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Administracja

PRENUMERATA

ni. Ad. Mickiewicza

miesięczna

zagranicę

ZDJĘCIE
Stronnictwa

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

x odnoszeruem ao domn

7 zł.

Konto

czekowe

P, K. 0.

w

łką

Nr.

pocztową

WYKRYCIE

MASKI.
prawicy

łuk z prze

redakcji 243, administracji
W

4 zi,

SPISKU

Oświadczenie

sejmowej

zgłosiły
"swe
wnioski o zmianę
konstytucji, Wnioski te idą dość wy-

MADRYT,

w

sprawie

wykrytego

Pat

ostatnio

Ministrów

spisku

ogłosił

dniu ogłoszenia

wyborów

ukończył

lat 25

używa w pełni praw cywilnych i zamieszkuje w. okręgu wyborczym przynajmniej od
tygodnia. Prawo głosowania może wykony*
wać

tylko

osobiście.

Wojskowi

w

służbie

Natomiast

projekt

endecki

w

Obecnych

że

przyznać,

należy

lecz

warunkach,

przy

tej

powszechności i równości

wyborów,

projekt

demokra-

którą razem

z bezpośredniością

pozostawić

nam

chce

tyczno-narodowy—jedynie proporcjonalność wraz z listami państwowemi
była „tym
sposobem
kontrabandy,

stwierdza

grupa

kraj

między

osób,

przeciwku

innemi

co

zaślepionych

pozbawiony

był

grupę 2ložoną

znajdować się w towarzystwie
Wśród

wojskowych.

spiskowców

ustrojowi

następuje:

|

i niewątpliwie

działa-

i istotnego

ustroju

Rząd

w pierwszej

chwili

utrzymania

porządku

powszech-

ności i równości, które
zniekształcały nasz ustrój
i nasz parlamentaryzm —
cze jednym krokiem ku
życia polskiego.

Ogłaszając swój

dotychczas
państwowy
będzie jeszsowietyzacji

Poseł estoński
Przed miesiącem

zmiany

konstytucjj
(zw. ludowo narodowy
wreszcie uchylił swej maski, Przecież
nikt chyba nie nada już tytułu pra-

do Senatu związek ludowo narodowy

nie uznał za stosowne uczynić jakiegokolwiek kompromisu z rozsądkiem.
Artykuł o wyborcach senatorów ma

brzmieć według endeckiego

projektu

nas tępująco: Prawo wybierania do Senatu ma każdy
wyborca do Sejmu, który w dniu ogłosze:
nia wyborów ukończył lat 30i w dniu
tym

zamieszkuje w okręgu

wyborczym

najmniej od tygodnia. Prawo

przy-

wybieralności

ma każdy obywatel, posiadający prawo wy:
bierania do Senatu, nie wyłączając wojsko:

wych w służbie czynnej, o ile z dniem
głoszenia wyborów ukończył lat 40.

o-

wystąpił

„około

wobec

I2-tu

spiskow-

na usługach

minister Spraw

Sowietów.

Zagranicznych

Estonji

wysłał kilka-

na konferencję. Pos. Birk jednakże wezwań
nie usłuchał
i pomijał je
milczeniem. Spowodowało to wyznaczenie innego posła na miejsce Birka,

Jak się okazuje Birk oddawna
podkreślał
uległość
skiewskim.
Incydent z posłem Birkiem ciągle nie przestaje być

wpływom

mó-

setisacją dnia,

Dookoła tej sprawy krąży mnóstwo pogłosek.
Według informacji z kół dyplomatycznych Birk znajduje się obecnie
na terytorjum Rosji.
Komunikat
uficjalny rządu estońskiego o tem, że
został fałszywą depeszą

następcy wyjechał do Francji, wy-

Birka

z

Charkowa

zamierza

do poselstwa

zatrzymać

estoń.

się jakiś czas

Birk zajmował stanowisko posła estońskiego w Moskwie w ciągu 4
lat. W tym czasie zawsze zdradzał uległość Sowietom, jednakże otwarcie

po stronie Sowietów nie występował,

w każdym razie łagodził

wszelkie

konflikty, nawet ze szkodą dla Estonji. Dopiero teraz ulegając wpływom
Narkomindieła zdecydował zrzucić maskę i opowiedział się całkowicie po

stronie Sowietów.

Charakterystyczne

dymisji, usiłowały

jest, że Sowiety

W

Piipa

związku

poinformowane

za wszelką cenę wpłynąć

ski aby pozostawił Birka na dawnem
z incydentem

na rząd

estoń:

stanowisku.

oczekiwanejest

wystąpienie

o

min. spr. żagr

w parlamencie ze szczegółowem wyjaśnieniem,

wicy obrońcom dotychczasowej ordy-

nacji wyborczej i pomniejszycielom
uprawnień prezydenta.
Nawet przy ordynacji
wyborczej

również

krotnie depeszę do posła estońskiego w Moskwie, aby przybył do Rewia

zamierzonej

projekt

się

w kraju.

w Moskwie. Obecnie Birk
państwową czasem nawet ziemianina,
w
jednym
z kurortów na Kaukazie.
Zniesienie proporcjonalności
zasadnorm

elemen-

ców z zarz:ądzeniami indywidualnemi, nie podjął jednak żadnych
zarządzeń o charakterze ogólnym,
albowiem
ma
bezwzględne
zaufanie do ludności,
armji
oraz
oiganizacji,
powołanych do

wpisywano
na drugie czy trzecie wołany
miejsce jakiegoś profesora, a.na I'stę skiego

tych absurdalnych

Z ro'norodnych

pierwszych.

znajdowało

który umożliwiał przem;canie do Sejmu pewną ilość inteligencji Poza
bowiem jakimś popularnym działaczem Birk po przekazaniu poselstwa swemu

niczo słuszne przy gruntownej zmiamie ordynacji — przy pozostawieniu

O niezależność

Banku

Francuskiego.

PARYŻ, 26.VI (PAT). Mianowany gubernatorem Banku Francus kiego
dotychczasowy dyrektor Banku Aagielskiego Moreau otrzymał od rządu
polecenie
którego

stanowczego
kredyt

utrzymywania

winien

być

Ściśle

| RD

Rokowania

niezależności

odgranlczony
BRT

od

Banku
kredytu

T RAT MIDAS

handlowe

Francuskiego,
Państ

wa,

TOK AROOKAD RAN FRKIACEIZEDASEA

niemiecko-polskie.

BERLIN, 26. VI, PAT. W sprawis polsko niemieckich rokowan handlowych, dowiaduje się korespondent P.A.T. z kót miarodajnych, że pierw:

sze ogólne czytanie list taryfowo-celnych zostało zakończone.

więc analfabety

tych list i związane

z niem

że delegacja

napotkała

polska

szukanie platformy
na

większą

chęć

dla porozumienia ujawniło,
porozumienia

u i delegacji

niemieckiej niż to miało miejsce w rokowaniach dotychczasowych.
wania

jakkolwiekĘ

nie zdołały

usunąć

istniejących

że trudności te nie są nie do przezwyciężenia.
Największe

trudności

w toczących

się

Roko-

trudności, udowodniły,

rokowaniach

przedstawia

sprawa polskiego bydła rogatego oraz mięsa bitego; pozatem zaś sprawa

i analfabet=

Nie dziwcie się więc panowie De-

mokraci Narodowi, że wolimy dyktaturę takiego „lewicowca* jak marsz.

Piłsudski od tak prawicowych
szych pomysłów, od rządów
„prawicowo“

obranych

natorów.

posłów

Polityczni

czy kryminalni
26.VI. Pat.

WARSZAWA.

włamywacze?

Wydział prasowy

spraw

ministerstwa

Cat,

znejdą większą sumę rozpruli żelazne Ściany kasy ogniotrwałej.
Tymczasem w kasie nie znajdowały się ani większe sumy pieniężne, ani też żadne
dokumenty z poczty polityczno dyplomatycznej.
Śledztwo w toku.
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Okazja!
Olbrzymi

wybór!!

20,000
TOMÓW
Z literatury pięknej
i różnych
dziedzin specjalnych po cenach
zniżonych
przeszło o 40 proc.

Śpieszcie skorzystać
Księgarnia

Stowarzyszenia

Nauczycielstwa
Wilno,
T
о> ФФФФ
am

Polskiego
Królewska

Zcza
Rozc

°
nę

Poseł Wojewódzki

bezcen książki francuskie
sprzedaż tylko do 14 lipca.

Nr 1.

————
ффФ
ras
AOYAY A. WERKA

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
Kronika rekiamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

orzz

10 groszy.

Sejm

i Rząd.

Wycofanie projektów ustaw z
Sejmu,

icy.
lewicy

przedstawiciel magnaterii

konsekwentny lewicy
wypowiedział
na piątkowem
posiedzeniu
Sejmu
mowę, którą poniżej przytaczamy w
sireszczeniu:

wagi
зро!есгпе}
obecnego
Rządu,

:

wilenskich

i

Co

—

№
w

na to,

aby

się

zawsze

na-

monarchistów

gos-

prowizo-

rjum pokazuje, że zwiększono wydatki działów albo niepotrzebnych,
np.

dnia 4 czerwca w Senacie, w czasie
debaty nad układami
locarneńskiemi.
Nie ograniczył się premjer francuski
do wyrażenia platonicznego życzenia,

program,

lecz

©

wyko-

usunie bezrobocie, da pracę i ludzką nanie, a więc Piłsudski jest tylko
płacę, że usunie ucisk narodowy. Myś- wykonawcą programu
burżuazji
my napróżno żądali ujawnienia progra- i kapitalistów. Masy chłopskie jeżeli

mu Piłsudskiego. Dwa tysiące chłopów i roboiników
w
mundurach
zostało zabitych lub zranionych. Zą
co
Ci ludzie
krew
przelswali,

Odpowiedź

mamy
w słowach
że
jest
zwolenni-

! Marszałka,
kiem
dotychczasowej

równo.

nie dziś,

to jutro naocznie

się prze-

konają, że tylko nieubłagana walka z
dykiaturą faszystowską może uchronić
je od losu białych murzynów. W tej

Dudelange“),

wielki

poprzedni.

Ministerstwo spraw
wycofało 6 projektów.

wojskowych

Konferencja w sprawach
cukrownictwa.

zwolennik zbli- W

WARSZAWA, 26. Vi (żel, wł, Słowa)

sobotę po południu odbyła się w
ministerstwie skarbu
pod
przewod“
nictwem min. Klarnera konferencja w
sprawach cukrowniczych.
W konierencji wziął również udział min. rol-

nictwa p. Raczyński,

Fabrykaty

Chorzowa

dla rol-

nictwa,
WARSZAWA. 26.VI (żel,wł.Słowa)
Dziś na zamku

p. Prezydenta

pod

przewodnictwem

Rzeczypospolitej dysku-

towano sposoby dostarczenia wyrobów Chorzowa dla rolnictwa na najbliższą jesień.
już dobrymi sąsiadami? Oto pytania, kich czynnik błędu, aby rozproszyć
W związku z tą sprawą
przybył
dyrektor
jakie sobie stawiają umysły
wibitne psychozę polegającą na złudzeniu, że dziś do Warszawy główny
i przewidujące zarówno w Niemczech, wszystko, co [eży w iateresie jednego Chorzowa p. Podowski.
jak i we Francji, dodajmy —- szcze- narodu szkodzi drugiemu i vice-versa,
Wojewoda hr. Bniński w
gólnie we Francji.
Jest to oczywiście zadanie na długi
Warszawie,
W dziedzinie polityki od czasów termin zakrojone. Komitet będzie rozWARSZAWA, 26.V1.(żel. wł, Słowa)
wojny 1870 roku istnieje
pomiędzy porządzał dwoma biurami:w Paryżu i Wojewoda
poznański
hr.
Bniński
dwoma narodami mur uniemożliwia- w Berlinie. Biura
te będą szerzyły przybył dziś do Warszawy
w towa-

jący jeszcze na długo wszelką serdeczność i szczerość w stosunkach.
Nowoczesny
ipangermanizm
bynajmniej ze swych celów nie zrezygno-

krajach. rzystwie b. mun. p. Ratajskiego. Woj.
ministra Młodziabędą Bniński odwiedził
nowskiego którego informował o stasię zbierali perjodycznie i radzili nad nie rzeczy w swojem województwie.
wspólnemi sprawami.

bezstronne informacje o obu
Pozatem

członkowie

Hr. d'Ormesson

wał.
Locarno

miało

politycznych

być

w

dziedzinie

nie Komitetu

Komitetu

pisze:

„Powsta-

Informacyjnego

Umowa

francusko- cusko-Niemieckiego nie powinno niniemieckich
nową
erą.
Faktycznie kogo niepokoić. Bo nie ma on żad:
przyniesie tylko czasowe uspokoje- nych ukrytych zamiarów politycznych
nie. Albowiem francuska i niemiecka czy dyplomatycznych. Trzebaby chyinterpretacja Locarna
są
krańcowo
przeciwne:
Francuzi uważają ukiady
locarneńskie
za scementowanie po-

baby

wykreślić

międzynarodowego

że

słownika

słowo „lojainość”

jeżeliby sam fakt, że czyni

z Harrimanem

się próbę

WARSZAWA. 26, Vi (fel.wł.Słowa)

sana w najbliższych dniach.

Jak słychać

najlepszym
wypadku,
Locarno stwarza tylko

wystarczał, aby tu i tam
jakieś podejrzenia...*

zradzały

się

rządowi

p.

Bartla

udało się uzyskać znaczne ustępstwa
ze strony koncernu Harrimana.

i zamknię- nie zbliżenia, nie współpracy, ale
Projekt
cie na ten temat polemiki, Natomiast zrozumienia francusko - niemieckiego
w
że

zlikwidowania

sterstwa

Robót

Mini-

Publicznych,

W ARSZAWA, 26.VI (tel, wł. Słowa)
Dziś
wieczorem odbyła się w Prenikt
jurydyczny teren pod pokojowe rozzydjum
Rady Ministrów narada z
nie
podejrzewa
lojalności francuskiej,
strzygnięcie spraw,
których
oni za
udziałem premjera Bartla, min. kolei
aby
załatwione nie uważają. A zatem in- Nikt też nie pragnie
stosunki p. Romockiego i ministra robot puterpretacja Locarna rozjątrzy na nowo pomiędzy Francją a Niemcami były blicznych oraz przemysłu i handlu.
zlikwialbowiem
sami Tematem narady był projekt
stosunki , francusko-niemieckie przy zawsze nieznośne,
dowania
Min.
Robót
Publicznych
i
pracujemy
nad tem, aby nasze z niewybuchu jakichkolwiek rewindykacyj
wcielenia
jego
agend
do
Ministerstwa
mi stosunki były jeśli
niemieckich.
Słusznie. W

W

dziedzinie stosunków

gospo-

darczych
współpraca francusko-niemiecka jest w interesie obu
stron,
Pomimo zwycięstwa,
Francja cierpi

Polsce

zresztą

nie przyjazne,
to przynajmniej poprawne. Ale jakież
są nastroje
niemieckich
członków

Komitetu

|

Umowa pomiędzy rządem a koncernem Harrimana, o której w
swoim
czasie już pisaliśmy, zostanie podpi-

litycznego statutu Europy
Niemcy,
uważają,

będzie

podpisaną.

Fran-

stosunków

Informacyjnego?

przemianowane

©

na Ministerstwo Komunikacji.

z Przyjazd

Jeden

nich, p. Bruhn, administrator

kolei, które zostanie

ministra reform

rol-

nych p. Staniewicza.

Zakła-

Kruppa, bawił w początkach
na brak koksu metalurgicznego; jej dów
czerwca
w Paryżu. Udzielił wywiadu
dyficyt koksowy wynosi zgórą 7 miljonów tonn rocznie, Może go pokryć p. Jakėbowi Ebsteinowi w „Avenir“
f
tylko w Zagłębiu Ruhry. Z drugiej (5.VI). I co powiedział?

Jutro rano pociągiem pośpiesznym
przybędzie do Wilna minister reform
rolnych, d-r Staniewicz, który prawdopodobnie zabawi w Wilnie do va
poniedziałku wieczór dn. 28 b. m,

strony Niemcy

P. Minister

spożywają

rocznie

16

„—

Zrozumieć

cię wzajemnie, mó-

będzie

przyjmować

w

w Okr.
miljonów tonn 1udy, a produkują wił, oto rzecz główna. Trzeba abyś- poniedziałek od g. 12—14
Urzędzie
Ziemskim
W.-Pohulanka
24.
cie
rozumieli
nas, my—was,
bo ośtylko połowę. Mogą deficyt ten poDolar w Warszawie.
jest jeszcze w Eukrywać we Francji, która łatwo mo: rodków wrzenia
że

produkować

40

miljonów

tonn

ropie dużo... Korytarz gdański,
Górny,

Austrja..

Kwestja

Polska,

Poiska..

Śląsk

„Anschlus-

rudy rocznie. Ponieważ opłaca się
wieść koks do lotaryńskiej rudy, a su* np. ważna dla was nie jest...
„ — No, a Polska?
nie odwrotnie, Niemcy musiałyby brać
francuski surowiec i półfabrykaty, tak
jak to czynili przed wojną, kiedy po-

łowa zagłębia lotaryŃskiego do

nich

należała.

dów

niemieckich.

boku istniejące

od

Zostawiamy

w

Niemczech

» —

Poco

wam

już na

prądy

Dziś

WARSZAWA,

25.VI. (fel. wł. Słowa).

dolar w obrotach prywatnych w
> 10,09 a w płaceniu 10,08. Złoto

TDK

ten wasal na wschodzie jeśli my bę-

CASCARINE

dziemy

LEPRINCE

waszymi

dobrymi

mi?
Rozumie pan?
Zresztą nikt nie chce

przyjaciół

Przyjaci6lmi!..
Polski tykać,

poglą- czy Śląska Górnego, to chodzi

filozoficzne o wnioskach politycznych,
prądy głoszące, że Niemcy to naród
młody, naród
jutra, kiedy Francja

'tylko

o małą poprawkę granicy...
„ — Małą ale ważną.

LECZAX
PRZYCZYNY

i SKUTKI

ZATWARDZENIA
3p'zelaż

w aptekach i składach
aptecznych,

2

» — Ale nieuniknioną, bo nasz
przemysł jest przecięty na dwoje
przez tę nieprawdopodobną granicę.*
morzu i na Śląsku utrzymane być nie
Taka rozmówka
ukazała
się w
mogą, że trzeba je na rzecz Niemiec
druku. Ale co się mówi
w
zaciszu
zrewidować, że wzamian i Polska bęgabinetów paryskich? Dochodzą nas
dzie miała spokój, i Francja ostateczi.o tem echa bardzo dokładne. Tu i

nie zapewni sobie tą droga bezpiewane są pierwotnymi jeszcze instynk- prasie odezwania się, które nie mo- czeństwo.
Powtarzamy:
lojalności
Francji
tami. Niemiec widzi
we współczes- gą nas nie niepokoić. Od dwuch
lat
nikt
w
Polsce
nie
podejrzewa.
Alenym Francuzie (zmaterjalizowanego i niemal Niemcy prowadzą
w Paryżu nikt chyba we Francji się nie zdziwi
zmysłowego epigona minionej wiel. bardzo planową i usilną akcję zmiejeśli powiemy, że kiedy z Niemcami
kości tego kraju.
rzającą do wytłumaczenia Francji, że
się ma do czynienia to trzeba mieć
Przecież trzeba
żyć, trzeba są- powinna wziąć na siebie rolę pośre-.

siedzkie

się ani bata, ani

bardziej, że zmęczenie

kul, ani więzień

rząd

p. Mayrisch, prezes T-wa „ARBED”
(„Acičries Rėunies de Burbach-Eich-

miczne*...
Hr. Wladimir d'Ormesson, jedenz
Oczywiście, przyczyny francusko” francuskich członków Komitetu, tłuniemieckiego chłodu i nieufności są maczy nam
na
łamach
„Tempsa”
natury
politycznej
i gospodarczej, (20.V:) cele nowej organłzacji. Powia"
Są też natury psychologicznej. Czy da, że cele te nie są ani polityczne,
są to przyczyny
przejściowe czy ani gospodarcze, a raczej psycholotrwałe? Czy Francuzi [i Niemcy zaw- giczne. Chodzi
o to, aby wyklusze mają być przeciwnikami, a nigdy czyć ze stosunków francusko-niemiec-

walce N, P. Chł. nie przestraszy

i armat".

„Comiić Franco:

żenia francusko-niemieckiego. Do Koże „coś* trzeba znaleźć. Dodał, że już mitetu weszło po kilkanaście osobisszukat i znalazt...; Locarno; że trzeba tości francuskich
i niemieckich ze
jeszcze zrealizować „Locarno ekono- świata gospodarczego i politycznego

„Niema chyba w historji drugiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
faktu, żeby cziowiek, mający oibrzy- albo wprost. represyjnych (Sprawy
mią popularaošė wśród mas, po Wewnętrzne i Sprawiedliwość),a wy- chyli się ku dekadencji. Ale Francuz
woldojściu do władzy tak szybko i bo- datki nabezrobotnych zmniejszo- i Niemiec inną mają koncepcję
łeśnie zawiódł te masy. Wierzyły one, no.
do obywaPiłsudski
jako
dyktator nie ności, stosunku Państwa
że chwilowo tylko bezczynny obroń* przedstawił
nowego
programu; tela, Francuz nakoniec uważa Niemca Judu odbierze obszarnikom ziemię Prasa już dziś mówi, že nie choca za brutala, którego czyny dyktoi da chłopom, że poskromi
kapitał,
dzi o nowy

Luksemburgu, t zw.

wzajem rozdzierały? To niemożliwe. Allemand d'Informations et de DoTrzeba coś znaleźć...
cumentation*. Inicjatorem tego komiTak mówił p. Arystydes Briand tetu jest przemysłowiec luksemburski

radości” prawie zawsze różnią się

do programu

podarczego tego Rządu, to

Naród niemiecki

W.
dziedzinie:
psychologicznej
nikt nie chce nowej wojny światowej.
wreszcie poglądy: francuskie na jaką- Ale, neprawdę, przecież ten Korytarz
skladzie „kolwiek sprawę najbardziej oderwaną gdański—to dziwoląg. A co się ty-

ннн

Za

za-

wa- granicznych komunikuje, że dzisiaj w nocy nastąpiło włamanie do ekspetak dytu kurjerskiego tegoż ministerstwa. Włamywacze przypuszczając, że

i se-

OGŁOSZEŃ:

za tekstem

Paryż, 22 czerwca.

Odczytanie

wywozu świń i świńskiego mięsa bitego wywołała również pewne różnice
zdań.
W sprawach tych stanowisko delegacji niemieckiej narazie pozosta.
ki mają wybierać senatorów i nadal
analfabeta lub analfabetka może być wia wielce do życzenia, należy jednak mieć nadzieję, że w interesie dalrokoweń i obopólnych interesów,
delegacja niemiecka
złagodzi
senatorem. «Prawicowy» projekt
en- szych
wzajemnych
decki
polega
na tym, że 20 letni swoje dotychczasowe stanowisko, kióre oznacza zaostrzenie
docent uniwersytetu nie będzie miał stosunków wewnętrznych i innych. lane paragrafy, jak kwestja zakazu
tego prawa, które posiadać będzie wywozu i przywozu jako też i sprawa koniygentu zostaną
uregulowane
głucha i ślepa baba z pod kościoła, w przyszłym tygodniu poczem nastąpi przerwa do 12-lipca w celu przy”
lub fornal niepiśmienny ze wsi.
gotowania piac nad poszczegółnemi stawkami list taryfowo-celnych.
Nadal

CENA
|

skazane

czasu

znosi

propor-

zwolennikami

Nie jesteśmy

Mickiewicza 24

POWIATO WA—ul.

wolności

panującą dotychczas proporcjonalność.
cjonalności,

WILEJKA

szego

=

czynnej nie mają prawa głosowania.

— Związek Ziemian

(Od wiasnego korespondenta „Słowa”)

notę

tów, której członkowie związków zawodowych oraz anarchizujący
intelektualiści zasiadali
obok
pewnych osób, których
wiek i
stanowisko nie pozwalałyby
nikomu przypuszc:ać, że mogą oni

Art. 12, Prawo wybierania ma każdy
obywatel polski bez różnicy płci, który w

98

ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

rozgoryczenia,
usiłowała od
pod pretekstem
że od dłuż:

której

Sp'skowcy stanowili

z 21 na 25 lat, Ordyma tak wygiądać.

POSTAWY — ul, Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek

Po co Wim tej Ousal na Oschodzie?

konstytucyjnego. Olbrzymia jednak większość
narodu
hiszpańustrój i
biające wrażenie.
W porównaniu z skiego stwierdza codziennie, że pragnis ażeby obecny
bezpieczeńprojektem rządowym
jest znacznie rząd trwały nadal. Generaine kierowuictwo slużby
więcej demokratyczny. Zostawia Pre- stwa udaremniło spisek.
Rząd uważa, że zbyt już często przebaczał i powinien
choć
zydentowi
o wiele mniejsze prawa.
zi eneigję. Otóż rząd postanowił ją okazać
w obecnej
W sprawie ordynacji wyborczej x
‹
projekt endecki nie zmienia nic chwili.
wieku wyborcy
nacja wyborcza

1

jących pod wpływem ambicji lub
kilku tygodni zorganizować spsex

w

Niewielka

w stanie dotychczasowym
poza
niemającem znaczenia przesunięciem

80

Mackiewicza 63

sprzedaży detalicznej cen» pojedyńczego n-ru 13 groszy,
Opłata pocziowa niszczona ryczałtem.

w HISZPANII.

Rady

ui. Majora

ul. Ratuszowa

228, drukarni 26

rządówe.

Prezes

—

—

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWiĘCIANY — ul. Wileńska 28

WARSZAWA. 26.VI (żel, wł, Słowa)
i naród fran* trzeba dobrze zdać sobie sprawę z W
dniu
dzisiejszym
ministerstwo
W celu ustale* sprawiedliwości wycofało w Sejmie 26
cuski — to wielkie narody,
mające przeszkód istotnych,
swoje wady i swcie zalety, Czy są nia tychże powstał dnia 29 maja, w projektów usiaw wniesionych przez

państwa,

raźnie w kierunku wytkniętym przez
inicjatywę
rządu t. j. wzmocnienie
władzy prezydenta,
Projekt
opraco
wany przez związek ludowo-narodowy
na każdego człowieka myślącego prawicowo musi czynić wprost przygnę-

26 Vi.

ul. Zamkowa

NIEŚWIEŻ

— Piac Batorego .8

KAMIEŃ KOSZYRSKI
LIDA

Redakcja

—

GRODNO

— ul. Szosowa 172
3-g0 Maja 64
Gen. Serb sckiego 10
— ul W iieńska 1

stosunki uregulować,

obu krajach duże.

tem-

ówdzie akcja niemiecka powoduje

dnika pomiędzy

Niemcami

wojną

jest w

że powinna Polsce

Przedtem

jednak

tak „dziwaczne*

w

a Polską,

wytłumaczyć,

granice jak na

iż

Po"

oczy otwarte,

Kazimierz Smogorzewski,

ЗОВ
0 WG

- ECHA

KRAJOWE

NOWA WILEJKA.
<=

Festyn

ogrodowy

drużyny harcerskiej.

br. odbędzie

się

wielki festyn

urozmaico-

niebywałych

dewszystkiem,

dotąd

że

kto tylko będzie mógł,

by się

—

Bursa

uczniowska

z

najpilniejszych

Nowej-Wil:jce uczącej się młodzieży

Mamy nadzieję,

nie tylko,

rzecz

pójdze

zabawić,

P. M.

Sz.

Koło

Pol. Macierzy

w osią:

dało

zadań stworzenie bursy

możliwe

1-ej

drużyny

kie

-od

warunki

paru

wychowania

lat czynione

zabiegi

St, Żółkiewskiego w przez poszczególne osoby czy insty-

Nowej-Wilejce.

ma

o rokowaniach

BERLIN, 26/VI. PAT. Germania
od

pewnego

czasu

rokowania

między

Polskie
Towarzystwo
Geologiczne,
instytucja fachowo naukowa, jednoczą:

Krakowie

Pol.

też wychodzi

„Rocznik*

dziennik —

miastach

tucje rozbijały się o brak

odpowied.

Obóz taki nie tylko daje młodzie. niego lokalu, w którym mogłaby być

ma

w

najbliższym

czasie

Watykanem

a rządem

sowieckim,

Rząd rosyjski

wyraził

rosyjski

prosić

w.

Rzymie — jak podaje

o audjencję

u

Papieża.

BUKARESZT,

26/VI. PAT. 25 b.m. odbyło

się

otwarcie

Kandydat

na prezydenta

nowego

Estoniji.

kie, aby się tak wyrazić, źradycje geZ Rygi donoszą: Jako kandydata na stanowisko prezydenta Estonii
założona bursa. Dziś, opierając się na ologiczne,
wymieniają ministra finansów Sztrandmana. . Min. Sztrandman oświadczył,
łając chłopcu spędzić
wesoło
czas oświadczeniu miarodajnych czynników
Prof. Br. Rydzewski był w nich
że przyjmie wybór tylko w tym wypadku jeżeli uda mu się zapewnić
wakacji w gronie jego kolegów,
ale można
mieć pewność,
że wkrótce biegły, jak mało kto.
trwałą większość, Koalicja rządowa ma opierać się na partji rolników
przedewszystkiem daje podwaliny
do trudność mieszkaniowa zostanie usu-

pozwa-

przyjemności,

ży maximum

jego przyszłego życia,

nim sumienność,

wyrabiając

braterskość

w

nięta, a bursa

otrzyma

— Tu w Wilnie — rzekł — przed
laty, za czasów jeszcze istnienia uni
przy- wersytetu, był się rozwinął na wielką
pracy skalę ruch krajoznawczy i stąd pro:

odpowiedni

i siłę lokal w rządowym budynku.

jego charakteru.
Dowiadujemy się
Koło Nieświeskie P. M. S,
skąd indziej, że to już czwarty z ko- gotowując się do rozpoczęcia

lei obóz tej drużyny,
która ma
2a w kierunku prowadzenia bursy, stara
sobą zaledwie pięć lat pracy.
Po- się o otrzymanie pótrzebnych fundu-

przednie obozy krajoznawczedały moż: szów. Poparcie przez Zarząd Główny
ność chłopcom ujrzenia Polski, jak P. M. S obiecało Min. Pracy i Opie:
długa

i

szeroka,

od

graniicznych

szczytów Tatr od brzegów błękiinych
fal Bałtyku.

Były

one

nieraz

prawdziwem

dobrodziejstwem.

ki Społ,

Zarząd

Zarządu

Głównego

Nieświeskiem

na

Drużyna Nowo-Wiilejska, to prze: dowy 3-go Maja” na ten
ważnie synowie rzemieślników i dro12 czerwca odbyło się w War:
bnych włościan. Niejeden Antoś i szawie zebranie Zarządu Głównego
Pietruś, czytając bajki o zaklętych w
Tatrach rycerzach, budował
tylko w
imaginacji sięgające chmur
szczyty
gór ojczystych i ulatał, do nich jedynie tęsknem riarzeniem. A oto dru:
żyna ziściła jęgo sen. Dzięki
niej

aktorów.

mieniował szeroko i daleko np. aż
BERLIN. 26.VI. Pat. Na międzynarodowym kongresie aktorów utwona Wołyń. Formalne ekspedycje kra- rzono unję związków aktorskich całego Świata. Dokonano wyborów do
joznawcze

organizowali.

sorowie Eichwaldt,

stąd

profe-

znakomity

przy:

rodnik i geolog oraż Antoni Andrzejowski,
który mówiąc / nawiasem,
z wnioskiem
świetnie opisał florę wołyńską. Tu, u
P. M. S.o
drukowane było znazebranej w Zawadzkiego,
komite dzieła Eichwaldta
„Naturhi„Dar. Narowłaśnie ceł. storische Skitzen aus Litauen, Wo-

przeznaczenie całej sumy
pow.

kongres

instytucji reprezentacyjnej unji. Z ramienia
Polski wybrany został wiceprezes: Związku Artystów Scen Polskich p. Franciszek Freszel.

zaś Koła Nieświes-

kiego P. M. S. wystąpił

do

i partji pracy.

Międzynarodowy

P. М. 5., na które
zaproszony był
prezes Nieświeskiego Koła, p. Z. Do:
mański. — Prośba Nieświeża została
rozpatrzona iw całości uwzględniona,
a cała suma około 1750 zł., przekazana do dyspozycji
Zarządu
Koła

lynien und Podolien*.

Szczegóły katassrofy w Meksyku.
MEKSYK,

Tu w Wilnie

26—VI.

Pat. Według

don'esień

ż Leon,

nie pózwoli

ofiarą

katastrofy

padło kilkaset osób. Czwarta część ludności miasta jest bez dachu nad
głową i pozbawiona wszelkiego mienia, Szkody sięgają 4:ch miljonów pewykładali w uniwersytecie mineralo- set. Setki rodzin uciekły na wzgórza, Dzieci ulokowano w kościołach. Na
gję, względnie geologję Drzewiński i miejsce katastrofy udały się oddziały ratunkowe i wojsko.
Pierwsze też oni
:Ignacy Jakowicki.
wydali w Wilnie podręczniki minePowódź w Małopolsce Zachodniej.
ralogji.
Wykładał ' też mineralogję
50 domów pod wodą — miljonowe straty.
prof; Symonowicz.
A Lelewel? Tu z Wilna, z notat
WARSZAWĄ 26-VI. (żel. wł. Słowa). Z Krakowa donoszą, że wiele miejsco:
— ciągiiął prof. - Rydzewski dalej —

oczekuje je- A już co do Ignacego

wszędzie i Obecnie Koło: Macierzy

zapomnieć o nim

mu w każdej chwili stanąć

w

i każe

jego

obronie, jeśli: zaszłaby ku temu potrze:

ba. Czy za ten sen spełniony

Autoś

/Domeyki to
Pan
o rozwodzić się nie potrzebuję.
wyznaczeniu lokalu przez odpowied- wie sam doskonale.. Wielkie to imię,
nie czynniki, by rozpocząć
natych- Za rzadko tu w Wilnie wspominane.
Domeyko,
jeszcze
będąc
filaretem
miast prace przygotowawcze.
dynie na obiecane

zawiadomienie

i Pietrek pokochają swoją družynę Ca- 22575 77777—7—27x597777777775 775755:

łą

swą

chłopięcą ' duszą?

Zostawmy

to jacnj/ajo 2 my mamy
_ dem tej drużymy

też wzglę- Z

obowiązek: Tym

o-

bowiązkiem będzie właśnie przyjście
z pomocą tym, którzy, naszym pol:
skim dzieciom chcą rozszerzyć hotjzonty ócz i dusz i stworzyć silne
podwaliny przyszłego pokolenia,

NOWOGRÓDEK.
— Wycieczka
uczniów państwowego. gimnazjum.
Uczniowie
kl. Vi tut.

gimnazjum

Rautt, Taniewski,

państwowego

Jarmułowicz,

Do-

brzycki, Hołeniewski i Jabłoński wyruszają dnia 3 lipca b, r. PASZ
nąz Lubczy przez
Niemen, . Czarną

Hańczę, Kanał: fAugustowski,, Wieprz,

Narew i Wisłę
żagłową.

do

Gdańska
:

łodzią
!

Wycieczka odbędzie się pod kier.
"p. Prof. Wacalewskiego,
Program
' wycieczki opracowali p. Dyr. Bylczyński i p. Zubow.
OEOYPYHREOOPLOLOOPOOPO.

ANTONI

SKURJAT

artysta-fotograf
tel, 328

Wilno,

*

j

Gadinęt
twarzy.

Stosowanie

Usuwanie „zmarszczek. Pardowanie
>
OIL ka. k
pot.
| Mickiewicza 1 m. 8, wejście z placu Katedr.
W.Z.P, Nr 1 Wilno, dn. 304 1926 r.
Elektryzacja

niedzielne.

Kwiatki

wolnego ukłądu o likwidacji

tutów pastwiskowych,

potem,

Rittera, jego

jak

serwi-- nawiązać

kraju.

Nić tę atoli chce nem

AŚ

żeby

nie miał właściwych

Doroczne:

swoje:

spodarzy

wsi Ordzieje

i

zašcianka

do

na statku

nowych zajęć i spraw,

towarzyskich

i tradycyjnych

ceremonij.

wolnej umowy

o likwidacji

go pastwiska,

należącego

dyspozycji zjaz-

wspó!ne-

do gospo-

Pan _ profesor

wyraził

„zjazd”?

niejszej życzliwości
i bardzo wydatnej pomocy.
Zaś generał
Berbecki
zjazdu wielką salę
się oddał do użytku

darzy wsi Rasło i do majątku Żo— Tak. Będzie to faktycznie zjazd
dziszki, pow. Święciańskiego, własność —zjazd najwybitniejszych geologów
Wład., Anatola i Michała Bokszań- z całej Polski. Pomijając interesujący
skich; 4) sprawy wdrożenia postępowania przymusowej likwidacji serwi-

grunt tutejszy
wym...

pod względem

nauko-

gruntów

O wsi

w powiatach

teresujące

są przekroje

Wileńsko Trockim, Po- brzegach Wilji i Niemna.
Wilno!

to

Ale i samo

dla każdego

sprawy,

będą

upragniony

że muszę

frazes

zacząć

na nowo,

mą porę, jak mówią w Wilnie—wówczas jakże się pięknie wszystko udaje

książęcych,

dowszczyznie

zrobimy

i Poniemuniu, Z Grodna

wycieczkę

do

gór Kredo"

i zabawa urastają

i cóż za ożywienie

z tak, na pozór,

nie skomplikowanej

która dla

Pozostanie ci wówczas...
Co ci pozostanie wówczas uczynić, zależeć będzie od tego, czy je”
steście ze swoją łódką akurat przed
przystanią wioślarską gdzie głowa

wszystkoż,

ręką

nawet

sobie godziwej

czasu do czasu

ani

nogą>..

i on nie odmówi

rozrywki.

a między

nią a sobą papierową

koiorową—zarówno

dla przyzwoitości

Choć od jak dla prześlicznego
cyjnego. Jeżeli

psa pogładzi.

latarkę

t. zw. martwego sezourządzić
spróbowano

«Wianki» w jakiej

innej porzel

Np.

na Wszystkich Świębnoli lub, co gor‘зга, w zimie, Nikogobys pan z domu

stu

w dodatku

głos

służy,

dopływacie

gdzie

efektu dekora- brzeżnej

seth
ię
A tu tymczasem — tomal) dla można
żywota,
użyjmy
Hej,
ta
rzykładu — <Wianki». Wspaniała
tylko raz!
żyjem
Wszak
specy»
przecie
jest
rekreacja
R

ficzną okrasą
Niechby
"nu.

że już

ducha.

do Zielonego

na bulwarze

ulicy

mo-

Nad-

prawie już niema żywego
Zależy też od tego czy już

— I owszem.
Więc
niech pan
pisze, Przyjeżdża ze Lwowa profesor

— To
wilję przed św. Janem -(i to Chrzciskno?
Kaani
Kantym
żadnym
cie em nie

panu

bardzo

gdzie mieszka

rektor

Zdziechowski.

Moc narodu! Ot tłumy!
Skaržyt mi
się jeden z moich
do niej tę- znajomych, że nic nie widział,
— Z daleka—powiada—już z Ar-

Sowieckie <Izwiestja> zamieściły w jednym ze swych ostatnich numerów ponižszy
z takich

klubów:

naszym, że, poczynając od 13-go maja r. b.
klub udzieja grającym następujących ulg: 1)
bezpłatna kolacja z winem, na Śniadanie zaś
kawa lub herbata również gratis; 2) przyjazd

do klubu i powrót do domu dorożką na koszt
zarządu

klubu;

3) od

wygranej

sumy

na

rzecz klubu ściągane będzie nie lo proc. jak
dotychczas, lecz 5 proc.»
‚ Jak widać z powyższego, kluby rosyjskie przeżywają

snać

kryzys finansowy;

nie

znajdując graczy, werbują icn—gratisowem
utrzymaniem. Nowy program POZ:
ch.

Odessa

pod

lodem.

Odessę nawiedziła

w

tych dniach nie-

bywała katastrofa żywiołowa
w
postaci
ulewnego deszczu,
spowodowanego
oberwaniem się chmury,
połączonego z silnem
gradobiciem.
Koresdondent
moskiewskiej

«Raboczej

Gazety»

szczegóły:

podaje

następujące

Ulewa trwała pół godziny, a gradobicie
niespełna 40 minut, tem nie mniej zmieniła
Odessa w ciągu tak. krótkiego czasu całko:
wicie swój wygląd zewnętrzny. Na ulicach
pełno rozbitego szkła, połamanych gałęzi i
liści Mniejsze
drzewa,
wyrwane
niem, leżą w poprzek ulicy. . Grad

z korze=
utworzył

wate:

wniosko:

Jak

miejscach

silne

wać można choćby
znaleziono kawałki

było

całe pagórki lodot

gradobicie,

z tego, że na ulicach
lodu, ważące 2 funty.

„Straty, wyrządzone
w mieście są olbrzy=
mie. Wszystkie okna skierowane na północ

zostały

wybite.

dowane

na

szklannemi

Najpiękniejsze

sposób

domy,

«latarni»

dachami

z

uległy

bu-

wielkiemi

zupełnemu

zniszczeniu.

Z SĄDÓW.
Szajka

dywersantów : szpiegów
przed sądem.

Wczoraj zakończona została sprawa Bazylego Barana Vel. Baranowa i siedmiu
współoskarżonych: A. i M. Icykzonów,
rada Kowrygowicza,
Filipa Maciuta,

KonNadi

Nesterowicz, Marji Pluj i Andrzeja Osipowicza.
Wszyscy oni prócz przywódcy Barana
Polski

i byli

na

usługach

wywiadu 'Sowietów, któremu za pośrednictwem Barana dawali informacje otrzymywane w

Polsce.

nizator

niedoszłego

do skutku

napadu

dy-

wersyjnego na Radoszkowicze starał się w
tym czasie wynaleźć miejsce na granicy sła-

biej bronione, aby przez tę lukę przeprowatamtejszego uniwersyteta Eugenjusz dzić
napad
dywersyjny.
Aresztowany
na
Romer wraz z kilkoma współpracow- granicy nie przyznał się do winy; w dniu
nikami uniwersyteckiego Zakładu Geo- wczorajszym skazany został przez Sąd Okrę-

graficznego.

gicznęgo

Dalej prezes Tow, Geolo-

prof.

Karol

Bohdanowicz

b. dyrektor Komitetu Geologicznego
w Petersburgu i profesor tamtejszego
Instytutu Górniczego. Również z Kra-

rowie

Politechniki lwowskiej Teisseyr

i Tokarski
a uniwersytetu Rogala;
z Poznania profesorowie
Pawłowski

ciorki na sznureczkach,

rėžnaokoloro-

prof.

Len-

— A ze Śląska?
— Ze Śląska przybędzie p. wice»

gowy na pięć lat więzienia zamieniającego
lom poprawy.
Pozostali współoskarżeni odpowiadali z
wolnej ręki i w stosunku do nich sąd wyniósł wyrok uniewinniający za wyjątkiem
Motki

Icykzona,

który dwuletnim więzieniem

odpokutuje za bratanie się x wrogiem Pafistwa.
Obronę wnosili adwokaci: Rodziewicz,
Neyman, Lisowski i Bill. Do sprawy powołano czterdziestu kilku świadków.
е

Dalszy

etap

sprawy
skiego.

ks. Godlew:

zał.. i wiszą, zdawałoby się, w powietrzu te jakby różańce ze Świecących się, różnobarwnych perełek...
— Właśnie, właśniel—pośpieszy-

się ich zacnie przyjąć. Mamy niezłomną nadzieję, że wileńskiemu oddziałowi Towarzystwa Geologicznego

przyjdzie—jak w Grodnie—z
i dzielną pomocą
gistrat.

nasz
-

chętną

wileński

Ma-

Mato: witač otwartemi ramionami
i gorącem sercem. Trzeba ugościć—
jak Święta nakazuje tradycja! Ž
em,

Co widziałem?

Lepiej

zaraz. Wymagane poważne referencje i kaucja w sumie do 10,000 zł.
Wiadomość Dom H..K, <ZACHĘTA»
telefon 9—05.
Portowa 14

Jan Bułhakić
artystą
foto-

Jagiellońska 8.
Ceny

Przyjmuje 9—6.
zniżone.

ogórek wyskoczy nad okiem albo i kłamany rodziw.
Publiczność entuna szczęce.
zjastycznemi okrzykami
dopingowała
Niema to jak sport!
Piszący te witowicką „Jutrzenkę” lecz przewaga

sporcie prócz

miejscowościach

grzybobrania

mniej

a i to w

fatygujących

po
naszej stronie
biła w oczy. W
tem brawurowo rozpoczęła „Wilja“
serję bramek. Pierwszym egzekutorem

był Kukułkiewicz.

Podprowadziwszy

sportowca—jak np. po Cielętniku lub piłkę: do samej linji autowej
strzelił...
na skwerku
przed
Franciszkanami,
Przepraszam, że przerwę, lecz mu-,
wylew li- przepada za lekturą czasopism spe- szę tchu zachwycić. Są wzruszenia
formalną cjalnie poświęconych sportowi.
nie łatwe do opanowania.

„ Lektura takich czasopism może
„.„strzelił po prostej linji i piłka
jedynie równać się rozkoszy pochła- ugrzęzła w siątce. Przez kilkanaście
niania czasopism, poświęconych spe- minut trwały owacje. Drugiego zaraz
pan nie cjalnie różnym przysposabianiom do goala strzelił nasz niezrównany Józek
medalu służby wojskowej młodzieży od lat Bzdzikot—po wspaniałym
driblingu.
nic. Je- 3 do... no, do czasu kiedy się obo- Nie pomogło, że mu _ się bramkarz
jestem wiązkowo wstępuje do wojska.
rzucił pod nogi. Trzeci
sukcesowy
.„O!-—-proszę posłuchać.
goal zdobył głową znowu Kukułkie-

powódź.
—
Oczywiście,
pomknąłem
tchu ku Wilji.
Wpakowałem się.

tłum.

Ks. Godlewski, w którego sprawie Sąd
Apelacyjny potwierdził niedawno wyrok są:
du okręgowego, skazujący go na 2 Jata
twierdzy, złożył podanie do Sądu Najwyžszego z prośbą o uniewinnienie.

pozuawana będzie przez Sąd Okręgowy w
śląskich.
dniu 5 lipca r. b.
— Hol ho!—powiedzieliśmy, dzię2.
kując raz jeszcze prof. Rydzewskiemu .
—
w poważnej inPOSADA KASJERA
za uprzejme informacje. A toż goście
stytucji kredytowej do objęcia od
co się zowie! Niechże Wilno postara

co
w

„Pierwszy

występ

naszej

z partyjnego

użerania się w

wypadł

dzielnej

wicz, a ostatnią

bramkę

Strzelił Ha-

impo- ferbrot. Zwycięzców wyniesiono na
Żywot współczesnego Polaka skła- nująco: Na stadjonie w Witowicach rękach z boiska. Wielotysięczny tłum
da się: z kopania
piłki nożnej
za zgromadziła się elita tamtejszego spo- odprowadził naszą bohaterską „Wilję*
młodu,

„Wilji* na Kujawach

łeczeństwa. Spostrzegliśmy

też

spory

latarka wpadła „przypadkiem* do wo- wieku dojrzałym i z robienia giełdo- zastęp mniejszości narodowych. Przed
dy czyli też jeszcze się świeci ścią: wo-dolarowych spekulacyj na starość. rozpoczęciem zawodów
_przemówili
gając na siebie oczy wielotysięcznej
Miłościwy sezon co nas w chwili prezydent miasta tudzież prezes wi:
wszystkiemi kurzami towickiego związku piłki nożnej. Po
— — lub, jeśli rzewność ogarnie, po- publiczności stłoczonej kilku szerega* obecnej karmi
rozpoczął się
mi na wybrzeżu Wilji, hen od byłe- po!ewanego konewkami miasta—stoi wymianie iproporców,
ciągnąć:
go pałacu Służków, co dziś za „pa- pod znakiem piłki nożnej tudzież 'mecz przy akompanjamencie : warczeŻal, żal za dziewczyną,
‚ kę“ służy dla niesfornych żołnierzy, rozmaitych sportów, aż do amator. nia korb
kilkudziesięciu
aparatów
Za zieloną Ukrainą...
przemiła
nadobna,
aż do samego domu na Nadbrzeżnej skiego boksowania się publicznego kinematograficznych. Na razie wypa*
jest
„(to
Ona
4

spytać
nie omieszka
towarzyszka)
|
„na. wianki” kijem nie. wypędził
zalotnošci
<
pełnym
m,
nieopisany
z
jak
urządzi,
„Wianki*
się
Zaś gdy
>
w samą akurat wdziękiem:
Bóg przykazał,
Pan

w Rosji,

Działalność ich koncentrowała się w
okolicy wsi Powiażyna i Weremiejek pow.
Wilejskiego (obecnie Mołodeczańskiego) na
odcinku 10 bataljonu korpusu. Baran orga-

we lampjony.
Prześliczny widok! słowa, nie mogąc z racji podeszłego
Jakby kto gwiazdki na sznury nani- wieku brać udziału w żadnym innym

pytaj. Całą odwrotną stronę
nawet bynajmniej
widziałem. Tylko to a więcej
Szcze w dodatku nie dużego
nie czegoś „puszczać” na Wiiję lub WiChoćby
i człowiek.
Podobnie
wiedzieć jak zapdmiętałym: był odlud- jenkę, Wystarczy samemu puścić się przy głowie, czy też już vis ć vis b. wzrostu.
kiem i samotnikiem,
choćby
jak to łódką
z piękną,
młodą damą mając pałacu pani ordynatowej czy też mo:
%
«ani

nad

Wówczas pan dobrodziej, jakby senalskiej zobaczyłem porozwieszane
budząc się ,,z ułudnych snów* i z w ciemnościach nad Wilją, jak pa-

masz w sercu jakąś flamę,
ciebie jest wszystkiem.

hazaidom
je.

marszałek sejmu śląskiego
Kędzior,
sam z zawodu inżynier i górnik oraz
Sprawa „Bruderferejnu*.
prezydent
miasta
Katowic _ Seidel.
Stara i głośna sprawa wszechstronnej
Oczekujemy też przybycia do Wilna
kilku naczelników urzędów górniczych bandy złodziejskiej t. z. <Bruderferein» roz-

dóbr

wych—a
8go
po południu nastąpi
ba, w Grodnie zamknięcie zjazdu,

śnie chwili...

ciwia się rozwiniętym
ile—przeciwnie, popiera

administratora

Polaka

w tem 10 wolno : wyrazić

z gry

referatów i posiedzeń. W Poniemuniu,
majątku ks. Jana
Druckiego-Lubeckiego, należącym do klucza Stanisławowskiego
zjazd będzie gościem

cel wycieczki,
się,
pielgrzymki...
— Dziękujemy najserdeczniej panu
spraw zatwierdzenia projektów scale- Osobliwie
Jeszcze
tylko jedno
dla kogoś, co Wilna nie profesorowi.
nia gruntów, 2 sprawy zatwierdzenia zna.. Dużo osób ma na zjazd przy- pytanie: kogo panowie spodziewacie
układu dobrowolnego
0 likwidacji być ze Sląska.
się mieć na zjezdzie w Wilnie.
serwitutów pastwiskowych i 8 spraw
— Do pięćdziesięciu osób. To
— Kiedy pierwsze
posiedzenie
wdrożenia postępowania scaleniowedużo
lecz i chwała Bogu. Gość w
zjazdu?
‚
dom, Bóg w dom.
— W niedzielę, 4:go lipca,
go gruntów w poszczególnych wsiach
— Może choć para nazwisk...
województwa Wileńskiego.
— Gdzie?
4

24

za

Cóż

na stromych

przeważnie

i Friedberg; z Warszawy
cewicz.

wyraz uprzejmego p. Srzednickiego.
tutu
pastwiskowego,
obciąžającego
— Po względem . geologicznych
— Długo zjazd zabawi w Grodnie?
dobra Klewica i majątek Konwa- właściwości?
.
— Zapomniałem powiedzieć, że
liszki, pow. Oszmiańskiego, własność
— Tak. Tutejsze t. zw. uiwory po drodze z Mostów do Grodna
Janiny-Zofji Umiastowskiej-Milewskiej, lodowcowe są najlepiej rozwinięte w zwiedzimy dolinę Niemna, specjalnie
na rzecz gospodarzy 26 wsi, 5) spra- Polsce całej. To wielką jest dla geo- odsłonięcia utworów
miedzylodowwy wdrożenia postępowan a scalenio- logów atrakcją. Zwłaszcza wysoce in- cowych
w Samostrzeinikach, Žy-

Niema tak martwego sezonu, żeby imprezy!
Nie potrzeba
nie ruszał — choć palcem w bucie.

mówią

„Dwer-

wal- "dowi przez Urząd Państwowy Rzecz-

Ona potrżęsie główką d la ватсоппе łem potwierdzić, mitygując
Jak przysiowiowa Otóż—chciałem powiedzieć, że gd
„na
interesa*, tak każ- się urządzi „Wianki* w porę, w sa- i upierać się będzie przy tem, że ryzmu . zakrawającego

da roku pora ma swój deptak czy
młyn djabelski dla tak zwanych Sez0-

komunałów

Grodna

innej miejscowości. Dla 6-go z kolei

Amelin;3) sprawa zatwierdzenia dobro- zjazdu wybrano Wilno!

pistranem,
z Dukli lub w oleju, nie
na
żadnego
Nepomucena' lub Jat-

so-

do

krakowskie - Towarzystwo nicki* oddanym

obciążających Oeologiczne.

zostały całkowicie zni-

A

mużnika a tem bardziej nie na Jana owej tęsknoty za daleką ukochaną,
, Franciszka, Jana Ewangielistę, Chry- porwiesz się zapewniać i zaklinać się,
Martwy sezon
zaczyna powoli zostoma iub z Matty, nie wspomina- że to tylko nastrój tego uroczego
ożywiać Się...
jąc nawet o Janie papieżu, Janie mę- wieczoru
tak ciebie mimowoli rozJest to tyłko pozorny paradoks. czenniku i Janie od Krzyża...) Ba! marzył.. lecz, że nigdy nie byłeś
| Niema tak „matwego” z kretesem se- Tak. em się w tych Janach zawikłał, szczęśliwszy w życiu jak w tej wła-

bie np. rozrywek.
Teresa ma „swoje

Zbiory w okolicy Magdeburga

wiadomo,

są obywatelami

ten wileński

27.VI.

zonu,

26-VI. PAT.

Magdeburgiem.

słynne szczone przez powódź. Straty oceniają na pół miljona marek.

„Erdkunde*.

wiadomo,

MAGDEBURG,

przy

majątek Zalesie, pow. Mołodeczań- ne zgromadzenie odbędzie—w Wil-- ny. Już co do Grodna to my orga- kowa profesorowie
uniwersyleccy
skiego, własność Henryka Wysockie- nie. Statut przewiduje takie odbywa- nizatorowie zjązdu doznaliśmy|zelsźrony Nowak i Szajnocha i prof. krakowskiej
go i Józefa Załuskiego, na rzecz go- nie walnych zgromadzeń coraz to w magistratu m. Grodna jaknajserdecz- Akademji Górniczej Goetel, proteso-

rozpatrzone

Radiolux'n.

dzieło

dobro- tutejszego

stawskim i Wilejskim,
W drugim dniu posiedzenia

Z. Zdzienickiej

Masaż

2) dwie sprawy zetwierdzenia

Dziśnieńskim,

KOSMetYCZNy

zę

Żiemskiej,

tu w Wilnie

pod

30 czerwca i 1 lipca odbędą się po- Domeyko, jeden. z największych uczo*
siedzenia okręgowej komisji ziemskiej nych Świata, położył fundamenty pod
— W Kolumnowej auli uniwersłynne górnictwo w Chili, na ob- sytetu.
w Wilnie.
Na porządku dziennym pierwsze- czyznie i w Chilijskim uniwersytecie
— Program?
go
dnia posiedzenia 43 sprawy, w wykładał...
— W poniedziałek 5 go wycieczka
Potem—jak wogóle większy ruch do Ponar i do Trok.
tem:
1) dwie sprawy
zatwierdzenia
Nazajutrz do
projektów scalenia gruntów wiejskich naukowy w Wilnie, tak przerywa się Zielonych jezior. Dalej 7 go wyjazd
w pow. Oszmiańskim
i Dziśnieńskim; i badanie intensywniejsze geologji koleją do stacji Mosty, skąd Niem-

wego

Micklewlcza 7

.

Okr. Kom.

popularyzował

rozpoczął się kilka dni temu, wczoraj osiągnął swój punkt kulminacyjny
stanie 3,48 mtr. ponad poziom normalny. Od dziś woda poczęła opadać.

Powódź

jak

w niektórych

ujrzał na jawie to do czego rwaio Niešwieskiego Pol. M: S.
wości Zachodniej Małopolski nawiedziła klęska powodzi. Między innemi w
się jego serce, ujrzał uśpionego ryPonieważ już przedtem —Komitet tu sporządzanych, wyszła na Świat powiecie
Gorlickim ogólne szkody wynoszą z górą miljon złotych.
Około Ka:
сегга w skale Giewontu i długi sze- Rodzicielski przy gimn. im, Wł. Sy- szeroki jego historja na tle geogratji, wz woda podmyła tor kolejowy. Ogółem zostało zalane przez wodę 50
która
do
dziś
dnia
jest
fundamentem
reg. granitowych
Ścian,, broniących rokomli otrzymał na tensam cel od
omów.
naszą Ojczyznę. Ujrzał też morze. Urzędu Wojewódzkiego
1000 zł. badań i syntez najznakomitszych uPowodzi w Warszawie nie będzie.
:
Zobaczył, jak jest ono piękne i po:>przeto jest pokrycie na najpilniejsze czonych europejskich. Geologję Wil.
kochał je szczerze. Plusk jego fal rozchody związane z instalacją bursy. na i tutejszego kraju badał Lelewel.
WARSZAWĄ, 26-VI. (tel. wł. Słowa), Pod Warszawą przybór wody, który

pójdzie juz teraz zanim

się,

hazardowej. Rząd sowiecki nietylko nie sprze-

* «Uwaga! Zarząd klubu przy restauracji
<Mergaba» zawiadamia wszystkich biorących
udział w grze «chćmin de fer» w lokalu

tak zwane grupy miejscowe
ks.
Mikołaj
skupiające miejscowych
geologów. perlamentu. W uroczystości tej wzięli udział król i królowa,
czasie
Taką
grupa
zawiązana została
w oraz korpus dyplomatyczny. Król odczytał orędzie królewskie. W
wory sesji parlament zajmie się jedynie wyborami komisyj
parlamenWilnie w roku bieżącym.
— Słusznie bardzo! — pozwoli- arnych.
liśmy, sobie zauważyć.
Wilno, * jeśli

się nie mylimy, posiada piękne
i głębo-

rosyjskie.

Licznie potworzone w Rosji kluby utrzymują

tekst jednego

Otwarcie parlamentu rumuńskiego,

uniwersyteckich

Kluby

donosi z Moskwy, że prowadzone

gotowość akredytowania dyplomatycznego przedstawiciela
Watykanu
w
Moskwie. Jednocześnie ambasador rosyjski
w
Rzymie
reprezentowałby

Towarzystwa
Geologicznego.
krakowską istnieją po

wszystkich

Watykanu
z Moskwą,

siedzibę swoją które uległy przerwie, zostały obecnie wznowione.

jako jedno Po za centralą

| gnięciu celu tym którzy ten festyn pozaszkolnego: opiekę, „dach. nad
urządzają, a całkowity fundusz prze- głową
i potrzebne utrzymanie. Wszyst-

harcerskiej im.

Krakowie

ale prze: dla męskiej młodzieży szkolnej, coby Polski

by dopomóc

'znaczają na obóz letni

W

Nieświeżu cujących

każdy, Szkolnej postawiło sobie
nań z głównych

Pogłoski

potrzeb са wszystkich polskich geologów pra- Sowiety przy Watykanie. Ambasador
na polu naukowem.
W

w

jest założenie bursy uczniowskiej, to
też Nieświeskie

GEOLOGÓW,

— Co mówi prof. Br. Rydzewski? —

NIEŚWIEŻ.

Dnia 4 lipca Jedną

w

ogrodowy,

ny mnóstwem

atrakcyj,

na

ZJAZD

Nr 148 (1158

w t zws muszli
'w Bernatdynce.
I dy nie miały należytego wykończenia
mówić tu jeszcze o „martwym* sezo- Nasze zuchy nie były jeszcze opano=
im
boiska.: Wszelako
nie! O „ogórkowym*! Chyba dla tego, wały obcego

pieszo do Kruszwicy,

gdzie

dzielna

naszą drużyna zasiadła wraz z miejscowymi piłkarzami
do wystawnej
uczty, podanej na stołach, ustawionych w pośrodku rynku, To magistrat
kruszwicki...”

Tu już mi
tygodnika.

ne—a

wypadł

z rąk numer

Wzruszenie

zbyt gwałtow-

jakże radośnel—nie pozwoliło

mi dłużej usiedzieć na miejscu. Wyszedłem przejść się. Dokądże by in-

że gdy kto komu wyrźnie boksując ostrość i precyzyjność kombinacyj już dziej jeśli
się pięścią w fizjognomję to mu cały zaczynała wprawiać widzów w nie- ogrodu.

nie

do Bernardyńskiego

®
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c) gdy
KRONIKA MIEJSCOWA Sy
odbywa się w

CENACH

czynność

egzekucyjua

nieobecności

Ę

FABRYCZNYCH

dłuźnika

— (0) Jak się winni zachowy- a niema żadnej dorosłej osoby, nalewać sekwesiratorzy.
Wobec
licz,
żącej do rodziny ani też osoby, któ:
nych skarg na niewłaściwe zachowy- ra sprawuje dozór nad lokalem.
wanie się sekwestratorów, Min, SkarSkarbowe
władze
egzekucyjne

ZIEM WSCHODNICH
г

legalizacyjnemi, b) litrów i '/, litrów
wąskich wskaźnikowych przeznaczonych do płynów rzadkich, chociażby
posiadały one
prawomocne
cechy
legalizacyjne.

W związku z tem
zarządzeniem
ilościowy opadów (również dla Osz- 170 kim.) Zastrzec się tu muszę, że bu wydało nową szczegółową instruk- mają prawo przeprowadzenia
we organa policji intensywnie zajmują się
miany. I tu więc mamy do czynienia dane te czerpię ze statystyki roku 1923, cię w sprawie przymusowego
ścią- własnym zakresie następujących rodarczem.
ze zjawiskiem dla rolnictwa
nie _ Jedyną rzeką spławną jest Wilja gania podatków i wszelkich należnoś- dzajów egzekucji: a) upomnienia, zatrzymywaniem pojemników nielegali sporządziły
już 45 protoże maxi- tworząca granicę pow. Oszmiańskiego Ci skarbowych przez wykonawcze zajęcia i oszacowania oraz sprzedaży nych
Nie mamy
bvnajmniej
zamiaru sprzyjającem, mianowicie,
kułów.
mum opadów przypada na okres a Wilejskiego. Z południa na północ:organa fiskalne,
ruchomości dłużnika; b) zajęcia prerewi— (o) Zaangażowanie
zobrazować.
w
«tym miejscu cało- zbiorów a nie wegetacji.
Z instrukcji tej podajemy poniżej tencji „dłużnika lub innych jegą praw
w środkowej części powiatu -przedenta
do
komisji
rewizyjnej.
Na
kształtu warunków
decydujących o
cieka rz. Oszmianka,.. dopływ. Wilji, najważniejsze dla płatników przepisy. u osób trzecich, za wyjątkiem praw
2. Bogactwa naturalne.
posiedzeniu
miejskiej
komisji
rewizvjEgzekutor,
dokonywując
egzekuprzyszłości gospodarczej powiatu ani
spławna tylko w okresach powodzi.
hipotecznych; c) sekwestracji docho- nej, odbytem w
dniu
25 czerwca,
Poza
Kryształka, cji, powinien-posiadać:-a) legitymację dów z nieruchomości dłużnika.
glebą jako podstawą
też ścisle odzwierciadlić stan obecny,
pro- Inne rzeczki jak Łosza,

Oszmiana na tle gospo-

Brak ku
temu
wyczerpujących

przedewszystkiem
danych
cyfrowych,

które jedynie mogłyby rzucić właściwe światło i wyjaśnić nieraz skomplikowany

dukcji rolniczej, niemal jedyne bogactwo naturalne stanowią lasy. Obszar

lasów prywatnych wynosi:
Gmina Polańska
2
a, ю

splot stosunków miejscowych

Е
„

Ograniczamy się do ogólnej charakterystyki gospodarczej sytuacji i gospodarczej przyszłości powiatu Oszmieńskiego analogicznie do tego jak to
uprzednio
uczyniliśmy, pisząc na
łamach

«Słowa»

Holszańska

zo

2914

‚

zupełny

nieco odbiec od właściwego

'tematu,

poświęcając kilka słów charakterystyce
miejscowych warunków geologicznych
i klimatycznych.

1. Gleba.—Klimat.
Powierzchnia

Oszmiań-

falistą równinę

o

wzniesieniu przeszło 300 m. nad
poziomem morza. Przez powiat przechodzi

t.

zw.

wyżyna

poprzeczna

Smorgońska pochodzenia narzutowego lodowcowego.

Skrawki

części:

pół-

nocnej i półaocno-wschodniej położone wzdłuż iewego brzegu ;Wilji pozbawione są falistości charakterystycz=
nej dla powiatu
wogóle.
Faliste
części powiatu

urzędową

jeszcze

przed

wojfią

©

liściaste; dąb jest dość rozpowszech-

niony.7 przytocżónych cyfr wnioskować

nie Szkody.

Nejbardziej roz- żywania zwrotów

lub

we tylko przy
sądów.

wogóle, jak niektórych gmin

gólności.
drzewne
wami

le bielicowe dzielą się na gliniąsto:
piasezyste i piasczysto-gliniaste, przeważnie wymagające drenowania, W

I

aa

°

A

Р

Z innych zasobów wymienić na-

leży mineralne:

glinę garncarską

cegłę, w niedużej ilości

lową, w większych

wapień, no i kamień

i na

ilościach kamień

polny

poddo-

3. Warunki komunikacyjne.
całym obszarze

Województwa

| |

žų

wę
owiaty

wileńskoTroci

Šwigciaūski

466

|

zł, cieląt—220

pomieszczeń

i schow-

542

238

Ai

ORO

ma

|2D DH]

220

"sh

IWładysław;

or 2 m.34.

WARSZAWSKA,

26 czerwca 1926 r.
Papiery wartościowe.
Pożyczka dolarowa 67,50 (w złotych 675,—
»
kolejowa 153,00
5 pr. pożycz konw.
32,32
32.75
pr. pożyczk, konw,
—
—proc. listy zast,
ziemskie przedw.

2385 2395 23,90

Dziewieniszek

rektora jednego
— (0) Stan

w Wilnie.

Zach. gł, o g. 7 m. 31

odrę

ną

stano-

z banków w Wilnie
chorób zakaźnych

W

ubiegłym

tygodniu

10, krztusiec

1, zauszni-

i

— (x) 25 ciolecie pracy w Magistracie p. Ad. Piłsudskiego. W
dniu

wczorajszym

swej pracy

obchodził 25 lecie

w

Magistracie

jeden z

najbardziej zasłużonych pracowników
miejskich, starszy buchalter p. Adam
Piłsudski,
brat rodzony
marszałka

Józefa Piłsudskiego. Związek pracow*
ników

miejskich,

chcąc

uczcić

jak

i

Magistrat,

zasłużonego

w _ ślicznie

sali obrad

— (0) Ściąganie podatków miej-

2, różę

cę 1, jaglicę 6, gruźlicę 2 (2 zm)
wścieklicę 1 (1 zm.) osoba.

urządzili

jubilata

udekorowanej

Rady Miejskiej

uroczyste

przyjęcie, gdzie po złożeniu serdecznych
życzeń
przez
prezydenta
p.
Bańkowskiego wręczono
jubilatowi
adres pamiątkowy $ upominek
war:

tościowy.
wienia

Poczem

Od

imienia

skich. Magistrat m. Wilna przystąpił pracowników

nastąpiły przemó*
zarządu

miejskich

związku

przemawiał

| Wilejski“
413
249
218
й
:
й
3
= niego funduszu na roboty, prowaW powyžszej tabeli cyiry |, II, — — Od redakcji. Z dniem dzi- dzone w obecnym sezonie, na wvpłai lil oznaczają kolejno stosunek pro- siejsżym dział korespondencji poli: canie poborów urzędnikom miejskim,
>
72

ciem w krótkich a serdecznych — 5wach podziękował wszystkim
zebranym za okazaną serdeczność i życz:

Centowy

własności.

obszaru

Jutro

so

i

tym

do'50 ha,

i

względem ludność Oszmiań.
rządowa właściwe
winna być i Ai
szczyzny znajduje się w lepszych bez akcja
na najbardziej
wskazan

do energicznego Ściągania

podatków miejskich, a to ze względu “wicki. Jubilat przejęty tem tak sera nieoczekiwanem
przyję*
na konieczność posiadania odpowied- decznem

Leonall pap,

pism

B

W czasie tej uroczystości
na to, że uiszczanie liwość,
podatków miejskich
osłabło i nie przygrywała orkiestra wileńska straży
wszyscy płatnicy regularnie wpłacają ogniowej.

oraz ze względu

— (x)
do kasy miejskiej przypadające
od
nich raty podatków i należności miej- niowej.
skie.Stosowane dotychczas przez Ma- šciele św.
gistrat ulgi, jak
obniżenie
stopy na łono
procent, i zwłoki
nie przyczyniły się przyjęcie
znacznie do wzmocnienia
wpływów ogniowej

W miejskiej straży og-

W dniu

wczorajszym

w ko-

Jakóba w Wilnie przeszedł
kościoła katolickiego przez
chrztu strażak wil. straży
izraelita Abraham

Rudnicki.

Chrzestnymi rodzicami Rudnickiego
podatkowych do Kasy miejskiej,
W chwili obecnej są płatne na- byli: p. wiceprezydentowa Łokuciewska

stępujące podatki i należności

skie: 1) wszystkie zaległe podatki
rok 1925, 2) pierwsza

i

druga

miej-

i komendant

rata chrzcie

terminy

płatności:

straży

św, imię Jan,

podatku od lokali, zaś na 1 lipca r.b. tegoż zawarł
przypadają

wil.

ogniowej

za p. M. Waligóra, Rudnicki otrzymał na

1-szej

ministerstwa skarbu i przewodniczą- raty podatku od placów, 3-cia rata
cym
Okręgowej Komisji Oszczędnoś: podatku od lokali, podatku od psów
po- tory: uregulowanie stosunków
agrari kilku in, 1300 osiedli mieści się w porównania warunkach niż np.
ciowej
na okręg lzby Skarbowej wiit d. 3) podatki państwowe za rok
gdzież odleg- nych w diodze likwidacji serwitutów leńskiej.
dołach ze względu na głębokie zale- wiatu Dziśnieńskiego,
i
komasacji
gruntów.
Niestety
świad1926: 1 rata podatku
od nieruchoganie wody w miejscach wyższych. łość ta dochodzi do 100 К!т. Tem
(tb Zjazd
Tymczasowej mości, 1 i 2 rata podatku od placów
być czenia związane z przeprowadzeniem
Brak wody nieraz stanowi istotną niemniej obecna sieć nie może
Białoruskiej.
Wojewoda i1 i 2 rata podatku od lokali.
klęskę. W niektórych osadach można uznana za wystarczającą. Przebrowa- komasacji (18 zł. za ha), z drugiej Rady
strony
brak
fachowego
personelu,
Wileński
w
odpowiedzi
na
podanie
— (t) Jakie miary można użyspotkać kaczki, kury i t. p. nieopierzo- dzenie kolei przez Oszmianę (Druja—
powodujący
konieczność
ustalania
ko=
Ty'nczascwej
Rady
Białoruskiej
i na wać
przy sprzedaży
jagód i
ne, jako skutek wymienionej okolicz- Woropsjewo—Oszmiana—Lida) reduWobec
nadchodzącego
kujące odległość najdalszych osiedli lejności i długie trwanie robót (kitka podstawie upoważnienia pana mi- owoców.
ności.
Oraužyszek,

zaangażować

wisko rewidenta miejskiej komisji rewizyjnej p. Marcina Sawickiego, b dy

jp. Czerniawski i Magistratu—p, Dzie-

ae

4275

URZEDOWA
na stanowią 1680 ha, torfy głębokie odniesieniu do klm. kw. obszaru po. własności mniejszej, Obecnie w po250 ha, piaski „lotne* 1290 ha, jary zostaje mniej więcej ten samy (0.033 wiecie, zwłaszcza po przydzieleniu | — (Sch) Pan
Wojewoda
WI.
| wawosk so ša Kainas
7 klm. k. ż.), natomiast w odniesieniu gminy Bienickiej do powiatu Wileje Raczkiewicz przewodn.
okręgoprzedstawią
majątków
oprócz wej komisji
-do_ gęstości za ludnienia
lot
)
у
prywat
awa Skiego,
отr-hr. większych
oszczędnościowej.
(przeważnie
- Сга pskiego
z na 1000
i sicocjnzją odnośnych
obszarów się gorzej: 05 kim.
Pan
minister
Skarbu
dekretem z dn.
mieszkańców (przyjmując zaludnienie zresztą już rozparcelowanych) tyle co 27 maja 1926 r. nr. 3191/Pr. za zgo*
na terenie lasów państwowych.
niema—niema
więc
już
i
objektów
W niektórych
miejscach,
szcze- powiatu—100 000 m.). Odległość naj.
dą ministra spraw.
wewnętrznych
gólnie w zachodniej
części powiatu, dalszych osiedli od arterji kolejowych doC wywłaszczenia w trybie wykona- wyznaczył wojewodę wileńskiego, p.
a reformy rolnej. Siłą rzeczy cała
do 30 i wiecej klm. Pod
brak wody zaskórnej sprowadza wy- dochodzi
Władysława Raczkiewicza delegatem
re Ti :
jątkiem

uchwalono

zaległych

53.2 _._ 108%

r. 1923 za pośrednictwem gmin, bag- wiatu Oszmiańskiego stosunek ten w Siadania według wielkości na korzyść

Z wy-

GIEŁDA

od 20 do 35 zł.

MIEJSKA
я

W ciągu ostainich trzech lxt
wynosi: na 1 klm, kw. obszaru —
rządowa i prywatna zmieniła ny publicysta, współpracownik
Celacja
na
2.
k.
kim.
1.12
i
ż'
k.
klm.
00378
części północno-zachodniej występują
Na terenie po- jeszcze w większym stopniu stan po- polskich i francuskich.
piaski. Według statystyki zebranej w 1000 mieszkańców.

gleby do minimum.

szt, płacono

oaz

230

Ponarski

360 zł., owiec 20 szt.—płacono od 15 do 30

2

tycznych z Paryża obejmuje „p. Ka
wileńskiego gęstość sieci kolejowej od 50 ha do 400 ha i ponad 400ha,
par- zimierz Smogorzewski, zaszczytnie zna°

na rynek

П

И

właściwych

Ponarskiego. W

spędzono

"KRONIKA

dla innych po-

i

25 b. m.

preytaczamy

grup * władania:

Celėm porównania
poniżej gor wa cyfry

glinę 'marg- _ Brasławski

statkiem dla celów budowlanych.
Na

192400 ha zamkniętych
a
a
й
Procentowy więc
stosunek wynosił

w szcze- 501, 38.2 i 11.7,

Tem niemniej materjały
stanowią przedmiot wy.

pomocy

— (x) Z targowiska
dniu

mogą- |zą sztukę.

uwag,

pująco:

lesistości powiatu 418 poszczególnych

egzekucyjne

przeprowadzić mogą władze skarbo-

przewadze ią unikać zbędnych rozmów oraz u-

powszechnione tu były gospodarstwa cych drażnić płatnika.

czasie

inne kroki

"w Wilnie:
na tyfus
prowadzący | do celu, aby: koni 37 szt, za które płacono od 40 do 500 zachorowało
brzuszny
5,
plamisty
1,
nieokreślony
zł,
bydła
rogatego—78
szt.—płacono
od
100
nie doznał
niepotrzebnej:
W czasie swej czynności ma-* do 350 zł, świń —161 szt.—placono od 16 do, 1, płonicę 14, błonicę 1, ospówkę 1,

wypadkach: a) gdy zewnętrzne drzwi
domu
są zamknięte
i odmówiono
Obszar lasów państwowych
sta- Obszar gospodarstw s
e A 20400 ha jch otwerzenia, b) gdy nie otworzo”
»
nowi około 35 tysięcy ha. Lasy przeać 0 REA AD » no drzwi pokojów wewnętrzych lub
ważnie
jodłowe,
nast. sosnowe
i
- odmówiono otworzenia zamków
od

usiane są kamieniami

pochodzenia morennego. Gleby wogó:

dajność

Wszelkie

Organa egzekucyjne winny pełnić.
swą służbę z powagą w sposób naj:

większej własności.
a

i

dla celów przemysłowych €gżekucji; c) tytuł egzekucyjny. .

obecnych)

brak

można o _ słabej

powiatu

są

należał do powiatów

nieńskim oraz Nieświeskim.
Ze względu na wybitnie rolniczy stoszeniu,
wyrządzonem
w
wojny
rosyjsko-niemieckiej.
charakter powiatu siłą rzeczy musimy

skiego przedstawia

pieczęcią

lasów w Średnie, typu folwarcznego. Wediug , Obecność przedstawiciela policji 4
Dziśgminie _ Smorgońskiej
a poniekąd danych w roku 1923 stan posiadania jest. niezbędna i w nieobecności įjego:
Krewskiej świadczy dobitnie o spu- w powiecie przedstawiał się nastę- nie wolno dokonywač- -ekzekucji--w

o powiecie

Niemal

#

4, Struktura agrarna.
szybciej
Powiat Oszmiański (w granicach dłużnik

RT
razem

służbową

Wisz-

młyny,
tartaki).
(młyny,
)

ааааа Т: оара
Krewska
1009 „

»

Holszanka, Olchówka,

niówka, Kiernowa, Gawja i t. d. do podpisem naczelnika władzy egzekuspławnych nie należą — wykorzysty- cyjnej; b) pisemny nakaz wykonania

wane

2568 ha
3795

p

Grauża,

p.

Kazimierą

związek

poczem

Chmielewską

wyzn.

rz.katolickiego,

i ślubu

dokonał

Aktu

chrztu

proboszcz

kościele podczas

z

— Polką,
kościoła

św. Jakóba ks, Żarnowski.
W

dnia

małżeński

`

ślubu

przy-

grywała orkiestra wil. straży ogniowej,
pod batutą p. kapelmistrza Telmaszewskiego.
SZKOLNA.
— (t) 150 lecie niepodległości
wileński Stanów Zjednoczonych.
Z okazji
Warunki klimatyczne
nie różnią do 15 — 18 klm. jest zagadnieniem lat) na przyśpieszenie tej akcji bynaj- nistra spraw wewnętrznych zezwolił sezonu na jagody i owoce
się zasadniczo od warunków prze- zbyt aktualnem, by można było przejść mniej dodatnio nie wpływają. Sejmik na zwołanie w Wilnie konferencji okręgowy urząd miar wydał zarzą- stu pięćdziesięciolecia niepodległości
Oszmiański już dawno zwrócił na to przedstawicieli organizacji Tymcza- dzenie, że przy kupnie i sprzedaży Stanów Zjednoczonych odbyła się w
ciętnych
w innych sąsiednich po- nad niem do Йporządku dziennego;—
На
2 uwagę i opracował odpowiednie sowej Rady Białoruskiej z terenu jagód i owoców a również płyuów dniu wczorajszym uroczystość, w któ:
wiatach
tak pod względem krańc sprawę tę omówimy poniżej zk
No
l
Wileńskiego,
Nowo
wnioski, zmierzające do usunięcia województw:
gęstych, jak miód i śmietana winny rej wzięła udział dziatwa szkół pow:
Stan dróg kołowych wogóle,
temperatury
jak
ilości
opadów.
,
rzeszkód
w
rozwoju
akcji
komasagródzkiego
Poleskiego
na
dzień
27
być
używane
narzędzia
miernicze szechnych.
Spostrz eżenia stacji Fmeteorologicznej jak w innych powiatach Wojewódz- P
1926 r. z
następującym rzetelne, legalne i posiadające niewy*
Dzieci wspomnianych szkół zgrow Wilniie za okres 30Hetni wykazują twa do rzędu dobrych zaliczyć nie ©У jnej (łącznie z wykonaniem meljo- czerwca
porządkiem dziennym:
gasłe cechy legalizacyjne.
madziły się ze sztandarami szkolnemi
stałe zw ększanie sięilości opadów
w po- można. Natomiast pod względem gę- TACYi):
1. Otwarcie Konferencji. 2. Wyodprawione zostało
(D. NJ)
szczególnych miesiącach
poczynając stości dróg bitych powiat Oszmiański
Jednocześnie z tem zabrania sięvagies
bory prezydjum. 3. Referaty, 4. Dy- przy sprzedaży jagód,
nabożeństwo.
owoców
i
od lutego do sierpnia i zmniejszanie wyprzedza wszystkie Inne powiaty z
, Z, Harski,
skusja i rezulucje. 5. Wolne wnioski. płynów gęstych używania a) miar
o nabożeństwie dziatwa ustawiła
od sierpnia do lutego. Funkcjonująca wyjątkiem Wiileńsko-Trockiego. Dłu6.
Wybory stałej Rady.
od kilku lat stacja meteorologiczna gość dróg państwowych wynosi: bidowolnych
jak:
misek,
kobiałek, się szeregami przed Katedrą aby wy:
Konferencja ° odbędzie
w sali garncy rosyjskich, kubków różnych i słuchać przemówienia p. Wojewódz(deszczowa)
przy
gimnazjum w tych—30 klm., o jezdni drewnianej —
teatru
«Palace»
przy
ul,
Wielkiej,
który w krótkich słowach
t. p. oraz miar z wygasłemi cechami kiego,
Oszmianie potwierdza ten przebieg 7, klm., gruntowych—133 klm. (razem

głos nie lada.Wówczas my, którzyśny
bynajmniej nie chodzili go słuchać
Operetki tam jeszcze
W chwili gdy słowa
ukażą

się w druku, już...

nie było. tu w Wilnie tak skwapliwie, jak by
niniejsze nakazywało istotne znawstwo i istotjuż

będzie

ne zamiłowanie

do

wysokiej

muzyki,

po
wszystkiem.. pardon... chciałem wówczas my.. będzierny czytali raz
o razu o Erdence jako o skrzypku
powiedzieć już będzie po premjerze
„Orłowa*.
już będzie po „owacji łenómenialrtym, co go sobie wyrywają
kwiatowej* dla pani Gistedt, już będzie Ameryka i Europa:
po

gorącem

powitaniu

Dowmunta

—

А pamięta,

pani, jak

on prze-

publicz- ślicznie grał „Serenade melancolique*
Czajkowskiego w Bernardynce?
ność wileńską,
— A w Lutni!
Tymczasem zaś tylko dyrygował
— Niezrównanie.
orkiestrą symfoniczną
Erdenko — a
-— Teraz to my
już
go z pewpotem grał sam na skrzypcach swoich zaczarowanych solo przy akom= nością nigdy już nie usłyszymy...
panjamencie fortepjanowym.
*
Długo bawił w Wilnie. Występoprzez wierną mu w afektach

wał

kilkakrotnie,

to

w Lutni, to na

rzekłszy, dla

takiego mistrza

o wiele świeższem powietrzu w Bernardynce. Podobało mu się tu. Ale,
prawdę

(napisałem i nie cofnę!l)
takie Wilno?

|

Paryżach

znaczy

mu

najbardziej przypomina? Ot, rodowity

Ukrainiec, ożeniony z Polką, Gordziałkowską z domu, doskonałą pjanistką,
która
mu
stale akompanjuje, tkwił

gdzieś w głębi Rosji,

koncertując
po

różnych Kazaniach, Tutach i Saratomistrz-wirtuoz, taki arTaki
wach.
tysta!

tam

Teraz pojedzie na zachód Europy;
najniewątpliwiej

zdobędzie roz-

na jaką Menter: Popper,
na Jesipową?...
Trzeba, trzeba chodzić na popisy

doroczne konserwatorjum.

Nasłucha

Wilnie mnóstwó rzeczy, których z pew-

na

siedzącej

jadali potrawy

najbardziej typowych podwórzy wi:
leńskich. Prosili o zrobienie serji
wie jakich? Ho, ho, jakich jeszcze!
pocztówek. Potrzebna im dla stud„Nie przyjemnież to
będzie na jów.. Jeden z wielkopolskich higiejakim wspaniałym koncercie któregoś nistów skopjował sobie w gipsowym
lub którejś z nich, gdzieś w Warsza- reljefie lewą stronę chodnika na ulicy
wię.. może w Paryżu?.. powiedzieć Rudnickiej,
tuż zaraz od ratusza.,
utrzymuje, że nigdzie nigdy czegoś
tak sobie, od niechcenia, sąsiadowi:
— Hm.. tak.. takl.. Ogromny podobnego nie widział. Spodziewam
ostęp. Słyszałem tego Jeśmana, gra- się! My higienistom nie tylko poljącego
„w
Wilnie.. w wileńskiej skim, my możemy nawet angielskim

Lutni.. Świetną już wówczas rokowa-

i niemieckim

higienistom

pokazać

w

przepadłe.

Nie dawniej jak ouogilaj kłaniam
Wszyscy my ubožejemy, ubożesię grzecznie mojej pani
dozorczyni jemy. «Ci—jak powiada Pismo—którzy
kania

na

przyzbie

w podwórzu

swego

i

miesz-

załatwiwszy

się człowiek do woli muzyki zawsze sprowadzający
mnie do niej interes,
dobrej a chwilami wybornej. I to nie powiadam nawiasowo:
przez godzinkę, nie przez dwie! Bywa,
— A może by należało zamieść
że przez godzin trzy, cztery—że już schody frontowe? Już pięć dni temu
więcej nie może.
naśmieciła pani
Rozpędowska
wy

Oj wąchali oni, wąchalil. Słysżę,
Ruszczyc pokazał im. całą kolekcję

się na oślep miljony «gdzie popadło»

nością nigdzie i nigdy nie widzieli.

Nie wspominając o tem, że na jeżdżając z dziećmi na wieś i dożadnym koncercie nie usłyszy się np. tąd...
solowej gry na fagocie lub na puzo— Zamiecie się—przerywa mi
nie, które to instrumenty,
zwłaszcza dozorczyni— zamiecie się! Jak przyjdzie
dla zblazowanego ucha, mają urok pora. U nas się schody zamiata raz
wcale pikantny.
Częściej niema komu.
A wszystko to dzieje się kiedy?— na tydzień,
A kamienica, chwalić Boga, wielStąd morał, że—należy pilnie cho- w tak zwanym martwym szonie.:
kopańska.. Ileż razy „zamiata się”
dzić rok w rok na popisy
publiczne
schody w kamienicach po uliczkach
%
uczniówi uczennic konserwatorjum
muzycznego nawet wileńskiego,
A tu i wszechpolski kongres hi- i zaułkach?
A iu i za pasem wszechpolski do
Co można wiedzieć? Może taki gienistów gościł w Wilnie. -

grać i jakiś tam, jJeśman, może jakaś tam
Szelążanka, Wasilewska, Poleski wySkąd się wziął taki — bez mała kierują się na spiewaczki, na pianistYsaie, którego w «typie» gry Erdenko ki, na pjanistėw, na skrzypków któż

Londynach.

Po

co

liśmy mu przyszłość...
Albo niech no się pani Hleb:
Koszańska lub Kacewówna wykierują

Wilna

zjazd geologów!

rzeczy. Barometr poszedł na pogodę.
Chwała
Bogu!
Może do przyjazdu

pp. geologów

góry

deszcz

Bouifałowej

rzonkiem się obywają,

nie

ko*

koniecznie wam się zachciewa
nocy
księżycowej
«nad
jeziora . włoskim

którzy byli brzegiem». Wierzcie swemu

rządowi,

kochani
pa nowie i szanowne
o
Zielone jeziora pod _ Werkami

Oszczędza się jak może, odejmuje
sobie od ust aby tylko magistrat lub

mi świeci akurat tea
sam,
co nad
B ellagio, Pallanzą lub Lago di Garda.
Wigc?...
Ani słowa—racja.

sie do kasy

podatkowej..

sam

za

panie,
mają

też] brzegi a księżyc nad ich brzega*

izbę skarbową zaspokoić. coz tego?
Co z tego, że obywatele będą <koCzytam ja jednak wczoraj wierszyk
Warszawskim” — taki,
rzonkiem się obywaó
i «przytulać w „Kurjerze
się do gnoju» i poczytywać za naj- szelma, dwuznaczny, że pochwycisz
większą orgję wypicie kufelka czystej sens i nie pochwycisz.
wody sodowej u Czerwonego Sztralą
Mowa o pośle Ledwochu, co to
płacąc 35 groszy (kiedy muzyka gra, jak to zachodzące słońce, wypuścił z
t. j. od 5 popołudniu do zamknięcia siebie ostatnich kilka „promyków”.
cukierni)—ješli magistrat lub skarb
państwa

będą

trwóniły miljony uzbie-

rane z podatków?

nam

zagranicę па 500-

złotowe paszporty.

Siedźcie w kraju,

spożywajcie, co wyrosło na własnym
zagonie, oszczędzajcie się, rozkoszuj-

zmyje z cie się

wszystkich

a

byle.

wychowani w
szkarłacie, przyiulają
się do gnoju».
Ubożeje
obywatel
kraju i miasta... ostatnie grosze nie-

Zamknięto

Znajdzie i on wiele tu ciekawych

rozkoszne,

mieści, abyście mieli wyrywać się—
gdzie indziej! Co? Morza wam się
zachciewa... Co za egzaltacja! Albo

Rabką,

Solcem,

kon- róbcie przyjemną twarz!

Gdynią—i

Ledwo Ledwoch zaoczył,
że jest zmiana «do lewa»,
do Szczekocin poskoczył
i do gwałtów zagrzewa,
Bez respektu przed władzą

lud buntował

usilnie.

„.Że też za to nie wsadzą

do więzienia go w Wilnie!

Qt i wykierowano nasze Wilno na

strukcyj i bruków magistrąckich, buA osobliwie — zdaje się mówić miejsce „zsyłki* z całej Rzeczypospodowanych na gruncie pełnym źródeł. Rząd nasz z patrjarchalnemi w głosie litej] Jeszcze jeżeli tu jaki generał poA nietylko przy robotach inżynier- akcentami — wy, panie i panowie, siedzi.. no, to ujdzie. Zawsze to geskich na górze Bouffałowej nie za- Wilnianiei Wilnianki, doprawdy macie
sięgnięto opinji
geologa. I gdzie in- tak piękne
miasto, tak adorowane
dziej już nowo-wzniesione
wielkim przez całą Polskę, tak malowniczo

kosztem

Marnuje

budowle

stoją w wodzie.. położone, takie przewiewne i słonecz-

się grosz publiczny,

wsadza

ne,

że

wprost

w

głowie

się nie

nerał. Ale—poseł

sejmowy!

Tego już, doprawdy,

za wiele.
Czy

4

ст

objaśnił znaczenie uroczystości,
Kino-Teatr
św. w Bazylice św. Stanisława.
+
Po wysłuchaniu przemówienia i
W razie ulewnego
deszczu, —
odśpiewaniu „Jeszcze Polska...* dziat- majówka zostaje odwołaną, natomiast
Helios“
wa długo niemilsnącem:
niech żyje.. odbędzie się tegoż
dnia o godz. 5 э
zaimanifestowała swoją sympatję dla wiecz. w lokalu T-wa «Sokoł», ul
narodu

amerykańskiego

poczem uda-

Wileńska 10—wieczornica koleżeńska
Redakcja Słowa
ze
swej strony
składa zasłużonemu prezesowi Dow-

Wielki sensą-

©®

ten, a raczej albumy

słane zostaną do Ameryki

prze-

jako upo-

minek od dzięci Wilna.
— Pokaz prac szkolnych. W
dniu 27 bm. otwartą zostanie wysta:
wa całorocziiych
prac uczniów i u-

gom,

że w

myśl

uchwały

$$

nr.

5, Wystawa

będzie

otwarta

bez przerwy cały dzień.
— Wystawa
prac
słuchaczy
wydziału sztuk pięknych U. S. B.
W niedzielę dnia 27 czerwca 6 godzinie 1-ej popołudniu odbędzie się
w murach po Bernardyńskich (ul. św.
Anny
4) otwarcie
wystawy
prac

Iiojski Kinematograf

studentów wydziału sztuk pięknych.
Od poniedziałku dn. 28 czerwca do
niedzieli 4 lipca wstęp wolny.
kj —, Wręczenie
świadectw

w

Szkole Technicznej.
We wtorek
29 czerwca o godz. 12-ej odbędzie
się w Państwowej Szkole Technicz:
nej (Ponarska

63) uroczysty zkt wrę-

czenia absolwentom świadectw ukonczenia Szkoły i otwarcie wystawy
prac uczniowskich.
Na
powyższe
Dyrekcja P. S. T. zaprasza
wszystkich interesujących się szkolnictwem

zawodowem. Wejście bezpłatne,
(0 Szkolnictwo
okręgu
Wileńskiego

w

cyfrach.

końca roku szkolnego
garść danych

szkolnictwa
Ogółem

dziło do

Wobec

zasięgnęliśmy

cyfrowych

z dziedziny

średnich,

początko-

wych i specjalnych 91.176 dzieci.
Z ogólnej

tej liczby 10.178

przy-

pada na m. Wilno, a 16.175 na powiat Wileńsko-Trocki.
Ogromną te pracę nad przygo:

białoruskie

i Putynkach

prywatne

pow,

w

Wilnie

Wilejskiego.

RÓŻNE.

PROSZER0BUŻY
man zagaj DLA DOROSŁYCH

tru «Nowości»

M. Domosławski,

J. Winiaszkiewicz,

Pola

borczyków

Stowarzyszenia

p. m. <Ku

Dow-

chwale Ojczy-

i

Moniuszko

—

<Paria>,

<Mazurek», Gounod — Fantazja z op. <Romeo i Julja», Moszkowski — «Serenada»,
Weber — Owa
z op, «Oberon» i Bi-

zet — Marsz z op. «Carmen». Kapelmistrz
M. Salnicki. Początek koncertu o g. 8 wiecz.

Ceny biletów normalne: wejście — 50 gr.,
miejsca rezerwowane—1 zł, ulgowe —30 gr.

List do Redakcji.

niawy-Długoszowskiego».

j
Jh
B

Labor.

Chem.

„AP KOWALSKI"

Warszawa:Miodowa

orgaulizowania

odczytów nie było. Poświadczyć to może
zresztą redaktor owego pisma żydowskiego
do którego zwróciłem się jedynie z prośbą
o umieszczenie notatki o odczytach.
2) Za drugi usisp wzmianki <Kur. Wil.»

Na statku i w lesie będzie przygrywała własna orkiestra
pod kierownictwem
kapelmistrza
Jerzego
Głowaczka.
Zbiórka
uczestników
majówki

Każdy dziennikarz niemile zostanie zdzie
wlony tem, jak <Kur. Wil» postępuje ze
swym do niedawna stałym współpracowni*

półtora roku

<Leliwa>.

Raczy Pan przyjąć,

wyrazy

Panie

Redaktorze

szącunku.
Z poważaniem

pizyczyną

powstania najroz.

i tworzy

od 45 lat w całym

Harcu

i

SRUBIAŁĄ

Drv Ley-

funkcje

IAW
i

odznaczeniami

najwyższemi

lekarskich

wystawach

i liszaje.
wyrzuty

bóle głowy,

Reprezentant

=

w

trio, kwartet i t. p.,

a

g”

Nr 2

в
В

tańców.

którzy

korzystają

E

na

weselach

niska.

Ci,

i zabawach z

Adres: ul. Św. Ignacego 12 m. 15 D. Kas.

:

AA

En A

A M

;

Odorono

8

Nowy,

rykaūski

nadzwyczajny wynalazek amenadmiernemu
przeciwko
„ poceniu się.

Żądać wszędzie.
W.Z.P. Nr 29, Wiino, dn.2-Vi

wiejskie
od g. 3—5 po poł. |

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

przyjmowanie
Informowanie

bardzo

Izydor Zylberman.
Wilno, 26.V1.1926.

|

juan
by.

1926r.

и

11 — 8,

ME

3-ej do 5 pp..

zarobić może zarówno
pracujący, jak
i bezrobotny przy małej współpracy,

szukiwani.
facji

artykuły pierwszej

udziela

żę

i ajentki we wszy-

i wsiach

Polski

Szczegółowych
po

go adresu, oraz
LOL UŃBIA*

po-

infor-

nadesłaniu dokładne-

znaczka pocztowego

sagė

ska

staje wątpliwości, że Barker

® Koto w trójkącie.

żonę

i

wie

Douglas

zapewne

najlepiej czy

miał ku temu powody.

—

Twierdziłem

od

sam

BB

początku,

że

storja z obrączką jest bardzo ciekawa.
Człowiek, który zrywa obrączkę z ręki

Rozdziat

Il.

bibljotece z widokiem

się,

mnie

że uważa

— Obawiam
trupa!— Co powie pan o tem, panie
pan za kobietę pozbawioną serca —
Pierwsze promienie światła.
Holmes?
zapytała chłodno pani Douglas.
Przyjaciel mój pogrążony był w
Mieliśmy kilka spraw do
załatWzruszyłem ramionami:
rozmyślaniach. Powstał z miejsca i wienia, rozstaliśmy się przy drzwiach.
— Pozwoli pani, że zachowam dla
zadzwonił"

— Gdzie jest pan Barker!
— zapytał wchodzącego Amesa.
— Zaraz zobaczę, sir.
Za chwilę powrócił i oznajmił, że

Udalem się do hotelu, zwolna mijając
stary park, otaczający zamek.
Długie aleje strzyżonych
starych
drzew stanowiły prawdziwą ozdobę
parku. Wśród ciszy i spokoju, panu:

Barker jest w ogrodzie.
jącego tutaj, obraz, widziany w pokoju
— Czy nie przypominasz sobie w wydawał się potwornym koszmarem,
jakiem obuwiu był wczoraj pan Barker, przeżytym w państwie cichej idylli.

Gdy
rozmyślałem
tak, idąc aleją,
uwagę moją zwrócił tekt, który wy
nocnych pantoflach, ja sam podałem warł na mnie wrażenie'ciężkie i przykre.
Gęste drzewa
zasłaniały gładką
mu buty, gdy miał udać się do policji»
gdyście spotkali go po wystrzale?
— Pamiętam
doskonale,
był

— Gdzie są te pantofle?

w

zieloną małą ławkę kamienną, stojącą

siebie swoje zdanie.
— Może z czasem

szukiwań. Usiadł wygodnie w fotelu,
zapalił fajkę i rozpoczął opowiadanie,
stwu zwrócić się do niego bezpo- jak zwykle, tonem człowieka mówiąśrednio.
; cego do siebie samego:
— To kłamstwo, mój drogi, gruPożegnałem ichi zwróciłem się
ku wyjściu z parku, na zakręcie obej- be, wst”ztne kłamstwo! Wszystko co
od
jest fałszem
rzałem się i zauważyłem, że rozma- opowiadał Barker
być
wiali poważnie, spoglądając na mnie, początku do końca i to musi
widocznie moja osoba zajmowała ich punkiem wyjścia dla naszych rozu-

przekona

pan, iż nie miał pan racji.

Jeśli

:
Się w tej chwili.
Opowiedziałem
do-

mowań. Pani Dougias,

całe

zajście

Hol-

z

po-

tak się przedstawia?

zeznanie Barkera kłamała również, Że-

była

wersytecka

z

urządzeniem |

sę

świadectwo

przemysłowe

TA

Via

SE

z

kuchnią

1

całem

gub.

przedpokor

6-8.

nie

w

arbową

i na życzenie

z to-|

na im. Małki Ulmano-

warem

oka-

wej,

zyjnie

zaraz
do

sprzeda-

nia. Punkt bardzo
dobry

zam.w

i ruchliwy.

A

i

jana 2 mo

Dom H.-K.

<ZACHĘTA»

u z

m

14

eit

tel. 9—05.|

cią.

przedstawia

Wor-

niańskiej.

Wiadomość

Portowa

miast, Mi-

chaliszkach gm.

do! A

z

S I

Wiadomość:

m.

Jagiellońska 9

się niezbyt

R:

1,

przyjemnie

dla Barkera.

— Musimy ustalić — ciągnął dalej
Holmes

—

kiedy zostało

popełnione

morderstwo. Do wpół do jedenastej
służba była jeszcze w pokojach, dopiero o jedenastej rozeszli się wszys-

cy. Stwierdziłem dzisiaj, po waszem
wyjściu, że nawet głośnego wystrzału w bibljotece nie słychać w Кгеdensie, gdy

wszystkie

drzwi

są

za-

mknięte. Natomiast w pokoju ochmistrzyni wyraźnie słyszeć się dają
głosy z dołu. Strzał nie był głośny,
lecz pani Allenowa powinna
słyszeć, jest jednak
trochę

przypomina
dobnego

łas

była go
głucha,

więc sobie tylko coś po-

do stuknięcia

drzwiami; ha-

ten doleciał do niej na

pół

go-

potwierdzając dziny przed zejściem jej nadół. Pewien

znania ich przygotowane są i obmymesowi.
wie się pan...
Śślone.
Stajemy wobec pytania, dlącze—
Nie
chcę
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— Cóż za piękna kobieta, wyjąt- Holmesie?
—
Holmes
jest
zupełnie
niezależCzy nie chciałby pan podejść na
Oczy Holmesa błyszczały radośnie,
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— Tak, co to znaczy? — odrzekł chwilę do pani Douglas,
mięso ginęło 2 jego talerza z niewysię
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— VIII-my Koncert popularny. Dziś
odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim
Vill-my koncert popularny Wil, Orkiestry
Symfonicznej. W programie: Fall— Polonez
<Wiarusy»,
Kilenberg — <La Manola», Zaleski — <Sen na Wiśle», Wieniawski— Kujawiak,

podług

każdej

zupełną
gwarancją
najkorzystniej
„ZACH
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Chory żołądek

niezrówna-

zny», niniejszem podaje do
wiadomości, że majówka koleżeńska Dowborczyków w Werkach,
połączona z pociągam <Kur,
Wil» do odpowiedzialobchodem imienin naszego
prezesa ności karno-sądowej z art. 533 K. K,
kol. Władysława Smilgiewicza — ode przewidującego, iż «wiuny zniewagi w rozbędzie się w niedzielę, dn. 27 czerw- powszechnionym lub wystawionym publicz*

tegoż dnia o godz. 8 rano
stani statków.

W.Z.P. Nr 50, Wilno

W. Zdanowicz,

Milewska

g. zaś 3-ciej w Teatrze

filin

7 aktach

finan zacji

"APWARSZAWA
KOWALSKI
- MIODOWA 5

Operetkę prowadzi kapelmistrz teatru <Nowości» 5. Nawrot. Przyjazd artystów warszawskich — obudził żywe zainteresowanie
wśród publiczności wileńskiej. Początek o
godz. 8 m. 15 wiecz. Kasa czynna jest dziś
od g, 1l--1 w Teatrze Polskim (<Lutnia»),
od

Selwyna

w

GŁOWY|

JAMA)
®

i MUZYKA,

ny w rolach wodewilowych

wyśietlany

dramat

Glessner

ŁABOR. CHEPI- FARTTAC.

— Teatr Letni. Występy Elny Gistędt, Dziś ukaże się po raz 2—gi ostatnia
nowość sezonu — melodyjna operetka Gra:
nichstaedtena <Orłow>, która zdobyła ogólne uznanie i poklask dzięki wytwornej grze
artystów warszawskich, Rolę
główną Nadzi
—kreuje znakomita artystka
Elna Gistedt,
porywając wprost słuchaczy świetną grą i
czarując swym miłym głosem.
Pozatem ukaże się w nadwyraz uciesznej roli ulubieniec Wilna M. Dowmunt; wybitny i utalentowany artysta i reżyser tea-

— Majówka
Dowborczykėw. podaniem
Oddział Reprezentacyjny przy Okrę- na odczyty
gu Wileńskim

li

Dędzie

w

Gotówkę
lokuje
Dom H.K.
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<THE ARAB».
W
głównych
rolach:
Alice Terry i Ramon Novarro.
Rzecz dzieje się w roku 1924 za czasów starego imperjum Ottomańskiego, które
popierało mordy na chrześcianach, oficjalnie temu zaprzeczająć.
utenkhamena kom. w 2 akt.
Nad program; Pradziad
Szwajcarja — droga na Jungirau w 1 akcie.
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towaniem zastępów obywateli — PoJaków prowadziło 2420 nauczycieli, z
Szanowny Panie Redaktorze!
których 2120 było etatowych, pozoUprzejmie proszę o łaskawe zamieszcze
stali kontraktowi.
nie na łamach Swego poczytnego Pisma na'
Na terenie okręgu funkcjonuje 20 stępującego oświadczenia, będącego odpo:
szkół polsko-białoruskich
t. z. utra- Wea na wzmiankę <Kurjera wileńskiego»
kwistycznych,
40
litewskich
oraz Nr. 145 p, t. <Anioł stróż Tadeusza Wiedwie

Dziś

BITE

OKAZYJNIE

przy ulicy Mic:

w okręgu Wileńskim.
Godard — Drugi walc, Grieg — Wiosna,
na terenie okręgu cho- Noskowski — <Polóde elegijny>, Chopin —

szkół

„ARAB?

П

komedija.
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roli gł

Erica

Walnego

wnieść a conto składek dziesięć złotych na najpilniejsze potrzeby Syndykatu. Przyjmować rzeczoną
kwotę i
kwitować z jej odbioru
w
imieniu

TEATR

w

„Pensjonat

program:

Nad

Zgromadzenia każdy członek Syndykatu ma w dn, 3 (trzeci.n) lipca r. b.

jera Warszawskiego*
kiewicza.

e

w 7 akt.

@©

czennic od pierwszego do piątego Zarządu Syndykatu podjęła się uprzejoddziału włącznie szkoły powszech- mie p. Antonina Bilińska w filji „Kur:
nej

e

cyjny dramat

ta się do swoich szkół. Całość robiła bardzo miłe wrażenie,
KULTURALNO-O ŚWIATOWY
Z okazji tej rocznicy zrobiony zo- borczyków w dniu jego imienin ser- SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)
stał piękny album pamiątkowy, w deczne powinszowania,
którym widnieją podpisy około dzie— Zarząd Syndykatu Dziensięciu tysięcy dzieci szkół powszech- nikarzy polskich przypomina kole-

nych.
Album

Nr 148(1158
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mój
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?
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siebie, kręcąc się koło okna,—bardzo
pailia na obcy mógłby nie dopuścić do
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radosne.
Za
chwilę
ujrzeli
mnie
i
twaniu
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