisiejszego względwicz Eugenjusz, Stangiełowski Stani:
z
wpłynąć
czwartej szkole, Vil oddziałowej „nie jutrzejszego mogą
sław, Wańkowicz Kazimierz, Wolski w
inicjatywy
poselskiej
inne
projekty
W dniu 22:g0 czerwca na walnem zebraniu profesorów uniwersytetu Stefana
Kazimierz, Wileńczyk Jakob, Wilen- szkole powszechnej, która intensywRe«torem
na rok akademicki 1926/27 prof.
czyk Naum, Żołnieikiewicz Marjan. nie przygotowuje jak coroku wystawę zmian konstytucji, Marszałek zauwa: Batorego został obrany ponownie
Dr. Matjan Zdziechowski.
Wobec nienadesłania na czas blan: prac dzieci szkół powszechnych z żył, iż przewiduje, że komisja kon8 stytucyjna będzie mogła zająć się
kietów na Świadectwa maturalne uro- całego powiatu.
za najZ powodu ponownego obioru p. stwa". To ostatnie uważam
Podczas gdy
starsze
społeczeń* temi wszystkiemi projektami dopiero
czystego ich rozdania
nie było. —
—-°
profesora Marjana Zdziechowskiego większą moją pracę. Wyszła w przedOdbył się jedynie tradycyjny bal ma- stwo myśli o przyszłości młodzieży, w dniu 5 iub 6 lipca b. rr
Następnie Marszałek wyjaśnił, jak na stanowisko rektora uniwersytetu dzień wybuchu wojny europejskiej.
turalny 12 go w sali gimnazjalnej.
ta odwdzięczając się, myśli o przy:
Sejmu zamierza traktować Stefana Batorego w Wilnie udaliśmy
Prezydjum
Od 14 go do 17:go również pod szłości państwa. Jednym z objawów
Przed samą wojną wyjechałem z
dotyczące zmian konsty- się de Jego Magnificencji z prośbą o
przewodnictwem p. wizytatora Kudel- było uczęszczanie
dużego
grona poprawki
Krakowa. Wróciłem do Mińszczyzny.
ki trwała matura w Seminarjum nau- młodzieży do modelarni lotniczych, tucji. Konwent podzielił opinję Mar= wywiad,
Jeździłem do Petersburga, siedziałem
Zastaliśmy pana
rektoia, rozma- czas jakiś w Mińsku ..
czycielskiem; o wynikach jeszcze nie założonych przez L. O. P. P. w gim- szałka, iż wniosek nie objęty formalprojektami będzie wiającego przyjaźnie na korytarzu uniwiem. — Podkreślić trzeba, że jest nazjum i seminarjum pod kierun<iem nie zgłoszonemi
Przedtem jeszcze zostałem
miamusiał
przejść
przez
procedurę usta: wersyteckim ze studentkami francus- nowany
to pierwsza matura w nowem Semi. p. Ignacego
Urbanowicza.
Właśnie
profesorem
uniwersytetu
to jest będzie kiemi, Przeprosilišmy |. M. uprzejmie. warszawskiego. Nie wygłosiłem jednarjum.
teraz młodzież
uczęszczająca
do loną w* konstytucji,
— Co, wywiad? Nie, panie, wy- nak ani jednego wykładu.
Ze smutkiem piszemy 0 trzeciej modelarni urządziła wystawę swych musiał być podpisany przez Ill postów,
a wejdzie na porządek obrad dopiero wiadu nie daję. Nie lubię. Poco?
naszej uczelni. o Preparandzie, która prac.
Wreszcie powołano mnie na propo upływie dni 15.
—
Tak,
ale
panie
rektorze,
kilka
wraz z końcem roku szkolnego prze:
fesora
uniwersytetu wileńskiego.
Wystawa zgromadziła 41 modeli
W końcu posiedzenia, pos. Popiel słów choćby z tytułu ponownego
słała istnieć. W niedzielę odbyło się lotniczych, z tych
Napisałem tutaj: „Wpływy
rosyj26 wykonanych
skie na duszę polską*, „Europa, Ro
uroczyste zakończenie roku szkolne: przez uczniów Seminarjum i 15 przez (NPR) zapytał p. Marszałka kiedy obioru. Jakieś zmiany...
— A, tak, Co do zmian
w uni- sja, Azja*, Drukowałem wreszcie szego i pożegnanie,
uczniów Gimnazjum, z pośród któ, zamierza postawić na porządku dzienZiedukowany Zakład należał do rych zwracały uwagę precyzyjnie wy: nym Sejmu wniosek o natychmias- wersytecie — to nie przewiduję żad- reg studjów. w pismach m. in. „Re:
tych, które powstały na ziemi, zdo- konane modele z bambusu oraz wias- towe rozwiązanie sejmu. Marszałek nych. Od rektora przecież nie zależy. nesans a rewolucja*.
3
Brak
środków
może
nam
tylko
coś
wyjaśnił,
iż
Prezydjum
Sejmu
takiego
bytej krwią i poświęceniem żołnierza nych pomysłów,
Jego
Magnificencja
zamilkł
i uszczególnie skan=
zmienić.
wniosku dotychczas nie posiada.
polskiego, które wyłaniały się wśród struowane przez Stefana Fogta.
śmiechnął się.
— Pragnęlibyśmy coś wiedzieć z
Przed
zamknięciem
posiedzenia
_" nieopadłych jeszcze dymów wojen— To chyba wszystko. Wystarczy
W czasie otwarcia wystawy
piętnych, które stanowiły drugą straż na nastu uczniów dostało listy pochwałl- pos. Marek (PPS) i Dąbski (Str. Chł.) życia pana rektora.
panu?
— Cóż ja panu powiem?.. Jego
wschodnich rubieżach, mocniejszą bo- ne za najbardziej staranne modele, w oświadczyli, iż w dniu dzisiejszym
— Tak,
dziękuję.
Pragnąłbym
daj od siły militarnej, bo placówkę dodatku trzech uczniów * otrzymało lewica zgłosi wniosek 0 natychmias- Magnificencja zakłopotał się.
jeszcze wiedzieć skład senatu...
— ..urodziłem się w roku 1861.
kuliuralną,
— Dobrze. Więc dziekanem
wyjako pierwszą nagrodę skromne, lecz towe rozwiązanie Sejmu.
Pochodzę z Mińszczyzny. Od 1894 r. działu teologicznego został ks. ŚwirNie kwesijonując zarządzeń mini- cenne dla nich upominki w. postaci

sterstwa, nie wdając się w dysputy książek z podpisem Pana Wojewody
co do konieczności czy racjonalności Gen, Januszajtisa, wielkiego przyja| istnienia, jakie w odniesieniu do pre- ciela modelarzy. Oprócz powyższych
' parand często można słyszeć, uczyni: nagród pięciu najzdolniejszych ucz:

habenda

w ziemi Wileń.
leży malowniczo

nasa B.
Najbliżej pasa granicznego

b. r. oraz zamierzonemi zmianami w konstytucji.
Zgodnie

na Giany.

Jak napadają Litwini?
położona

nad wiek z
go na III kwartał
wesołości,

usposobienie—

Napad

„ „Na granicy litewskiej
skiej, gminy podbrzeskiej,

Dziś w

przewodnictwem

obradował

Prot, Zdziechowski— Rektorem U.S.B.

Senjorów Sejmu.
Omawiano sprawę
ustalenia
kalendarza
prac Sejmu w
związku z koniecznością
szybkiego
załatwienia prowizorjum
budżetowe-

łeczeństwem.
Powaga,
przymieszką

pod
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EE ZZ VES

MOZE OEI

dyńskich
zbiorach
rji i Alberta
(South
seum) przez
dwie

SZCZEKA

I

Muzeum WiktoKensington Munasze rodaczki,

miss H, E. Kenuedy i p, Zofję Umiń:
ską.
Cykl

ten, wykonany

z użyciem świateł
kim

papierze, nabyty

Londynie

kredką cząrną

białych na szorstna wystawie

w

w 1862 gim przechowywa-

ny był w zbiorach prywatnych. Wiaściciel p. George Mitchell przekazał
go testamentem, w 1878:ym Muzeowi
Wiktorji i Alberta gdzie dotąd się
znajduje.
Oryginały,
naklejone
na

karton i oprawione

w passe:partoul,

przechowywane są starannie
ociągniętem płótnem.

w pudle

Reprodukowany
nie był nigdzie
ów cykl—ani po za Londynem nigdzie nie był wystawiony. Sfotografowano drogocenne
kartony dopiero

latem

roku

pozwolenia

ubiegłego
wydanego

na
przez

zasadzie
zarząd

Muzeum obywatelce angielskiej miss
H. E. Kennedy — dla opublikowania
ich w Polsce.
°
Zaszczyt ten przypadł w udziale
wysoce zasłużonej firmie wydawniczej lwowsko-warszawskiej książnica
Atlas. Nakładem książnicy Atlas ukazała się kolekcja
siedmiu
kartonów

w doskonałej,

niewiele zmniejszonej

|

“Nr 144 (1154)
EIK
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SUKNA

w BIELSKU

i

(ŚLĄSK

Ww YROBÓW

KAMGARNOWY

CIESZYŃSKI) ROK

| SPRZEDAŻ

ZAŁOŻENIA

DETALICZNA

KURJER
Danji

depesze
że

sąd

wyrok

skazujący

związek zawodowy

robotników

w

tnikami i by, od

rol

zawodowemu

wniosła gru-

KRONIKA
lei

nabiera

wiadomość

tem

znaczenia,

że

pierwszy wypadek

zawodowego

w

historji

w Danji,

robotnicze podlegały

aby

karalności
zawodowych

ZAGRANICZNA.

zainteresować

wycieczek,

jak

36—37

gr 2а

54

1 kg,, cebula 180—200 młoda
5—8
(pęczek), rzodkiewka
5—8 (pęczek), sałata 3—
5 (pęczek),
marchew 80—100,
młoda 20—

i dla kuracjuszy.

25 (pęczek), brukiew 35—40, buraki 25—30,
młode 8—10 (pęczek), ogórki młode 20—25
gr. za sztukę.
Jagody: poziomki 130—150"gr. za.1 kg.,
(24 godzin) uzyskują przy opłaceniu np. ill
120—130 za 1 kg., czereśnie 110—
klasy prawo przejazdu 1l kl., i wogóle w pow

I tak wycieczki składające się conajmniej
z 20 osób, o ile zatrzymają się w jakiejkolwiek miejscowości na Węgrzech przez dobę

to

ruchu

związki

karze pieniężnej

klasie o jeden stopień wyższej aniżeli blet
zakupiony,
przyczem
kierownik
wycieczki
korzystać
może
z przejazdu
bezpłatnego.

za wywołanie strajku,
Dania, jako kraj specjalnie rolniczy,

Cukier:

kryształ

133 (w hurcie),

PEPEGE“

okonie

pośpiesznego. Osobne ulgi dotyczą populat=
nych bardzo wycieczek świątecznych (20 proc.

170—180,

180—200,

karasie

leszcze 200—220,

170 —

180, karpie

wąsacze 160 —

Zach. eh; 0 g. 7 m. 31

Jutro

Duńczyków

z

— (n)

postawiną rachun-

strony, a wysoko

MIEJSCOWA.

KRONIKA

jednej

Ceny

w Wilnie.

czerwca r. b.
Ziemiopłody:

kowość w rolnictwie, która nie poolne operowanie cyframi.
zwala na do

z dnia

30 —

Wilno

loco

żyto

22

Praga
Szwajcarja
Wiedeń
Włochy
Belgja
Stokholm

29,68
193,95
141 62
3612
29,10
—

29,75
194,43
141.98
36,21
29.17
—

2 m.34

Ziot

Innemi słowy

że należy
stoi na tem stanowisku,
wykazać maksimum dobrej woli celem
stosunków
stworzenia . normalnych

delegatów

i przejawów

sunków.

proklamowanych

rolnych

przez grupkę

strajków nakazywanych

czele

na

stojących

ludzi złej woli

w

rocznej pracy,

utratę plonu

wodować

gwałcących — ма>

związków, strajków

N. św. J. Ch.

wody

że władza
Z

jest bezsilną

mentarzem

w parku

sportowym

O.

wicz przed

Malinow-

na

Zajczykiem

przez

jedna”

minając o tem,
cykl nowych,

firma

tel. 328

III

IS

od

S

IE

IS

II SS

Mieczysława

z

Tre-

najpiękniejszych

że otrzymaliśmy cały

a nieznanych

kompo-

„Warszawy* (np. Szkic do „Wdowy*,
rysunek
ołówkiem)
tudzież
repro-

dukcje wielu kompozycyj

zbliżonych

do „Warszawy“. Z wywodów doskonałego znawcy sztuki polskiej i obcej
tudzież
2 lustracyjnego
materjału

mat

wyśpiewany

w

na cześć

heroizmu

okresie

powstania

sobą nie dwóch mnichów

jakby

u- podobnych,

kradkiem i pośpiesznie spełniających
zlecenie wyższej włądzy, lecz akt ura-

czysty spełniany niejako ostentacyjnie.
Ten sam ksiądz z przewiązaną raną
otrzymujemy pełne wrażenie: jak da- na czole; asystuje mu nie jeden mnich
lece cykl „Warszawa II" przerasta po- lecz asystują dwaj jakby przy mszy
swym

wyrazem

I". „Mamy

cykl

znany,

do czynienia—

pisze Treter — z dwoma

odmiennemi

od siebie, choć o identycznym temacie
utworami; różnice są zasadnicze”.
Najwyraziściej wykazuje

to przede-

Dziśnieńskiego

podróż

państwo:

najbliższych

Wilna

grono

dniach

przy-

wspėlpra-

cowników
państwowego
instytutu
geologicznego z Warszawy na badania letnie, oraz w
celu dokonania
pomiarów i zdjęć fotograficznych na

Wilno, Mickiewicza

0

dorównywających

pane

kulami

zamyka

podwoje

ciężkie,

poszar-

šį

kom-

w

zostanie

będzie

się

zorganizowana

Szubrawców,

rosyjskich

T-wa
„Bóg

zapłać* w imieniu
ubogiej dziatwy
ocrronki
wszystkim,
którzy nie

Ja

szczędzili swej pracy przy urządzeniu
kwesty
ulicznej w
dniu 20 b. m.

jako i ofiarodawcom, podaje do ogólnej wiadomości,

że z uruchomionych

37 gr.

Echa
konkursu
modeli
W sprawie umowy z A. Malinowskim na wydzierżawienie placu do lotniczych. Na konkurste modeli
ząkopywania padliny komisja wypo” lotniczych, który się odbył w Wilnie
wiedziała

w

się odmownie.

dniu 30 V b, r. i który

stanowił

część składową. Pierwszego W'szechModeli Lotnirych przed magistratem przy wyekze- polskiego Konkursu
przez rekwowaniu zaległych składek od płat- czych zorganizowanego
Kwestję pierwszeństwa Kasy. cho-

ników

podatków

komunalnych

w ce-

lu dokładnego jej wyjaśnienia uchwalono skierować do władz sądowych.
Sprawa sposobu uzyskiwania należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację spadła z porządku dzięnnego

i zostałą odłożona. do jednego z na-

stępnych

posiedzeń.

— (x) Pracownicy miejscy dla
bezrobotnych. Związek pracowników
miejskich
opodatkował
się w
swoim czasie dobrowolnie,
na rzecz
Obecnie
Wilna.
m.
bezrobotnych

acownikom
miejskim — 180 zł. i
20- zł. 44
gr. przekazał
žydow.

Kom. Wykonawczemu

na zapomogi

dakcję „Młodego Lotnika", model p.
ucznia IV
Władysława Matusewicza
kl. gimnazjum im. Lelewela w Wilnie
uzyskał lllcią nagrodę
w
postaci
żetonu bronzowego
za najlepszy lot
57,2 mtr. w 17 sekund,

Tenże sam model za
lot uzyskał 1-szą nagrodę

ten sam
Komitetu

Wojewódzkiego Wileńskiego L.O.P.P.

w postaci kompletu narzędzi modelarskich.
‚— Zarząd Kasy Chorych m.
Wilna na posiedzeniu w dn. 21 b.
m. załatwił m. iu. następujące spra.
wy: uchwalił przedłużyć umowę z
aptekami prywatnemi do 1 stycznia
1927 r; wysłuchał
sprawozdania
Komisji Porozumiewawczej z ostatnich pertraktacyj z lekarzami K. Ch.
i udzielił jej dalszych pyrektyw w tej
sprawie; przyjął
do _ wiadomości
sprawozdanie Dyrekcji o biegu prac
przedwyborczych

(sporządzanie

Spi-

dla żydów pozbawionych pracy.
— (n) Sprawa zaangażowania

ci wobec

tego, że jego

zaj- administracyjnych

siostra

dzenia.

SĄDOWA

— (0 Wspólna
stodoła
przyczyną nieszczęścia.
We wsi
Bo-

brówka

pow.

Grodzieńskiego

dwie

rodziny
a mianowicie
Bohaterowiczów i Eysmontów posiadały wspólną stodołę, do której zmuszone były

skłądać zboże.

tle powstały

Na tem

częste sprzeczki. Pewnego dnia sprzeczka zamieniła się w bójkę, w której
Bohaterowiczów,
udział brało trzech

składała

Podczas

w

bitwy

sąsiadów

Henryk

ogrodnicza. wicz wystrzelił siedem razy

spółdzielnia

łącznie

z

20 tomności i-silnie broczył krwią, Odebrano

parcel.

u Al. Rakowskiego

nóż i za*

jęto się ranionym, jak się okazało
nożem.
Epilogiem tego był wyrok Sądu
dział odbudowy pow. Wil.- Trockiego
wczowyasygnował
w
ostatnim
czasie apelacyjnego, który obradując
przewodnicjwem
sędziego
5000 zł na odbudowę
i remont raj pod
budunku gminnego w Niemenczynie. Dmochowskiego, skazał Rakowskiega:
na rok i trzy miesiące
więzienia z
MIEJSKA zaliczeniem sześciu miesięcy aresztu
** — (n) Z posiedzenia miejskiej prewencyjnego.
komisji prawnej. Dnia 21 czerwca _ Sąd okręgowy skazał go uprzed:
odbyło się posiedzenie miejskiej ko- nio na dwa lata, Bohaterowicz zosmisji prawnej.
že
tał odrazu uniewinniony.
W sprawie potrąceń z poborów
Obronę wnosił mecenas P. An:
pracowników miejskich
w wysokości drejew.
4—6 proc. dokonanych
przez MagiZEBRANIA I ODCZYTY:
strat na mocy
ustawy o środkach
— Z Towarzystwa Prawniczezapęwnienia równowagi budżetowej,
komisja wyjaśniła, że powyższa
us: go im. Ign. Daniłowicza We śro— (x) Na odbudowę budynku
gminnego w Niemenczynie. Wy-

Dotychczas

tenutę

dzierżawną

za

świątyni, ska- drobnej mierze, głębokością i szczyt
nością uczuć „narodowych, z «cyklami»
wśród odłam- Artura Grottgera.

działki ziemi miejskiej
wieczystodzieržawne
i wieczysto-czynszowe

Czesław Jankowski:

it. p. Wydział prawny Magistratu
opracował projekt
ujednostajnienia
sposobu obrachowywania wzmianko*

lanej barbarzyńskiem świętokradztwem.

wszystkiem obraz „Wdowa*. Oparta Na pierwszym planie,
całem przedramieniem © podstawę ków muru, leży na ziemi konfederatka...
kościelnego filara zdaje się słaniać Czegoś równie mocnego w nastroju,
Ww najszlachetniejszym
pod
wpływem fizycznego zmęczenia w powadze,
i duchowej udręki. Słusznie i trafnie patosie, sam Orottger nigdy już po-

rządów

— Podziękowanie. Zarząd
„Caritas“, skiadając
serdeczne

Bohateroz rewolweru.
Zrobiło
się
zamięszanie,
zwłaszSpółdzielnia
ta będzie
urządzona
według najnowszych
wymogów i cza, że Piotr Eysmont leżał bez przy*
dniach

Bezdanach

7,

pozycjom Grottgera. Niema £akich w
żadnym Panteonie. Stwierdzić możemy

ła, mogącego się równąć choćby

Klubu

rowanem gronie a do dnia dzisiejszego stanowi dlań wybitny, towarzyski
punkt oparcia.

z dumąpisał Jan Bołoz Antoniewicz
dę dnia 23 czerwca 1926 roku o go—że ani Jena ani Lipsk ani Waterloo tawa ma moc tylko w stosunku do dzinie 7 po południu odbędzie się w
ani Trafalgar, ani Sedan ani Solferino urzędników państwowych nie zaś do gmachu sądowym
Łukiszkach
na
miejskich
a więc dolub Custozża,
żadne klęski ani. też pracowników
porządNa
Towarzystwa,
posiedzenie
świętej. Ksiądz z przymkniętemi lekko żadne zwycięstwa narodów, walczą- konane przez Magistrat z poborów ku dziennym referat prof. A. Parmuszą
powiekami, w pełnem poczuciu po- cych w wieku !zeszłym o wolność
i tych pracowników potrącenia
czewskiego i K. Petrusewicza w sprawagi i grozy chwili dopełnia nieustra- niepodległość, nie wydały nigdzie dzie- być im zwrócone.
wie projektu noweli do T. X. cz. 1.
szony aktu,

znanego

w Wilnie, przechowywał tak dzielnie
ducha polskiego w swem zakonspi-

terenie pow. Wileńsko- Trockiego.
— (x) Spółdzielnia ogrodnicza
w Bezdanach. Z inicjatywy starosty trzech Eysmontów i dwóch
pow. Wil. Trockiego w najbliższych Rakowskich.

SKURJAT

z cyklu „Druga Warszawa*.
Mędzy
«Pierwszą»
a <Drugą»
Styczniowego, że postać to jedna z Warszawą jest krok wprost olbrzymi
najwspanialszych, na jakie zdobyła się dany na drodze artystycznego postęcała wogóle twórczość Grottgera;
to pu. Tu dopiero doszedł Giottger do
zarazem przepiękny typ rasowej, pol- <historji wszystkich polskich
rodzin,
skiej urody niewieściej. Ta „Wdowa* do historji wszystkich polskich serc»
z „Drugiej Warszawy' urasta do zna- jak wyraził się St. Tarnowski, pisząc
czenia i potęgi symbolu,
wogóle o rysunkach Grottgera.
Podobnie jak i „Zamknięcie kościoWśród dzieł sztuki tego właśnie
łów"
w
nowej,
gruntownie nowej rodzaju
o tendencji par excellence
koncepcji Grottgerowskiej. Mamy przed patrjotycznej, napróżnobyśmy szukali

kobiety-Polki

W

jeżdża do

artysta-fotograf

Lidy i Bia-

iospekcję urzędów powiatu Postaw-

kiego.

r. 1846

p. Nowie-

w
sprawność
wykazały
łegostoku
obchodzeniu się z narzędziami
strażackiemi.
T

Gholem*

ul, Kwiatowa 5, tel, 353 i 919.
(Dom własny).

ANTONI

IT

osób

SAMORZĄDOWA
— (x) Pomiary i zdjęcia fotograficzne terenu pow. Wil.-Troc-

oraz wyścig

z Łap,

m.

na

wych.

HANDLOWY
istnieje

na

"działu akcyz i monopolów

ko-

zycyj Qrottgera stojących na wysokości najprzedniejszych jego kartonów.
W obszernym komentarzu Tretera
podane są wysoce ciekawe warjanty

tężnym

„Br.

kiego urozmaiciły program.
Niezasokolskich przyleżnie cd ćwiczeń
byłe na zlot oddziały
kolejowych

straży ogniowych

a]

Kamionkowe
DOM

zachwyt przyglą-

wygrany przez

rządu

Ma-

żegna-

K.

Ch.

warunki

ta muje stanowisko referentki w Magi- ew. rozwiązania stosunku służbowepotrwa kilka dni. W tym
czasie za- stracie. Komisja na razie nie powzię: go, obniżyć termin wymówienia oraz
stępować prezesa
lzby będzię
pan ła ostatecznej decyzji i sprawa zosta- kwotę odszkodowania.
— Sprawozdanie
Komitetu Organiza
Adolf Żongołłowicz, naczelnik wy- ła odłożona do następnego
posie-

(Ceramiczue)
dla robót k?nalizacyjnych oraz wszy«
stkie artykuły na sezon budowlany.
oferuje ze skłądu

dających się. Bieg z przeszkodami,
zwycięzcą którego wyszedł p. Kruporowerowy

ii

Rury

W oje-

publiczności,

szczery

Komisarz

prezes

Węsławski,

sów wyborców do Rady Kasy Cho:
rych); uchwalił przystąpić do akcji,
rewidenta do miejskiej komisji zapoczątkowanej przez Komisarzy Kasy
runkiem jednakże przechowania tych rewizyjnej. Poniedziałkowe posiedze- Chorych województw Nowogródzkie:
drutów w celu poddania ich oględzi- nie miejskiej komisji rewizyjnej cał- go i Wołyńskiego w celu utworzenia
nom. Komisji, przyczem 0. miejscu kowicie było poświęcone wyborom na terenie województw
wymieniozłożenia drutów należy. zawiadomić
rewidenta do komisji z pomiędzy nych orąz Wileńskiego, Okręgowego,
Obszaru licznych ofert, złożonych
Szefowstwo Fortyfikacyjne
do Magi Związku Kas Chorych; zaakceptował
Warownego Wilno.
stratu. Nieco dłużej zastanowiano się wnioski Komisji Finansowo Gospo— Z lzby Skarbowej. Prezes nad kandydaturą p. Banclebena, po- darczej w szeregu spraw
poszczeWileńskiej lzby Skarbowej pan Jan siadającego pewne kwalifikacji, lecz gólnych; uchwalił, zmieniając w umoMalecki wyjeżdża w dniu dzisiejszym zaangażowanie go napotyka trudnoś- wach z
Naczelnikami
Wydziałów

skiego i .

pisze Treter, że „Wdowa* w wacjan- tem nie stworzył. Ale—powtarzamy—
informacyjno - krytycznym, cie „Drugiej Warszawy to istny poe: odnosi się to do wspaniałej korektury
z obszernym

publikacyj, jakie się w ostatnich cza*
sach u nas pojawiły.
Nie nie wspo-

„Warszawa

nogi.

E

biskupów

Bandurskiego,

i tłumów

wywołały

IA

skreślonym

Jest to

nięciu

nastyka, figury gimnastyczne grupowe

bezsil-

Z

reprodukcjj—wraz.
tera.

i tę

pracy

czastych,

zainteresowanych, že druty kolczaste
Po skończeniu zawodów tańczono -pozostałe na, pozycjach z roku 1920
ochoczo pod; gołem niebem i jedyną w obrębie m. Wilna, mogą być. zdję:
chmurką był nieszczęśliwy wypadek te przez właścicieli gruntów pod wa:

specjalnie odgrodzonem miejscu odbyły się ćwiczenia kolejno
męskich
i żeńskich oddziałów. Pokazowa gim-

przekonania,

nabiera

23904

z niemałym

wileńskiego p.

skiego

nowych
warunków
płacy — wbrew,
oczywistej niezdolności płatniczej rol-

nictwa, powoli

24

Wilno podaje do wiadomości

okręgowy.

W. obecności ]. E. Ks.

wymuszania

systemu

zlot

Michalkiewicza,

zbioroumów
runki dobrowolnych
wych. Ogół robotników w
całej tej
wywrocechach
akcji o wybitnych
towych pozostaje biernym wykonaw=
całkowitą
widząc
cą, kióry jednak

niekaralność

na

im. Żeligowskiego.

spo-

może

robotnika

brak

kiedy

2380

ziemskie przedw.

sokolski.

zorganizowanej

nakładem

rolników,

dla

najcięższej

chwili

bawie

straj-

ciągłych

świadkami

jesteśmy

ków

sto*

Polski

Od czasu powstania

gryczana

Po nabożeństwie w Katedrze,* na
Całość wypadła efektownie, róż:
które przybyły
liczne organizacje z nokolorowe lampjony 'dodawały urochorągwiami,
i defiladzie uczestnicy ku i przypomniały o zbliżającem się
udali się na obiad, aby o godz. 3 Święcie Kupały.
po poł. wziąść udział w wielkiej. zaT.

między pracą a kapitałem, i maksimum
energji celem wypienienia gwałtów
złej woli.
Przejdźmy teraz do naszych

jęczmień

W
niedzielę
okręgowy związek
„Sokoła” gościł u siebie przedstawi: jakiemu uległ p. Dawidajtys podczas
cieli gniazd prowincjonalnych
przy- ćwiczeń. Dowiadujemy się, że szczę:
byłych bądź to grupowo,
bądź jako śliwie skończyło się tylko na zwich=

społeczeństwo

jak

w Danji tak rząd

42,

———:

pojednawczych

rokowań

uprzednich

40 —

54, razowa 35—37, kartoflana 60,
65, jęczmienna 60.

wszystkich większych przedsiębiorst:
wach między innemi i rolniczych,
—w
bez
strajku
proklamowanie
tej Danji
podlega karze pieniężnej.

owies

też sędziwy

D-r Witold

który za czasów

starostwa i zapoznania się z techniką
urzędowania statostw.
browarowy 40—41, na kaszę 33 —35, otręby
suma tych składek wynosi
3.488 zł.
Otóż w tej Danji, gdzie rząd z żytnie 20—21, pszenne 22—23, jęczmienne 20,
W najbliższym czasie odbędą się 25 gr. które zarząd wspomnianego
Papiery wartościowe.
złemniaki
9—10.
Tendencja.dla
żyta,
jęczzbiorowe inspekcje urzędów Komisa- związku uchwalił podzielić w nastęwłasnej inicjatywy i bez sprzeciwu mienia i owsą słaba.
Pożyczka dolarowa 68.50. (w złotych 685,—
Wileńskorza rządu i starosty pow.
ze strony kapitału popiera projekt
(w
102
amerykańska
z
kolejowa 154,00
—
pujący sposób: dla bezrobotnych m.
zenna
Mąka
urzędni- Wilna
przez
dokonane
o,
za 1 kg, krajowa 5 pr. pożycz konw. — 32,—
Trockieg
31475
— 2000 zł, na
obiady
dla
ustawy o obowiązującym udziale ro- hurcie), 110 (w detaln)
ków województwa.
50 proc. 85—100, 60 proc. 10—75, 70 proc.
pr. pożyczk, konw,
—
bezrobotnych
chrześcijan
—
987
zł.
we
doradczych
botniczych delegacyj
55—60 żytnia 50 proc, 57—£8, 60 proc, 53— —proc. listy zast.
— Uprzątnięcie drutów
kol- 81 gr., tytułem doraźnej pomocy b.
kg.,

32 zł. za 1

wydrukowane zo-

następuje:

jąc Śp. Józefa Bielińskiego jako człon

ka

dziła.

cia się urzędnikom Il instąncji z bezpośredniem, praktycznem wykonaniem
zarządzeń władz. urzędowych przez

29,61
193.47
141,27
03
29,03
—

co

64 skarbonek uzyskano ogólną sumę
w, wysokości 700 zł. 22 gr., po odtrąceniu wydatków na sumę 44 zł.
wanej tenuty z przerachowaniem na 85 gr. czysty dochód wynosi 655 zł.
złote. Komisja projekt ten zatwier-

ŚRODA
Agrypin y

wcale,

Na cmentarzu Bernardyńskim że:
gnali zmarłego przed otwartym grobem prezes Towarzystwa
Przyjaciół
Nauk d-r Wł. Zahorski, a w imieniu
Tow.
Lekarskiego
d-r Opoczyński.

POLSKI PRZEMYSŁ CUMOWY Tow AKC
w GRUDZIĄDZU.

między właścicielami ziemskimi a ro- zniżki) na linji Hegyeshalom-Budapest, — w 170, węgorze 350
;
URZĘDOWA,
— 375, płocie 120 — 130,
botnikami rolnymi, których ogólna obu kierunkach na okres 3 dni, z tem za* drobne 40—60.
— () Wojewódzkie
inspekcje
Drób: kury 250—400 zł. za sztukę, kur
że podróż winna być rozpoczęta
Wojewoda
instancji.
|
liczba dochodzi do 145 tycięcy. Od strzeżeniem,
urzędów
najpóźaiej dzień przed świętem lub niedzie- częta 120—150, kaczki 350 - 600.
dokony;
ie
zarządzen
wydał
wileński
tą.
Istniejące
na
Zachodzie
biura
turystyczne
kilku lat istniało między organizacjazaopatrzone zostały w bilety ulgowe, a takperjodycznie: zbiorowych inspewania:
mi pracodawców a robotników: poro- że w bloki kuponów (cena miljon koron
GIEŁDA WARSZAWSKA,
wokcji starostw przez urzędników
zumienie, na mocy którego płaca za- węg.) pod nazwą; «Trzy dni w Budapeszcie»
22 czerwca 1926 r.
:
kierownic
ogólnem
pod
a
jewództw
uprawniających do 30 proc. zniżki kolejowej
robkowa była regulowana
zależnie iipnych ulg. Również kuracjusze, wtórzy Dewizy i waluty:
twem inspektora administracji.
Tranz.
Sprz.
Kupno.
Zbiorowe inspekcje mają na, celu
od zmian
zdolności
płatniczej
rol" conajmniej przez14 dni leczyli się. na, Węgrzech po przedłożeniu zaświadczenia, <Zwią: Dolary
10,—
10,02
9,98
nie racjonalności i prawidłostwierdze
nictwa.
Na
tym tle nie mogły zku Zdrojowisk m. Budapesztu». w. powrotnej Holandja
402,50 — 403,50 — 401,50
ia odnośnych spraw
załatwian
wości
4876
48,88
48.64
powstać
jakiekolwiek
poważniejsze drodze korzystająz 50 proc. zniżki kolejo- Londyn
administracyjnych przez urzędy | inwej,
Nowy-York
10,—
10.02
9.98
rozbieżności,
o ile zważyć wyrobiestancji oraz dadzą możliwość zetknięParyż
28,76
28,57
28,43
nie społeczne

stało

Przemówił

"KRONIKA
Wsch. sł, og.

949

niego okresu, nie

Ф
6)

cierzy,

e

53 Dziś

WILNIE

PO CENACH FABRYCZNYCH

LUDOWE „PEPEGE“
SPORTOWE „PEPECE ”
"TENISOWE „PEPEGE ”
paz

w

36 TELEFON

OBU WIE

135 (w

detalu), kostka 160 (w hurcie), 175 (w deWogóle obowiązuje przy takich wycieczkach talu) gr. za lkg,
. Ryby: liny żywe 320—350 gr. za 1 kę.,
30 proc. zniżki, a więc posiadacz Il klasy
pociągu osobowego może korzystać z Ill ki, Śnięte 210—220, szczupaki śnięte 180—200,

zawsze wielką wagę kładła na
włašciwe ukształtowanie się stosunków

ul; WIELKA

dla codziennego użytku, gimnastyki: plaży .

1 Кр

Warzywa: kartofle młode 60—7/5 gr. za

cudzoziemców

FABRYCZNY

*

lone 400 — 450, solone 380 — 420, desero
we 480—500.
Jaja: 120—140 za 1 dziesiątek,

możliwościami gospodarczemi państwa wprowadziło szereg ulg zarówno dla zbiorowych

więkjest

pragnąc

proc. 56—57, 60 proc. 53—

Kasza manna amerykańska 170 gr. za 1
kg. krajowa 120 — 130, gryczana cała 80,
przecierana 90—95, perłowa 80—95; pęczak
60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80.i gg gi
. Mięsa wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg.,
cielęce
120—140, baranie 160—170, wie.
przowe-- 280—300, schab 300; boczek 280.
Tłaszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 —
4.00, Il gat. 350 — 360, smalec wieprzowy
420—450, sadło 400—420.
Nabiał: mieko 20—25 gr. za 1 litr, śmietana 130--160, twaróg 60—100 za 1 kg.,
ser twarogowy 1.20 — 1.30, masło nieso-

— Ulgi kolejowe dla cudzoziemców
na Węgrzech. Węgierskie Ministerstwo Ko-

niami pojednawczemi.
Powyższa

razowy

Harski.

pa właścicieli
ziemskich.
Podstawą
dla powództwa posłużyło. wywołanie
strajku bez poprzedzenia go rokowa-

szego

zasady

gwałtów, dla związków
nie czyniono wyjątków.

nych na zapłacenie 130 tysięcy koron
za szkody i straty uczynione proklamowaniem strajku. Skargę przeciwko

związkowi

Chleb 50

SKŁAD:

[ TANIE-TRWAŁE-ELEGANCKIE |

WSCHODNICH

Czas najwyższy by i u nas hasła
demiagogiczne ustąpiły miejsca dobrej
woli w tworzeniu normalnych stasunków między pracodawcami
a robo-

przyniosły

najwyższy

zatwierdził

"G.MOLENDA Syn

ność należy wykorzystać.

U nas inaczej.
Onegdajsze

|

GOSPODARCZY
ZIEM

wiadomość,

1850

©7

GERIAUSI TASTE

Magistrat

obrachowywał

sposoby, na marki

na różne

według cen zboża

RÓŻNE.
—
We

lacjj

Pogrzeb

wczorajszej,

z

historyka

pogrzebu
naszego

śp.

Bielińskiego.

na tem

miejscu,

re-

nieodżałowanego
uniwersytetu,

z

racji rozsypania się w drukarni ostat

cyjnego «Tygodnia Ucznia». Aby umożliwić
młodzieży szkolnej wykorzystanie wakacji
letnich z pożytkiem dla zdrowia, które naogół przedstawia się w stanie wprost opłakanym — Opieki szkolne szkół średnich m.
Wilna zorganizowały
«Tydzień Ucznia» dochód z którego przeznaczono na kolonie le-

tnie dla niczamożnej młodzieży.
Jeżeli wziąć pod uwagę, że <Tydzień
Ucznia» odbywał się w warunkach nader
niepomyślnych,

bo.9

maja

w czasie kwesty

ulicznej padał deszcz, a w dnie następne z
pas znanych wypadków
w Warszawie,
omitet czasowo zawiesił swoją działalność,
to jednakże pomimo tych niespodzianych
niepowodzeń dochód był większy, niż moźna było przypuszczać. Jest to, naturalnie
zasługa
asratka
gdyż cała myśląca
jego część pośpieszyła z pomocą Komiteto*
wi przyczyniając się do powodzenia <Tygodnia», bądź swą współpracą, bądź materjaltem oparciem,
Dopomogły również organizatorom tak
cywilne jak i wojskowe władze (te ostatnie
zwłaszcza

udziałem

orkiestr wojskowych

w

czasie zabawy w Ogrodzie Bernardyńskim)
przyszedł z pomocą samorząd, dopomogła
prasa, umieszczając bezpłatnie ogłoszenia i
wzmianki o «Tygodniu Ucznia», dopomógł
zespół
na cel

watne

Sa

«Reduty», ofiarowując przedstawienie
«Tygodnia», dopomogły osoby
pry-

przyjmując udział
i wykonawczej.
siągnięty dochód,

w pracy organiza:

w wysokości

zwyż

7.000 zł. został przez Centralę Opiek Szkolnych

przekazany

i kolonji letnich,

na organizację

TBATR

sanatorjum

i MUZYKA,

— «Halka» w Teatrze letnim. Dziś,
o godz. 8 min. 30 w. ukaże się po cenach
najniższych

Moniuszki
ski

AKA

pr. A.

od 50 gr.

dwuaktowa

opera

S.

<Halka»,

którą wystawia Wileń-

Operowy,

pod ert, kierownictwem

Ludwiga,

zachęcony niezwykłem po-

wodzeniem, oraz wielkiem zainteresowaniem
się publiczności
pierwszą koncepcją
tego
nieśmiertelnego dzieła.

_
Halkę—śpiewa znakomita wykonawczyni tej parti, wyszczególniana
przez publiczność
anda Hendrichówna,
Jontka—E. OJ:
szewski, Zespołem doskonałych solistów,
wybornego chóru i dzielnej naszej orkiestry
symfonicznej — dyryguje wysoko w Wilnie

ceniony kapel. Stefan Śledziński,

Kasa czynną w Teatrze letnim 11—1 i
A = Ceny miejsc najniższe — od 50 gr.
o 3 zł.

WYPADKI

I KRADZIEŻE,

— Manja samobójstw. Dn. 22 b. m.
otruła się esencją octową Tekla Czaplińska
(Chełmska 6). Desperatkę dogotowie odwio*
zło do szpitala św. Jakóba.

.

— Dn. 21 b. m. usiłował pozbawić 3
życia za pomocą otwarcia żył lewej ręk
ikołaj Borecki (Ostrobramska 0). Desperata przewieziono do szpitala św. Jakóba.
Przyczyna samobójstwa — nieporozumienie
rodzinne.
— Pożaty. We wsi Borejkowszczyzna
gm. Rudomińskiej spalił się dom mieszkalny
oraz stodoła na szkodę Władysława Woron'
ki, Straty wynoszą 4 i pół tys. zł. Pożar
powstał

wskutek

zapalenia

się

sadzy

w ko-

misie,
.
— Około wsi Markinięta gm, Holszańskiej spalił się las na szkodę M. Kozłow:
skiego. Straty wynoszą 2000 zł. Przyczyna
pożaru

Zapadnięcie się sufitu. W nocy na
21 b. m. zapadł się sufit w domu Nr. 25
przy ui. Żelazna Chatka, rozbijając głowę
H. Pieczurowej. Poszkodowanej lekarz udzie:
lił pierwszej

— No, co — co się pyta? Trudno? Jak?
Gadaj pan!
Studenterja, wyczekując przed drzwiami,
za któremi rozstrzygają się losy kolegów,
czeka na series i łapie wiadomości,
Wychodzi
— Cóż,

—
—
—
—
—

Przed
kilku
dniami
odbyła się
nader ciekawa
i b ryzykowna
wy-

cieczka członków wileńskiego towa
rzystwa wioślarskiego pp. J. Rewkowskiego, S. Bojarczyka, Rewinskiego i Kwiatkowskiego, którzy na
łodzi „Danuta*
postanowili
dotrzeć
do granicy, pizebywająć
około stu
kilometrów.

wioślarzom

przypada

Miny

się..

o

Naszym

po raz drugi

w udziale

zwycięzkie

—— No,

pewnie.

ba

B

Nie taki jednak djabeł straszny, Oka*

zuje

się, że

tak źle

znów

Fuksów

niema

przynajmniej.

jest, że pracować tu trzebą.

nie jest!

Faktem

E, Sch,

przebycie w drodze do granicy litewskiej niebezpiecznych
dla łodzi Sojdzi. Załoga „Danuty*
pomimo nie:
" sprzyjającej
pogody
w czasie wycieczki, jak deszcz i zimno, oraz wielkiego wysiłku
jaki towarzyszy
dal- Desperata odwiozło pogotowie
do szpitala żydowskiego.
szym wycieczkom
w dół rzeki wró:
cili uradowani i zdrowi, słusznie czuW dniu wczorajszym w mieszkając się dumnymi
z przebycia szczę- niu niejakiego Chaima Hordusa
2aśliwie wspomnianych Sojdzi.
mieszkałego przy ulicy W. StefańWarto przy okazji nadmienić,
że skiej, zdarzył się niezwykły wypadek
od czasów
przedwojennych dopiero tragicznie zakończonego
targnięcia
w przeszłym
roku po raz pierwszy się na własne życie szwagra właściciela
odważono się na wycieczkę w tamtą mieszkania, niejakiego Ejdelsona. Jak
stronę ku wielkiemu zdziwieniu miesz- się okazuje
przyczyną tragedji były
kańców nadbrzeżnych wiosek, którzy weksle.
uważali Sojdzie za nie do przebycia
Przebieg zajścia przedstawiał - się
dla łodzi wogóle,
a tem bardziej dla w sposób następujący: Ejdelson Aron

Weksle

przyczyną

sa-

mobójstwa.

wioślarskich.
Piękność

brzegów

porohy — Sojdzie
zdrowia
i ducha

Wilji,

urocze

oraz wartość dla
tego rodzaju wy-*

cieczki niewątpliwie pobudzi wileńskich wioślarzy i z innych klubów
do wycieczek ku granicy
A
В

przed

niejakimś

czasem

komornik

celem

i głoduje

Skarbowej,

Bieg czwórek
paf—obsadza Pogoń, A. Z. S. i ewent. W. T. W.

Prawdopodobnym

siedniego pokoju.

do uszu obecnych

W chwilę

dobiegł

wity krzyk,

na

pomoc

krwi

leżało

podrzucane

22

O

n

O

bi

seansu;

W

r

d

godz. 3:ej

Pa:ter 50 gr.

skromnych

Dodatek tygodniowy
do CWE.
p. t.

Abonament

t

.

44

„Gazeta Handlowa

przyjmuje:

Przedstawicielstwo

poświęcona jest

potem

się

własnej
drgawkami

starym

kawalerem

Antoniego

W.Z,P.

Dąbrowskiego

2

nie dawały

1)

przyjmowanie

2)

Informowanie

ul. ZAWALNA 1
E

zultatów. Zawiadomiono

policję

która

Hadl Kom.

Portowa

14

osób,

które

TELEFON

m

MB

ta Hanusowicza składają na obraz Św. Teresy do Katedry 110 złotych S. J. H.

šiedcze w Landwarowie, — Ot musi powie:
sił się — mówiono, ale śledztwo pokaże.

majątek,

Cecil Barker.? bardzo
<zdenerwowany
i oznajomił
dyżurnemu
sierżantowi,
że w zamku zęszły niezwykłe wypad-

życiowy

MIRENDORF.

6)

Eg

Ei

dn. 22-XI

E

sz

detalu

2

w

=

wyplaceniu zaliczki

К
=

Nr

ku, z fachowem

1924 r,

B

«>łowa»

z”
wysy łamy cukier
kolejowem
po

wyku

11

r. portfel

kumentami:

m.

Rze: przyjazdu

5.

bilet

AUCZYCIELKA
E

średniem

umeblowa-

biuro. Jagiel-

lońska

7 —8.

uma
agubiona Książeczka Stanu Służi
Z
by oficerskiej za
Nr 148, wydana przez

P.K.U.— Wilno na im.

do-

z

Legi:

zam.

ważaia

legi:

do Wilnai

kol. mies.

od
godz. nisława
z”

19.

z

maiury.tymaoja stuž. Nr 83,
łacina i przepustka na prawo

W. Smiałowskz 85 p.p.
do

W.H.

lub

Oiadz da. 20.V1 26 |,

——-—iymacja
Akuszerka
wydane

przyjmuje

pod

nie

słoneczny po:

ny na mieszka-

tego,

stu-

francuski. Adres:
czna

Administr.

kėj

Katinowicza

przygo-

tować
do
Specjalność:

a

do

ONdy CJI
poszukuje

a
2

skorzystać,

ykwalifikowany
biuralista
w
młodem
wie:

46. m.
@ — моа

na Kalwaryjskiej

i bez niego,

letnisk

uży

11, Wilno, nia

dentka. Może

(100 kl.)

zaś ze sklepu

z

Maculewicz.

ii

K

UKIER
С rysztal
a
k
Na żądanie pp. Ro!nikom
za
workami
zaliczeniem

Nr

4

od g. 3—5 po poł.

Wielka 19 od g. 10—1 Wymagania minimal!
iod 4 — 7,
ne. Łaskawe zgłoszeW.Z.P

po

orąco
polecamy
b. subjekta dro*
gród
owocowy
gistę wygnańca
do wydzierżapolit, z ziemi Kowień«
wienia
400
skiej z rodziną, bez drzew _ owocujących
żadnych
środków do przeważnie
antonėwżycia
poszukującego ka. 35 kilometr.
od
jakiejkolwiek pracy w Wiina, można zgłosić
j miejscu lub na wyjazd. się telefonicznie AgenAdies: ul. $w. Piotra cja pocztowa Punżany
i Pawła 4 Kazimierz
majątek Punżanki.

Szyrwindi

1—147

A

worki

i

ul. Mickiewicza

Choroby
skórne, we ształceniem handlowem
neryczne
i
moczo- poszukuje
pracy w
płciowe.
miejscu lub na wyjazd.

E

na

—

zechcą

telefon 9—05.

po

Ofiary.

Wielki

„ZACHĘTA*

Komunikujemy, iž na sezon jagodowy m
stale sprzedajemy ze składu Zawalna 1

re-

poszukiwaniach
odnalazła
i poder- dwudniowych
osady męskiej A. Z. S. Warszawa. leżącą na toalecie brzytwę
powieszone skostniałe zwłoki Dukszewicza w
znął
sobie
gardło.
Desperata
w
sta:
Podkreślić należy
zgłoszenie W.
lesie
rządowym
niedaleko Ołsok. Zwłoki
przewiozło pogotowie Dukszewicza okazały się w tak dziwny spor
T. W. które
zapowiadając
organi- nie ciężkim
sób zawieszone na wysokiem drzewie, że
zację w tym
samym
dniu
regat do szpitala żydowskiego.
wzbudzały wątpliwość czy Daukszewicz zawewnętrzno-klubowych,
mogło jedno:
kończył samobójstwem,
czy też został za:
cześnie
zadeklarować osady do naj:
mordowany, wobec czego wszczęto docho:
ważniejszych biegów regat między— Ku uczczeniu imienin Księdza Prała- dzenie, powiadamiając jednocześnie władze

gra!

polskiego

ofert na letniska z utrzymaniem

waluty I zwrotu *w terminie

SPÓŁDZIELNIA
ROLNA
ZIEMIAN
KRESOWEGO
ZWIĄZKU

zam-

żadnych

żądanej

В

— Coś gryzie naszego Antona — mó.
wili sąsiedzi.
— Ot po wojnie trochę jakby nie przy
swoich — tłomaczyli inni, A czas
biegł
zwykłą kolejką. Aż oto 19 b. m. srary Daukszewicz zginął w tajemniczy sposób, a
poszukiwania

Wspaniała

potrzebom

Nr 3 m. 6

Sumy pieniężne w gotówce bardzo
korzystnie lokuje z gwarancją zupełną

3 letnie bardzo małe
do sprzedania, Ostro:
ku ce
bramska 16.
Dowiedzieć się u dozorcy domu.

kszewicza, Nabrał on jakiegoś dziwnego lęku.

usilne

5-ej.

wiejskie

Nr 33, Wilno, dn. 15-VI-26.

A64666066660668666646466466654044

Dau-

Ba. ludźmi, mało z kim przestawał,
nął się w sobie, schudł i zczerniał.

>

kupiectwa

Wschodniej

-CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0. В. P.

Od dłuższego juź czasu pastuchem bydła w maj. Olsok gm. Nowo-Trockiej był

dącego

sprawom,

stulatom

Wileńskie
Ajeneji

Wilno,

derstwo?
km z łaski brata swego
Józefa. Mieszaficy okoliczni w ostatnich czasach zauwa=
żyli dziwne objawy w zachowaniu się bę:

godz.

też banku.

Lefniska

Samobójstwo czy mor- Ba
który
pasał
i dach
nad

od

APE

przepiękna LIL DAGNWER,
mistrz ekranu HANS
Obraz z serji wszechświatowych filmów.

czy

uposaže.

41 letni Antoni Daukszewicz,
konie, otzymając za to strawę

dnie

i balk: n 25 gr.

Mjencji Wschodniej

do

niach emerytów, wszelka zwłoka
w
wypłacie zaopatrzenia emerytalnego»
oddaje
emerytów na pastwę spekulantów
udzielających
pożyczek
co
rujnuje materjalny stan emerytów. W
uporządkowanie tej sprawy powinno
wniknąć Ministerstwo Skarbu.

powszednie

Amtiteatr

zawierające najświeższe najzródłowsze i najobfitsze informacje
i sprawozdania z giełd pieniężnych
i akcyjnych całego Świata, notowania towarowe ze wszystkich rynków w kraju i zagranicą—są
niez:
będnem
wydawnictwem
podręcznem
w
kaidem
przedsiębiorstwie
handlowem,
przemysłowem

należało przewidzieć i temu zaradzić,
lecz niestety, nasze czynniki
biuro:
kratyczne nie wnikają w potrzeby życia, co biedni emeryci dotkliwie odczuwają.

Przy nader

w

Z i n y
ZAWSZ
Konkursowy film Świata!

.

roli głównej

Ekonomiezne

pocztowe

specjalna delegacja

od

BILETOW:

r O

t

Godzienne
Wiadomości

utrzy:

w niedzieję

CENA

Kobieta o nieczystem sumieniu «=: ssys

22

„Helios“

H

czątku więcej wytężonej pracy, ale to

ciało Ejdelsona. Jak się okazało deprzystępie szału chwycił
też jest udział sperat w

klubowych.

Si

aktach.

BABA“

miała, że zmiana sposobu
wypłat
emerytur wymagała
w
swym
po-

niesamo-

straszliwy widok: w kałuży

przekazy

2

jące ich terminy wypłat. Rzecz zrozu:

а-

przedstawił

„Polonja“ 22
ul. Mickiewicza 22
Kino-Teatr

6

Dziš premjera! Ostatnia nowość!
Urocza ulubienica publiczności DORIS KENYON, piękna ANNA NILSON oraz
urodziwy LLOYD HUGHES w dramacie życ'owo-sensacyjnym w 8 akt,

se

Fakty te świadczą o wysokiej opieszałości naszych urzędów, lekceważących
sobie wszelkie obowiązu-

Po wywaleniu drzwi oczom śpie-

szących

środków

Prezesa Rady Ministrów.

Podniecony zajściem winowajca w
do

że

tej sprawie,

z żyranta

wybiegł

przez

Kameraine
ы

w

farsa w 2 aktach.
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzao W. Szczepańskiego
w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed. dnie od godz. 4 in. 30.

dał ponowny telegram do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo to, brak jeszcze przekazów dla
720 emerytów.
Dziś wyjeżdża do Warszawy, w

momencie

momencie

wypłaty

Kino

jednocześnie przesyłają się, . okazało
się jednakże, że otrzymano pizekazy
tylko dla nieznacznej części emerytów
w dodatku ze znacznemi potrąceniami, bez żadnych wyjaśnień przyczyn
potrącenia, wobec czego Związek na-

sumy, zaprotestowanych przed paru
dniami weksli. Komornik przybył w

pewnym

w . myśl

Na
wystosowany
do Ministra
Skarbu telegram o przyśpieszenie wypłaty, zwiążek przed tygodniem otrzy:
mał
odpowiedź
Warszawskiej Izby

Regaty międzykilubowe w Wilnie. znajdował

odbyć się następujące:
Bieg scoulingów—obsadza W. T.
W.i A. Z. S. ewent. Pogoń.
Bieg czwórek wprawnych—obsadza W. T. W, Pogoń, 3 p. sap. i
AS Z. S.
Bieg czwórek słabszych—obsadza
3 p. sap. i A. Z. S.

braku

„ALI

program:

Początek

mania.

przybył

gdy w mieszkaniu Hordusa
się główny
winowajca
Miejscowy A. Z. S. zwrócił się do Ejdelson. W trakcie opisywania rze:
czyniąc
wileńskich towarzystw wioślarskich z czy właściciel mieszkania,
szwagrowi swemu
propozycją urządzenia w dniu 4 lipca gorzkie wyrzuty
r. b. regat międzyklubowych. Według z powodu narażenia go na grubo
posiadanych informacji kluby zgódzi- kosztującą nieprzyjemność nazwał go
winią, a w chwilę potem między
ły się na propozycję A. Z. S., regaty
więc dojdą prawdopodobnie do skut- szwagrami omal nie doszło w obec»
ku. Z zadeklarowanych biegów mają ności komornika do bójki.

z

Nad

(ul. Ostrobramska 5)

Kasa czynna;

padającej im wypłaty na czerwiec.
Starania Związku Emerytów a przyśpieszenie wypłat nie odnoszą skutku,
a setki rodzin emerytów brnie w długi

wystawił

ściągnięcia

MIEJSKA

niż

P. K. O. przekazami czekowemi.
Wskutęk tych zmian, emeryci wileńńscy dotychczas nie otrzymali przy-

weksle na znaczniejszą
sumę pieniędzy paru tysięcy złotych, prosząc szwa*
gra swego o żyro. W dniu wczoraj-

szym do mieszkania Hordusa

SALA

urodzony“,

czepcu
dramat

kasie Izby

czerwca,

bowej, uskuteczniając

mię-

e.

1 go

„W

KULTURALNO-O ŚWIATOWY

dniach każ-

zarządzenia Ministerstwa Skarbu, wszystkie sprawy
wypłat
emerytalnych
(prócz emerytów kolejarzy) skoncentrowano w Warszawskiej Izbie Skar-

jakąś

Jezus Marja! niepokój jak iskra przebiega korytarzem, chichocząc jak chochlik,
siejąc postrach...
Grupa weteranów z innych uniwersytet
tów, szczególniej warszawskiego — o opinji
nierobów, — popularnie zwana
<kolonja
poprawcza» dyskutuje zawzięcie:
— A mówili, w Wilnie łatwiej!
<Jedź pan — powiada mi dziekan — do
Wilna — tam łatwiej!»
— „Dzięki Bogu, że przynajmniej egzaminy rozdzielili na raty.
Zawszeć człowiek
odetchnie przez 3 dni...

miejscowej

Z dniem

<jakąś tam ho-

wydłużają

w

swe

iejski Kinematoorai

Dziš będzie wyšietlany film

otrzymywali

dego miesiąca, nie później jednak
dnia 5 go danego miesiąca.

Hm... Chyba nie.
U=u4
„iPyta się o skład Izby Lordów...
Bój się Boga! serjol
„Pytał mnie o prawo przedmiotowe,

degetykę»...

zwykle

emerytalnie

regularnie

zdałeś?

teorję Iheringa, na końcu o

w Wilnie

Skarbowej w pierwszych

Krople

—

go do granicy litewskiej.

Emeryci
zaopatrzenia

Blady.

dzy umowami synnakagmatycznemi — contractus reales innominati — a umowami...

SPORT.

dzielnym

z drugim.

tam hodegetykę! ho! hol
— „Pytał mnie, jaka jest różnica

Wycieczka wil. tow. wioślarskie-

pięćdziesięciu

taki jeden

Włos rozwichrzony. Wzrok błędny.
potu ściekają z czoła na krawat.

Zgroza!

pomocy.

Katastroialna sytuacja
emerytów wileńskich.

ciąg dalszy.

nie ustalona,

—

już

Egzaminów

Nr 144(1154

wo

O

A

SŁ

4

Konstan-

Wil
Vilno,

się

A

KAWIARNIĘ—
ws

i przepustka | cukiernię w ruchu
w centrum
miasta
przez D:two

na imię StaPiotrowicza.

sprzedamy
nie

dogod-

Dom H.-K

Р błąkał
outer,się lewepies | „Z ACHĘTlaAĆ
ucho
czarne.

3 пЕрожи

В

nA

Portowa 14, tel. 9105

wyk:

ształceniem i z
kilkoletnią
praktyką
auczycielka — kon»
wersacja
fran.
poszukuje sA м за>
USB poszukucuska —wy jadę,
kresie szkół niższych,
na wsi przez wakacje, bezpłatnie
na
wieś. je kondycji na wyj»zd

Studentka

35 zt. za worek.

lab na

cały rok szkol- Biuro

Nauczycielskie

—(tylko

za

utrzyma-

ny. Adres; Starosielce Bagińskiej
Jagielloń: nie). Oferty pod Nr 1
do Admin.
«Słowa»,
qod _ Białymstokiem,
ska 7—8.
Ks. Grzybowski.

.

CONAN

DOYLE.

9 Koło w trójkącie,
Rozdział

Dramat

Il.

w Birlston,

zdobyty

na

złotodajnych

polach Kalifornji, Wiedziano
jego żony, że większą

część

życia spędził
w Ameryce.
cieszył się opinją człowieka

i nieustraszonego.

Żona jego,

którą

ze słów
swego

Douglas
dobrego

ki. Douglas zastał
tak bardzo

znano

zabity. Barker nie

mógł opowiedzieć szczegółów zajścia,
był

wzruszony.

Spieszył

lepiej, do domu, sierżant udał sięza nim, po
W odległości wiorsty od małej niż Douglasa, była lubiana
przez złożeniu raportu władzom.
wioski Birlston, leży cienisty ogród , wszystkich. Wiedziano, że jest anSerżant Wilson znalazł most zwo*
otaczający stary
zamek
Birlstofiski gielką, że poznali
się z mężem w dzony opuszczony, okna oświecone,
Historja
jego
sięga czasów wojen Londynie.
Była to piękna brunetka, a wszystkich mieszkańców domu
w
Krzyżowych.
W
epoce jakobinów o dwadzieścia lat od męża młodsza. stanie silnego podenerwowania. Służzostał
ten
zamek
przebudowanyi Różnica jednak wieku
twanie wpływała ba z blademi i wystraszonemi
otoczony
głęboką
fosą
szerokości ujemnie na wzajemny
stosunek tych rzami zebrała się w hollu, Ames
12

metrów,

napełnioną

stale wodą.

Nadawało
to
zamkowi charakter
wyspy nie dostępnej. Dostać się do

osób, chociaż
dzili, że żona

blizsi znajomi twier:
odnosi się z pewną

biegał,

z załamanemi

rękami

po

са-

łym domu.
Barker otworzył drzwi
go na
rezerwą, do przeszłości męża, której sierżantowi i poprowadził
zamku
można
było jedynie drogą, widocznie nie znała. Opowiadano, że miejsce zbrodni; wydawał się spokoj:
wiodącą
poprzez
most
zwodzony, pani Duglas niepokoiła
się bardzo, niejszym od innych.
!
którego łańcuchy dawno zardzewiałe, gdy
mąż jej późnił się czasem do
W tej samej chwili przybył do
pozrywane były i nieczynne. Nowi domu, lub gdy opuszczał ją na czas zamku dr. Wund, energiczny, miejwłaściciele
średniowiecznego zamku dłuższy.
scowy lekarz. Wszyscy trzej weszli
zajęli się skwapliwie odnowieniem
Oprócz właścicieli
mieszkał w do pokoju, w którym leżały zwłoki.
-pięknego zabytku. Naprawiono przede- za mku przyjaciel Douglasa Barker, był Ames zamknął szybko drzwi za niwszystkiem most
zwodzony, który to jedyny człowiek, którego przyjęto mi, aby nie dopuścić kobiet do ujrzepodnoszono teraz co wieczóri Opuszczano
każdego
rana. = Widocznem

było, że nabywcy Birlston zachować
postanowili tradycje z dawnych cza-

A.

nia strasznego widoku, który przed:
stawił się oczom
wchodzących. Ouwag
wywnioskować
można było, fiara zbrodni leżała na ziemi, naw:
że przyjaźń ta zawiązała
się między znak, w szlafroku i pantoflach nocnimig
w
Kalfornji.
Młodszy o lat nych. Doktór pochylił się nad
leżąwyspie,

jedyny

też,

znający

przeszłość Douglasa, Z rzadkich jego

sów rycerskich,
nietyle może przez
szacunek dla obyczai ówczesnych, ale kilka od Douglasa,
silny, o wzroku
dla zupełnego
izolowania
się od śmiałym, był on człowiekiem, o któ:
ludzi, mieszkających po drugiej stro: rym mówiono, że nie dobrzeby było
nie tosy.
znaleść się na jego drodze,
Uczucia
Właścicielami zatnku i jego stałe- jego nie ograniczały się do przyjaźni
mi mieszkańcami byli John Douglas i z panem domu,
serdeczna przyjaźń

jego żona. Douglas

był

to człowiek z żoną

Douglasa

niepokoiła

nawet

pięćdziesięcioletni, ruchliwy.
Robił podobno czasem
męża pięknej kowrażenie człowieka, który dużo prze- biety,
szedł w życiu i który pochodził z o
Prócz osób, wyżej wymienionych

wiele
rych

cym i oświecił
Dosyć

było

twarz

jednego

jego

lampą.

spojrzenia

dla

przekonania się, że ratunek jest już
zbyteczny. Douglas leżał martwy,a na
piersiach jego spoczywała
na broń, którą widocznie

znany

zadał

do niego dwa

mu

śmierć.

oryginal:
wróg nie-

Strzelano

razy, z bardzo bliskiej

odległości i oba strzały zmasakrowały twarz jego. Sierżant był niezmier-

niższych sfer, niż te do któ- znajdowali się w zamku wierny słu. nie przejęty tym widokiem, obawiał
teraz, jako właściciel średnio: ga Ames i ochmistrzyni Allenowa, się odpowiedzialności, która mogła
wiecznego zamku, należał. Mimo po: zasługująca
również na całkowite spaść na niego.
wagi charakteru i odosobnienia w zaufanie, reszta licznej służby nie
— Nie możemy
tu nic ruszać,
jakiem żył, cieszył się dobrą przyjaź- miałą żadnego znaczenia w zajściach dopóki nie przybędą władze śledcze,
nią całej okolicy i chętnie. przyjmo- nocy tragicznej.
—oznajmił głosem drżącym.
wał udział w życiu społecznem. Do— Wszystko pozostawiliśmy nieW nocy, o godzinie za kwadrans
myślano się, że posiadał znaczny dwunastej, zjawił się do biura policji tknięte — odrzekł Barker, — panowie

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz

w/z Czesław Karwowski

widzą ten pokój

w takim

stanie,

jakim ja go znalazłem.
— Kiedy zbrodnia została

w

—

Ktoś

musiał

skoczył w dół.

stać tutaj,

zanim

przed

spaniem obchodzić cały

dom,

dla sprawdzenia czy wszystkie świa— Przypuszcza więc pan, że za- tła są pogaszone. W tym celu wszedł
niona? — zapytał. sierżant, wyjmując bójca przepłynął fosę?
do tego pokoju. Ktoś czekał na nieTak jest.
notes i zabierając się do pisania.
go, a po spełnieniu potwornego czy— Punktualnie o godzinie w pół
— Jeśli pan znalazł się w pokoju nu uciekł przez okno, pozostawiając
do dwunastej. Byłem już rozebrany pół minuty po wystrzale,
to zbro- swoją broń. Jest to jedyny sposób
i siedziałem przy kominku
w moim dniarz musiał w tym czasie
znajdo- tłómaczenia tego, co zaszło.
pokoju, gdy usłyszałem cichy
wyst- wać się jeszcze w wodzie?
W/ tej chwili sierżant podniósł z
rzał, widocznie zbrodniarz
starał się
— jestem tego pewien i gdyby podłogi leżącą przy trupie kartkę.
by odgłos ten był jaknajbardziej przy- Pan Bóg natchnął mię tą myślą, sam Były na niej dwie tylko litery V. V.
głuszony. Wyskoczyłem
natychmiast wyskoczyłbym za nim, lecz okno by- i cyfra 341 napisane atramentem.
z pokoju, nie sądzę, by mogło minąć ło zasłonięte i nie przyszło mi to do
— Co to znaczy?
rozległy
więcej, jak trzydzieści sekund po: głowy, przytem za chwilę
Barker z zaciekawieniem przygląmiędzy
wystrzałem a imojem przyj: się kroki pani Douglas, i uważałem dał się kartce.
:
ściem.
za swój obowiązek nie dopuścić jej
dotąd.
tego
— Nie zauważyłem
— Czy drzwi znalazł pan otwar- do tego pokoju. Byłoby to dla niej Widocznie kartkę tę zostawił zabójca.
zbyt straszne.
te?
Co mogą znaczyć te litery,
—Tak, były otwarte. Biedny Dou— Straszne — to nie jest dostaSierżant oglądał kartkę ze wszystglas leżał tak samo, jak teraz. Świe: teczne określenie — zauważył doktór kich stron.
ca paliła się na stole, zgasiłem
ją i oglądając
strzaskaną
głowę — od
— VW. V. są to widocznie pierwzapaliłem lampę.
czasu wielkiej katastrofy kolejowej Sze litery jakiejś nazwy. A co pan
— Nie widział pan nikogo?
nie spotkałem tak ciężkich ran.
tam znalązł, panie doktorze?
— Nie. Usłyszałem, że pani Dug— Proszę mi powiedzieć, — ciąDoktor trzymał w ręku duży mło«
las schodzi na dół za mną wybieg- gnął dalej sierżant. swą indagację sto: tek, który podniósł z dywanu! koło
łem na spotkanie, by nie pozwolić jąc przy otwartem oknie. —- W” jaki kominka.
pudełko
wskazał
Barker
jej ujrzeć straszny
obraz,
który tu sposób człowiek ten mógł wejść do z gwoźlziami, stojące na komiriku.
zastałem, W
tejże chwili
przyszła domu, jeśli most był podniesiony?
— Douglas wieszał wczoraj obra:
Allonowa, ochinistrzyni
i zaopieko— Chciałbym o to również zapy- zy—łómaczy ł — Widziałem,
jak przybiwała się panią, uprowadzając
ją na tać — odrzekł Barker.
jał gwoździe, stojąc na krześle, zapegórę, jednocześnie ukazał się Ames i
— O której podniesiono most?
wne tym samym młotkiem.
weszliśmy razem z nim
do pokoju.
— Punktualnie o szóstej, — od:
— Proszę lepiej położyć go na
— |Jak się to mogło stać? Wszak- rzekł Ames.
to samo miejsce, gdzie leżał.
że słyszałem, że most zwodzony po:
— Slyszalem, że zwykie podnosi
Jeśli chcemy rozpiątać tę zawikładnoszony jest co wieczór?
się o zachodzie słońca, a teraz słoń- ną zagadkę, to musimy prosić o po— Tak jest. Wczoraj wieczór był ce zachodzi około piątej.
moc najwybitniejsze siły naszej poli— Pani Douglas przyjmowała go- cji. Jest to wypadek, godny
podniesiony jak zwykle,
opuściłem
panów
go wychodząc do pana.
ści — odrzekł sługa — i nie mogłem z Londynu — mówił sierżant, ob— Gdzie mógł się schować zbro- podnieść mostu przed ich wyjściem. chodząc zwolna z lampą cały pokój.
dniarz, wszakże mowy być nie może,
A więc, należy przypuszczaćc—
— Ohol.. — krzyknął, pociągając

popeł

mówił sierżant, —że jeśli ktoś przyszedł za firankę, — o której okno zostało
z zewnątrz jeśli istotnie tak było, zasłonięte?
ale niech pan
patrzy,—Barker
pod- to musiał on wejść do zamku przed
— Gdyśmy zapalali lampy, — odniósł firankę i wskazał na rozbitą godziną szóstą i nieznajomy nasz mu- rzekł Ames.—Było to około czwartej
żeby Douglas popełnił samobójstwo.
— Podejrzewaliśmy to na razie,

szybę, potem zbliżając lampę zwrócił
uwagę na ślady zakrawawionych bu:
tów, .znajdujące się na podłodze i na
ramie okiennej.

Odpowiedzialny xa ogłoszenia Zenon

Ławiński.

siał się ukrywać, aż do czasu,

pan Douglas
—

kiedy

wszedł do tego pokoju.

Tak mogło

glas miał zwyczaj

(D. C. N.)

być w istocie. Dou-

codzień

Drukarnia

wieczór,

„Wydawuictwo

Wileńskie"

Kwaszelna 23,

