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228, drukarni

recepcyj oficjalnych; ale to

już

Estonji

nie wraca. Właściwie mówiąc, niema
już po co i wielkie pytanie czy stała
by Estonja dla niego otworem.
Nie
popełnił „zdrady stanu"
lecz zrobił

coś... co niema jeszcze wcale

prece-

densów. Dlatego ludzie przedewszystnadziwić się
kiem dziwią się i dość

estoński

nie mogą. Co teraz powie
"minister

spraw

Wszyscy

zagranicznych

są bardzo

komunikację — wizy;

traktat

handlowy jeszcze nie zawarty.
|||
W kołach politycznych mówi się,
że na przeszkodzie
zawiązaniu
się

ta sprawa wogóle—nie istnieje! Łoty-

sze boją się, że nawiązując serdeczne
stosunki z Litwą narażą
się przez to

strony

stoją oni

na stanowisku,

że Wil-

no należy do Polski

na zasadzie raj:

zupełniej

mianowicie

prawnej,
z pewnością

nie

przyczyni

żenie się do siebie obu pokrewnych
narodów, t.j. litewskiego i łotewże

robi

co

zabłądzi

na

może, bywa

Trzęsienie

Na dzisiejszem posiedzeniu komisji budżetowej

ziemi

na Abisynję,

w Turcji.

na wyspie

Rhodos.

LONDYN, 28 VI. Pat, Dziś rane w
różnych punktach morza
Śródziemnego nastąpiły liczne wstrząśnienia podziemne. Na wyspie Rhodos

skutkiem

trzęsienia

zniszczona
została
miejscowe muzeum,

ziemi

zawaliła

latarnia

się

Zamierająca

liczba
domów oraz
zostało
uszkodzone

znączna

Na

morska.

Krecie

Kłajpeda.

KLAJPEDA, 28 VI. Klajpedzki „ Morgenstimme* stwierdza, że handel
i przemysł drzewny w Kłajpedzie zanika zupełnie z powodu
zamknięcia
Niemna.
KŁAJPEDA, 28 Vi. PAT. Bezrobocie w Kłajpedzie znacznie wzrosła
Bez pracy jest około 1,100-tu osób. Istnieją poważne obawy
rozruchów.

Litwini o Żydach
Pogróżki

na Litwie.

ks. Tumasa.

KŁAJPEDA, 28.VI. PAT. Urzędowa Lietuva ogłasza artykuł księdza
Tumasa jednego z przywódców chrześcjańskich demokratów o roli żydów
na Litwie. Autor stwierdza, że żydzi są czyunikiem, który państwu za jego Świadczenia, nic nie daje. Nie należy się więc dziwić, jeżeli wybuchną

przeciwko nim rozrhchy,

Mniejszości

Tak np.

narodowe

28.Vi.

PAT.

Kownie.

Deklaracja rządowa

została przyjętą 47-u

d

jest wielkiem
państwem
fPodczas
gdy
Fiancja
ma obszaru wszystkiego
kilometrów, Francja Za:
którzy nazywają ją Czar-

mniej

ani

więcej

i zasobów
dach.

w ludziach

Sudan,

francuskie

Libreville, Brazzaville,

Kongo,

Madagas-

Trzeba przyznać, że sytuacja Łotwy że Wilno odzyskać należy nie z bronią w ręku lecz w drodze pokojowej,

wobec niesłychanego uporu Litwinów
jest dosyć drażliwa i niewygodna.

ОГОПО

czasowo

naczelnik

Szkirp.

Państwowych

w

iż w

dn'u 19 lipca 1926
r. o g. 12 ej, w
lokalu Dyrekcji Lasów (W, Pohułanka 24) odbędzie się przetarg ustny i
за pomocą oiert pisemnych na sprze:
daż działek etatowych, według obiiczenia
powierzchniowego,
poszcze:
gólnych drzew na pniu i materjałów
drzewnych w stanie wyrobionym w
Nadieśnictwach Dyrekcji: Rudnickiem,
Międzyrzeckiem,
Uszańskiem,
Brasławskiem,
Duniłowickiem,
Dziśnieńskiem, Qlkienickiem,
Oszmiańskiem,
Diuskienickiem, Jeziorskiem, Mostow skiem, Baksztańskiem, Bersztawskiem,

Wilejskiemi Święciańskiem.

targowe

sprzedaży,

szematy umów

przejrzenia

Lasów

prze-

i ofert są do

w godzinach

urzędowych

w D.L.P: w Wilnie.
„Dyrekcja

Wykaz

warunki

Państwowych
Wilnie.

Upraszam o poparcie W.nej Kiijenteii — Placówki Polskiej Meblowej,

Zawaina

Wykonywa
obstalunki.
bambusowe 275 zł., na
415 zł., Szaty, . Kredensy,
przyjmuje

mebie

do

wydziału

15,

Posiada - Salony
dębowe piękne
Stoły jadalne oraz

sprzedania.
Sługa

udzielono

dymisji.

Makowski

90000040006946004460406060666404

informacyjnego

sziabu

generalnego

pułk.

dniu

burza

około

Słobódki.

25 b. m, w okolicach Słobódki w pow.

Wil.-Trockim

przy

samej prawię granicy, szalała niebywałych
rozmiarów burza,
w
ciągu
paru godzin niszcząc całkowicie połączenia telefoniczne i telegraficzne.
Na oibrzymiej przestrzeni burza pozrywała druty
i powywracała słupy.
Donoszą o olbrzymich spustoszeniach
w okolicznych wioskach.
Burza

szalała z niesłychaną Siłą w ciągu paru godzin. Natychmiast przystąpiono
do

naprawy

szkód.

Połączenie

telefoniczne

przywrócono.

ESET

Los

ustaw

komisji

poseł dr. Putek z

administracyjnej

ministrem

spraw

wewn. Młodzianowskim, tenże zakomunikował,
że zdecydował
się na

wycofanie

wszystkich _ projektów

ustaw
samorządowych
z sejmu
jakie złożyły
rządy
poprzednie. W
tem postanowieniu utrwaliio ministra
przekonanie, że projekty
te są prze-

ISO

ofarte

z

na

zasadzie pluralności nie spotkały się
z poparciem komisji
i rzecz
oczy”
wista nie mogą iść na odpowiedział-

ustawodawstwa

i

Martinika

terytorjalnych

i psychicznych

czy

układ

odrzucić?

Za-

twierdzić to petlę sobie
założyć ua
szyję na.. 62 lata, to obarczyć sira-

iżfząd.

Zmiana

Konstytucji.

WARSZAWA.
Wiadomości, jakie
których pismach
Rząd miał zamiar
swoich żądań co

28 Vi'(tel wł,Słowa)
ukazały się w nieporannych,
jakoby
wycofać większość
do zmiany Konsty-

tucji są nieprawdziwe. Rząd co najpokolenia, to wyżej zgodzić się może na pewne

szliwym ciężarem dwa

i wo-

WARSZAWA. 28.VI (Żel, wł. Słowa)
Pan
Prezydent
Mościeki wyjeżdżał
wczoraj na jeden dzień do Spały. |

Opustoszały

|

|

Sejm.

WARSZAWA, 28. Vi (£el, wł, Słowa)
W Sejmie panuje dziś cisza. która się
przeciągnie

czwariku

prawdopodobnie

1-ро

lipca.

aż

dnia
wstrzymano rozmowy
projektu zmiany Konstytucji.

wienia tych

układów

do

.Do tego też.
co do
Wzno-

należy ocżeki-

wszystkiego jakich para tuzimów kup- wać we środę lub we czwartek.
ców Francuzów, którzy będą mogli
Dia stanowiska Z. Lr Narodowego
doskonale pozostać na miejscu i da- w tej sprawie decydująca będzie jujej interesy swoje prowadzić.
Jest trzejsza Rada Naczelna, która zbierze
garść urzędników, którzy posady bę: się w Poznaniu pod przewodnictwem
p. Romana Dwowskiego.
9а mogii otrzymać gdzie
indziej. A
co do skazańców — to znałazłaby się Ustawa o zaopatrzenie
eme-

Kredyty dla miast polskich.

przywala Francję na
spłatami

przeciąg

62 lat Druzów

mi, nawet dla państwa tak
jak Francja.

Są to pozycje—

—

że może

bogatego

siąpić Anglji mandat
dobre pieniądze.

nieprze-

Francja na gwałt

rocznemi wprost—kolosalne-

należałoby

na

od-

Syrję..

za

|

potrzebuje

dy nie podoła takiemu ciężarowi,
Trzeba też mieć na uwadze, że spla-
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Okazja!
Za

bezcen
książki
sprzedaż tylko do
Gibrzymi

canie długu (i to bynajmniej
jeszcze
nie cał:go) ma trwać lata całe. Jakże
może obecny
rząd francuski,
jakże
może naród francuski zobowiązać się

francuskie
14 lipca.

wybór!

dzisiaj z

Cnodzi
o pożyczkę
w
wysokości
kiiku miljonów
dolarów oraz o uzyskanie lepszych warunków, aniżeli to
się udało rządowi Grabskiego. Szczegółowe rokowania przeprowadzą misą na

dobrej

drodze.

Manifestanci,

od

WARSZAWA, 28.VI.(tel, wł, Słowa)

jo

szawie man'iestować bezrobotni, czemu jednak policja zdołała zapobiec,

|

Dziś w południe

usiłowali

w. War:

|

WARSZAWA, 28.Vi. (£el. wł, Słowa)
Z Łodzi
i ze Lwowa donoszą, że
odbyły się tam niesłychanie butziiwe |

wiece P. P.S.

W Łodzi

osób

We

rannych,

na wiecu.

Stowarzyszenia

Polskiego
Nr

Dołar w

1.

CZY JESTEŚ CZLONKIEM
LOPP.

Lwowie

wano 14 osób, przyczem

lekko poturbowany
tów poseł Hausner,

Śpieszcie skorzystać

Królewska

konierowat

P. P. S. wiecuje.

Z literatury pięknej
i różnych
dziedzin specjalnych po cenach
zniżonych
przeszło o 40 proc.

Wilno,

Bartel

Rokowania

TOMÓW.

Nauczycielstwa

WARSZAWA, 28:VI (tel. wł. Słowa) Premjer

nistrowie Skarbu i Robót Publicznych.

20,000
Ks'ęgarnia

|

przedstawicielami Ullen C. w sprawie
pie- dalszych kredytów dla miast polskich.

Jacz.

w

i nie wy- mu

właśnie

Sejm

oraz francuska Gujana ze słynną 'Ka- dia nich inna jaka lle du Diable, Co
rytalnem kolejarzy.
jenną, z okropną /le du Diable miej: zaś do „kompromitacji“, do tego, že
WARSZAWA. 28 VI (żel, wł. Słowa) |
scem najcięższej deportacji — oto w krzyknięto by, że Francja wyprzedaje
Minister Romocki wycofał z Sejmu
|
najsumaryczniejszem ujęciu i wylicze- się z koionij — to — czyliż sam Na*
projekt ustawy o zaopatrzeniu
eme- |
niu kolonje Francji rozrzucone po ca- poleon
nie przedał
tymże
Stanom rytalnem kolejarzy płatnych dziennie,
łej kuli ziemskiej.
którą to ustawę ma nadzieję załatwić |
Zjednoczonym Luizjanę?
mniej skomplikowany w |
Taki podnósł się w prasie fran- w sposób
Jak wiadomo, Francja ma do zazwiązku z projektowanem upoważpłacenia Stanom Zjednoczonym Ame- cuskiej ballon d'óssai. Nie od rzeczy nieniem Prezydenta do dekretowania
|
ryki Północnej olbrzymie długi. Oczy- też będzie wspomnieć, że znacznie ustaw.
GA
zagadano
wiście nie jednorazowo,
lecz układ ciszej, lecz wcale dobiinie
ostatnio
zawariy
w Waszyngtonie ostatniemi czasy — po „uśmierzeniu*

przez dzie:
tym kierunku, iżby wycofał z sej: płacić tyle to miljonów
tylko projekty ustaw o ordynacji siątki lat? Skąd pewność,
że za lat
trzymałyby
próby
życia,
Minister wyborczej wiejskiej i miejskiej, pozosta- pięć,
dziesięć,
trzydzieście
Francja
byłby tedy skłonny dotychczasowych wił zaś w sejmie projekty ustaw
o będzie w
możności
przelewać
do
organów samorządowych nie ruszać, organizacji samorządów.
skarbu
amerykańskiego
imiljony?
|Dianatomiast
przeprowadzić
wybory,
Pan minister
przychylił
się do tego też coraz więcej ostatniemi
bo jest to koniecznością
ludową i tego życzenia
czai wydał odpowiednie
państwową.
sy zwolenników zaczął mieć pogląd,
zarządzenia,
W edpowiedzi na to poseł PuPosiedzenie komisji administracyj- że coute que coute należy część dłutek zaznaczył, że projekty
ustaw nej dla załatwienia projektu ustawy gów,kióre Stany Zjednoczone rozkiaorganizacyjnych według postanowień o gminie wiejskiej wyznaczone zo- dają łaskawie
na pokaźny szereg lat—
komisji porozumiewawczej
przekre- stało na środę 30 b.m. Komisja praopłacić
niezwiekając.
Rzcz
prosta,
śleją dawne
projekty
rządowe, jak- cować będzie w permanencji
aż do
rada
praktyczna
lecz
—
jakże
uczyni?
kolwiek formalnie projekty
te były załatwienia wszystkich
projektów usbrane za podstawę
dyskusji.
No- taw samorządowych.
jej zadość?
we
projekty
w opracowaniu
kowości

Waszyngtonski

stoi

ratyfikować

żecie państwa. Trzeba szukać fźródła

ność obecnego rządu.
Wobec tego
nie- poseł Putek zaproponował aby rząd
mieckiego
"na teren
Polski
bez zrewidował swe
stanowisko wzglęuwzględnienia specyficznych właści: dem projektów ustaw samorządowych
szczepione

Gwadelupa

skądby pokryć tego' rodzaju wydatek
stały,
nieubłagany a mający figurować
misji są elastyczne i dają się WSZĘpaństwowym
Francji
budżecie
dzie zastosować.
Rezultaty pracy w
w komisji
przez
dziesiątki
lat.
Bardzo
liczne
porozumiewawczej
pokrywają
„SIĘ
w
podniosły
się
głosy
a
nader
kompezupełności
z
poglądami p. ministra, jedynie pro tentae, które krzyknęły, że Francja nig-

jekty organizacji gminnej

dylematu:

widziane w żadnym normalnym bud- niedzy.

samo rządowych.

Nakonfeeencji, którą odbył onegdaj prezes

Rzeczypospolitej Polskiej

w

Ładydze

Niebywała

OGŁOSZENIE.

jednostek

ziemskiego

ETEEWIESBI

1926r.

Wilnie podaje do wiadomości,

socjal demkratycznego.

Z Kowna donoszą: Na miejsce zwolnionego do dymisji znanego
polakożercy
szefa sziabu 1 generalnego Łądygi mianowany został dotych-

W

Lasów

jest pomoc świata

Nowy szei sztabu generalnego w Kownie.

się,

Żądać wszędzie.
W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI

Dyrekcja

potrzebna

Generałowi

Nowy, nadzwyczajny wynalazek amerykański
przeciwko
nadmiernemu
„ pocenin

nictwo włościańskie, co Świadczy, że koalicja rządowa opiera
się jedynie
na mniejszościach. Podczas dyskusji poseł socjalistyczny Kairis oświadczył,

do czego

Parlament francuski
wobec

zie.niopło- góle

Jjii Nowa Kaledonja, wyspy Towarzyskie, na amerykańskiej
półkuli globu

stanąć po sami przeciwko 21. Od głosowania

rewindyko-

Mickiewicza 24

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

o jej bardzo
problematyczne
istnienie; rzecz główna w
tem,
czy
- Algier, Tunis, terytorja
Marokań- sprzeda
Gużjany i Antillów nie naskie, wraz z zawojowanym bodaj 03- razi Francji na stratę
zbyt dotkliwą?
tatecznie Riffem,
Senegal,
Gwinea, Otóż okazuje się, że w Gujanie jest
Czad,

gło-

i

wstrzymała się parija Smetony i Stron-

powinna stanowczo

Litwy,

POWIATOWA—ul.

od lat jakich czterdziestu, nader jesz- płacić sum, które w ciągu 62 łat zocze mało uczyniono dla ścisłego zwią: bowiązała się płacić
Ameryce
i, że
zania kolonij z „macierzą* czyli dla wówczas rząd Stanów Zjednoczonych
nałeżytego wyzyskania
kołonjainych zarządzi okupację Guiany i Antillów.
ogromnych bogactw
przyrodzonych
Mniejsza o taką zasadzkę

kar, kolonje na afrykańskiem wybrzeżu Somali, wyspy Reunion, w Austra-

stanie litewskiej co do
wania Wilna ala Litwy».

WILEJKA

63

ekonomicznej handlowe, pod wzglę. doraźnie, natychmiast,
zującej, podpisani zapyiują p. Prezejednorazowo?
sa Minisirów, dlączego dotychczas
dem kontygensu dostarczanego armji
Jak słychać, rząd Stanów Zjedno- istnieje ten stan bezprawny i czy p.
eic. nie jest bynajmniej jeszcze zor- czonych
przywiązywałby wielką wagę Prezes Ministrów położy kres
temu
ganizowane zadawalniająco. Od cza- do posiadania
niezwykłemu
stanowi
rzeczy*.
Mniejfrancuskich
Antyllów
sów kiedy Juljusz Ferry przeforsował
duchu, tylko
(Gwadelupa, Martinika i cały szereg więcej w tym samym
obszerniej zgłosili interpelację umoobjęcie
przez
Francję
protektoratu wysp oddzielających
pėtkręgiem monad Tunisem, od czasu gdy ten nie- rze tak zwane Karaibskie od Atlanty- tywowaną wzgiędami pacyfikacji, Piast
Chadecja. W interpelacji tej wspompospolity mąż stanu zwany
Tonkin. ku) tudzież wspomnianej już Gujany. iniane
stronnictwa zapytują wprost o
czykiem zaanektował Tonkin i roz- Niektórzy utrzymują, że Siany'Zjedno- sprawę gen. Malczewskiego.
ciągnął protektorat Francji na Anam czone uknuiy piekieiny plan, Że wieP. Prezydent Mościcki w
zakładając fundamenty
pod wielki dzą aż nadto dobrze, iż pierwej lub
Spale,
francuski empire colonial, to znaczy. później Francja nie będzie w stanie

francuski

decydującego.

w roli czynnika
KOWNO,

w

Mackiewicza

pchnąć frank aby staczałsię coraz ni- zmiany co do wieku dla biernego i
żej aż do bankructwa. Nie
ratyfiko- czynnego prawa wyborczego.
cie i całkiem pustynne przestrzenie, wać, odrzucić układ? To znaczy zaReorganizacja M. S. Wojsk.
jak niemal całą Saharę. Podobnie i darė ze Stanami Zjednoczonemi, z
WARSZA WA. 28.VI (Żel,wł.Słowa)
ludności posiada Francja w granicach całą ich potęgą finansową. Stany nie Marszałek Piłsudski podpisał
wczoswego europejskiego państwa do 40 omieszkają rzucić natychmiast na ry- raj rozkaz |reorganizacyjny
Ministerktóre Ame* stwa Spraw Wojskowych. Celem temiljonėw a w
kolonjach — 53 mil- nek człe masy franków,
ryka
trzyma
jeszcze
w
rezerwie,
to go rozkazu
jest uproszczenie i skujony.
pienie całego rozkazodawstwa
w rę!
własne
dewizy
narzzić
na
jawny
Pozatem, na mocy t. zw. mandatu
kąch dwóch vice ministrów t.j. szefa
szwank.
A
na
ostatek
jakże
dyskre.
Ligi Narodów ma Francja pioiektorat
administracji armji oraz szefa organad siedmioma
miljonami
„kolero- dytować.. podpis Francji? Jzkże ściąg- nizacji i wyszkolenia armii.
wej“ ludności i nad prawie siedmiu- nąć na własny kraj podejrzenie, że
Generał Malczewski,
nie dotrzymuje
swego
słowa i —
set tysiącami kilometrów
kwadratonie
chce
płacić
długów?
WARSZAWA, 28,Vi.(żel.
wł. Słowa)
wych.
I tak źle i tak nie dobrze. Trzeba W sprawie więzienia b. ministra gen.
Są to wszystko nielada obszary i szukać trzeciego wyjścia.
Malczewskiego Z.L.N. zgłosił następ.
terytorja, z któremi ma się sporojkło:
przeciągania się
I oto właśnie temi dniami sfor- interpelację: „ Wobec
potu, które wymagają
ogromnej
w
Rzeczypospolitej
mułowana została w prasie paryskiej więzienia żołnierzy
wyższych stopni, a przedewszyst«
rządzeniu sprężystości, które—bywa,
jasna i śmiała propozycja: Czyby nie kiem b. ministra spraw
wojskowych
że miejscami więcej kosziują niż przy- przedać
Stanom Zjednoczonym której pod pozorami ubocznemi, w rzeczy:
noszą. W dodatku trzeba mieć ną z kolonij
przysiędze
francuskich i tem zamorty- wistości zaś za wierność
wzgiędzie, że eksploatowanie kolonij zować
według
Konstytucji
da
dziś
obowiąogromną
porcję długów i to

posłów.

powzi,tych przez
jedna z rezolucyj,
ryski Korigres Zjednoczenia,
głosiła:
«Łotwa, jeżeli pragnie
zbiżyć się do

*

ul. Majora

— Związek Ziemian

tylko bez mała 10'|, miljona kilometrów kwadratowych — licząc oczywiś:

przemysłu.

Skazanie zamachowców

jednak,

manowce.

LIDA

—

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

26

ną) obejmuje ani

oraz o utrzymanie tarć pomiędzy Francją a Włochami.

Włoch

uzdrowienia

na

się w najmniejszej mierze do jej «wzno:
wienia», do czego prze Litwą.
Towarzysiwo mające na celu zbli:
skiego

sowieckiego

Wloch

zasadzie uchwały i decyzji Ligi Narodów. Kwestja wyczerpana. Rząd
łotewski

Koła

PARYŻ, 28 Vi. Pat. Journal nie wierzy w przypisywane . Włochom
przez prasę angielską zamierzenia w stosunku do Abisynji, Dziennik sądzi,
że chodzi tu o informacje mejące na celu wzbudzenie wątpliwości co da

między Łotwą

a Litwą stei.. nieszczęsna
„sprawa
\/ипа“. Nadaremnie by powtarzać, że

zdecydowanie

Neue Freie Presse donosi z Moskwy:

KONSTANTYNOPOL, 28 VI. Pat. Generalna Prokuratura Trybunału
Państwowego
zapioponowała w procesie o spisek
przeciwko Mustafie
że sto- Kemal Paszy karę śmierci dla 9-u oskarżonych, wśród których jest 5u

bynajmniej zadawalniające. Rozwijają
się i konsolidują przedewszystkiem
powoli. Wciąż jeszcze znacznie utru-

Polakom; z drugiej

28,VI. Pat,

Plany

pozostawiają do życzenia,Stosunki oficjalne Łotwy i Litwy nie są jeszcze

ściślejszych stosunków

Pat.

Reichstagu, oświadczy: minister finansów
dr. Reinholz, że jeśli połażenie
Niemiec nie będzie się pogarszało, to można będzie zamknąć budżet bez
deficytu,

Piip.

łotewsko litewskie wiele jeszcze

KOSZYRSK!

ŚWIĘCIANY — ul, Wileńska 28

POSTAWY — ui. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

— Piac Batorego 8

KAMIEŃ

Francją
kałonjslnem.
Europejska
550.000 kw.
morska (są,

Budżet Niemiec bez deficytu.
BERLIN.

ciekawi.

dniami. Stwierdzono na nim,

"dnisją

niemieckiemu.

28.VI.

|

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

Kolonje czy długi?

urzędowe wyrażają przekonanie, że do sfinalizowania 300 miljonowej pożyczki niemieckiej dla Rosji, przyczyniło się w wielkiej mierze stanowisko
rządu niemieckiego. Zdaniem tych kół, osiągnięty kompromis uteruje drogę

O Toku odbywa
się w
Rydze
kongres_ zjednoczenia: iitewsko-łotew:
skiego. Trzeci z kolei odbył się temi
sunki

przemyslowi

WIEDEŃ.

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1

172

64

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

Ukończone zostały rokowania niemiecko-rosyj
towarowego
w wysokości 300 miljonów marek.

nie- dla daleko idącej odbudowy

uniknione.
Skandaliczna sprawa posia zdrajcy
jest tu wciąż jeszcze wypadkiem dnia
Ustałone już jest, że p. Birke defini-

tywnie zostaje w Rosji i do

korzyść

Maja

GRODNO

sprzedaży detalicznej cen» pojedyńczego n-ru 13 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

pobytu w Rydze nosił charakter mo- Banki niemieckie zgodziły się na stopę procentową proponowaną przez
że bardziejjeszcze owacyjny iserdecz- Rosję. Rząd niemiecki zobowiązał się zapewnić części kredytów redyny niż dni poprzednie. Rewja na Es- skonto. Powodem ustępliwości rządu niemieckiego i banku niemieckiego,
planadzie, obiad wydany przez miasto, są względy natury politycznej i gospodarczej, rząd niemiecki „bowiem
wycieczka
na
morskie
wybrzeże,‹ pragnie wyzyskać najnowszy zatarg angielsko-rosyjski aby zapewnić pewną
„Otello“ w operze, raut w poselstwie
fmlandzkim — oto etapy
ostatniego
dnia, Pozostawia p. Prezydent Relander po sobie wrażenie
nad
wszelki
wyraz dodatnie, Nieco za wiele było

ul. Szosowa

NOWO

kredyt niemiecki dla Rosji.

kredytu

—

ul. 3-go

DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 DUNIŁOWICZE — uł. Wileńska 1
|
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80

BERLIN, 28.VI. Pat.
skie w sprawie

—

jest

kilka

areszto-

został łam

przez komunisktóry przemawiał

Warszawie.

WARSZAWA, 28,Vi (tel, wł Słowa)

Na czarnej giełdzie ujawniła
Silna zniżka dla dolara, za

żądano

970 bez odbiorców.

zł. 5.07 i pół.

się dziś
kiórego

Rubel

|
|

|

to

SŁOW ©

ECHA

KRAJOWE

Owoce działalności
Wolickich i Dąbsk'ch.
— Korespondencja

rodzimych

wichrzycieli

czerwca.
naszych

wydaje coraz

więcej
owoców.
Ostatnio
Mosty położonej na lewym

Niemna zaszedł
pośredni

wypadek

skutek

>

we wsi
brzegu

jako bez-

«uświadamianie»

rolniczego,

gospodarstwa

tych rolników, którzy zrozumieli

po-

należących

@0

majątku

Mosty,

jednakże licznie krążący
agitatorzy
twierdzili, że wkrótce otrzymaią ziemię tę za darmo. Wiaściciel majątku
chcąc raz na zawsze sprawę załatwić
zaproponował
gromadzie
nabycie
terenu, godząc się, w celu ułatwienia

wieśniakom,

na

przyjącie

robocizną, w postaci

zapłaty

przygotowania

pewnej ilości drzewa opałowego.

Grono
chłopów
propozycję
tę
uznało za dogodną dla siebie i po
wykonaniu umówionej roboty objęło
w posiadanie 350 ha łąk i pastwiska.
Rzecz zrozumiała, dla znającego sto:
sunki nasze, że pozostała część wsi
pasła swe bydło na łąkach nie majac

do

tego

tem

tle

Wyrok

najmniejszego

wynikła

sądu

prawych

prawa. Na

sprawa

sądowa.

zatwierdził

tranzakcję

właścicieli, Zjechał

komor-

nik i geometra, którzy w obecności
policji odgraniczyli spory kawał ziemi
stawiając pięć słupków i usypując
kopce graniczne.
Po kilku dniach ciż sami chłopi
wpływem
namów agitatorów,
którzy twierdzili

im

stale,

są burżuazyjne i wyroków

że sądy

ich

słu-

chać nie należy, powyrywali
słupki
graniczne
rzuczjąc je do
wody a

kopce zrównowali z ziemią tak, że
śladu z nich nie pozostało. Prawnych właścicieli kijami wygnali z pola
ina nie swe bydło i konie wpro:
wadzili.
QO zajściu powyższem powiado-

artylerji litewskiej

w pobliżu

urzędowa nowego
ministra i przedewszystkiem, zapowiadane już onegdaj

nieurzędowo
mowe,

oświadczenie

wywołało

z góry

Ekstrawagancje studenckie,

granicy!

progra-

duże

zainte-

głośnemi

detonacjami

i wybuchami

dochodzącemi

litewskiego. Stwierdzono niebawem
manewry

od

strony

terytotjum

artyleryjskie na poligonie

w

odległości

6 kilometrów

od

litewskich. Jak się okazało Litwini w dniu tym zgromadzili ciężkie

Staniewicz

jakie gatunki

i odmiany

południowych

przyjmował

prof.

Nowa

interesantów,

nadają się najlepiej do naszej glebyi

a wśród

warunków.
Z inicjatywy też kólka
powstała
w Lubczy
kasa spółdzielcza, licząca

delegacjom _ akademickim.
Przyjął
przedstawicieli Bratniej Pomocy USB
tudzież Koła
rolników Uniwersytetu

nich udzielił

widzenia dwu

prowokacja

Strzały
„.

W.dniu 24 b. m.

do

nym

działa

sprawdzenia

rozwi:

tonem.

Po raz trzeci gościł

Śwokodiących w

, Zagajając swe przemówienie

Nieśwież te-

Mi-

od chwili, gdy ci zapa-

trzeci widzimy tych ludzi pełnych tlaszego ustroju rolnego.
zapału dla polskiej Sztuki, niezważa- bowiem
rachować z
jących na (rudy i znoje, a z prawdzi.

gospodarczemi

wym zapałem pełniących swoją służ. w kraju.

bę umiłowaną

Ojczyznie.

wej (i szczerej

sympatji,

razem odczuwamy

I za każdym

„ Z toku

i

patrolu.

na granicy polsko-litewskiej w okolicach Drawczy

przyjaźni

Zaburzenia

:

prof,

Sta-

iż kładzie on nareformy rolnej

w

Prowokacyjny

finansową

przemówienia

i Cisk na niepojmowanie

SET TSS VIRTA
NERTI
PTE

Trzeba się
warunkami

sytuacją

uczucie prawdzi: niewicza wynikała,

ENA

WARSZAWA,

28.VI,

Pat.

Dnia

by

pędzić

zaraz

dalej,

potem

nister ma

na myśli przedewszystkiem

własnoręczne ustawianie kulis, nieraz uporządkowanie

stosunków

i krzeseł na widowni,

rolnych

gu do swych kolegów w Brunświku aby
raze z nimi prowadzić walkę przeciwko
profesorowi Lessingowi.
W

'rzyli. jedynie

energiczne

| p. starosty w czas
3 k6j i porządek.

zarządzenia

przywróciły spo- ła się

PIEGIm
: plamy
ы

Ё

Bankowi Rolnemu, któremu w swej
działalności udzieli specjalnej
uwagi

stawiono

i który zdaniem

w Nowogródku

i Białym:

stoku. Prawdę mówiąc właściwie
"bardzo

i opaleniznę

usuwa

Nieświeżowi, że nie grano
„Księcia Niezłomnego”, którego wy:
się można

przewóz

krem

Precioza
a

całego

temu

dziwić, gdyż

ogromnego

zespołu

artystów i dekoracji wyniósioy

ogrom-

ne sumy,

na co

przestać

na tem,

nie pozwala

zasobna kasa redutowa.

Perfection

nie nieczo

Musimy

wielce

siągnięcie

pożądane

po-

Z. D.

głębsze, najintymniejsze duszy
szenia pisuje pod najświeższą

W.

zasad-

uważa

=

P.

Stanie-

W
pracy tej minister do pomocy wzywa
prasę. Prof. Staniewicz dziś rano wy-

prof. Kemmereia.

poru.
datą,

minister

wicz
oświadczył, iż wbrew części
opinjipublicznejopersonelu podległego

na wieś

w

Lidzkie,

Państwo z trzeciego sirącili synka
I nigdy nie będą we Włoszech,

poczem
:

maszerowali

mie

ową chorą najdroźszą. Podczas skła- duchowo

Pomiędzy feljetonem a pójściem do
| żebne, — M Brauna „Rzemiosła*.-— dauej jej wizyty — widząc dobrze, że
„blada jest jak poduszka* i że „ma.
:
„kina,
Marji Pawlikowskiej „Pocalunki“.
już pięćdziesiąt dziewięć lat*, mówi
W. drodze między
RACE
Fieine już tak: pisywał:
м
jej: „Pani wyzdrowieje — pojedziemy
с
EZ
Von Kóllen bis Hagen kostet die Post na spacer — biszkoply
są twarde,
Rzadko, bardzo rzadko ocknie się
Fiiof Thaler sechs Groschen Preussisch.
iecz to nic nie szkodzi, trzeba je P- Irena Tuwim 2 miastowej hipnozy,
ti

>

rozmoczyć

albo:
Als Republik war Hamburg nie
So gross wie Venedig und Florenz,
"Doch Hamburg hat bessere Austern;
[man speist
Die besten im Keller von Lorenz.

I my za nim pisywališmy,
„ wiele, wiele jeszcze potem:
Już

mnie

znudził

świat

w

lat

italski,

W blaski, w kwiaty upowity:
Tumy,

giuzy,

łuffi fruffi

—

niade panny i mosiaty! *)

albo:
"Świat jest jedną wiełką konchą,
Ty pad. pia
Na

cześć

w niej jedysą;

perły

tej 16ž

wonie

1 słowicze pieśni. płyną.
Takby, pani, na cześć twoją
piewał w Sziras przed wiekami
Muhamed Szems-ed-d'n Hafis,
Dżelal Rumi, lub Nizami.

W tym
pozorną

akurat

fonie,

nonszalancję

*) Stebelski,

ukrywając

i humorem naj-

w herbacie...*

z miejskiej

nostalgji i napisze wiersz...

Poczje p. Ireny Tuwim są po nad 44s der guten, alten Zeit,
to specyficznym, typowym produktem
Nie zostało mi się nie po tobie,

miasta.

nych

i

To nie poczja „pagórków

łąk

zielonych'!

ludzkiej krystalizują

się

W

pewne

leś-

duszy

na-

rozbrojenia dała salwę wskutek К!6rej jeden
z demonsirujących został

|

|

|

|
|
į

R os

Rz

4)

|

A:

O ty bujna, gorąca i mleczna,

i

trywania się beznadziejnego

l tak będzie aż do końca,

podwórze,

w

—

od wpa:

w szare

„strapioną,

długą oficy-

tej sironie ulicy, w okna

doktorowej,

nę“, w przytułek dla starcė v po tamzdradzającej męža z rozpaczliwą
tyzją.
A tam, na pierwszem
szwaczka zawsze zdziwiona i
— nawija nici na szpulki —
szyje z kawałków płólna —
bawne koszulki...
Cytuję

dosłownie

wiersz

pre:

piętrze:
smuina
kraje i
małezap.

«Sekret»,
Na drugiem piętrze ponurzy ludzie
Sprzedają hurtem kalośże,

t,

młoda

i soczysta,

O, radości

nieskończonej

zdroje:

Łonu twemu—soki moje,
Dziecku memu — mleko Twoje!

=

„

trzeby.

Ręce moje, miłe tobie doałe;

artysta-fotograf
tel. 328

Wilno,

może się mieszać, kiedy żąda tego
uniwefyteiu,
lecz dotychczas rektor

Sandal

demickie

court.
jego najnowszych poezyj
krwi») ciągnie już z dapižm, tuberoz i ambr

Z daleka słychać leitmotiv
ma. Blachy rozszalałe brzęczą.

Tuwis
strze-

w

żądaniem.

Wszystkie

Niemczech,

tworzą się dwa obozy.
Rektor uniwersytetu

a także

w

stery

aka-

zagranicą

Hanowerze

zwró*

cił się do profesora Lessiuga z propozycją,
by ten wziął urlop na cały semestr dla uspokojenia urnysłów. Profesor Lessing odmówił
kategorycznie.

Oświadczył on, że uczynił

aż

nadto wyrażając gotowość przebaczenia, Da:
lej w tym kierunku nie pójdzie i stanowiska
profesorskiego nie opuści.
I rzeczywiście nazajutrz przyszedł o zwykłej godzinie do uczelni w towarzystwie żo*
ny. Była to jedyna słuchaczką wykładu proiesora.
Ostatnie depesze
doniosły
że władze

załatwiły sprawę kompromisowo*

sing

po zakończeniu

roku

prof. Iest

szkoinego

zosta«

nie przeniesiony do innej uczelni, zaś prze*
ciwko winnym zaburzeń studentom zostanie
wytoczome śledztwo w celu ukarania. W u

niwersytecie zapanował,

chwilowo,

spokój.

Sch.

S Tai TR

ISI

ASA

EAS

Pogėdka...
Zazdrościły nam inne dzieluice pogody:
— Ot, a Wilnie mie pada! Trzebaź tam
będzie pojechać i zażyć nieco lata.
Poczęto tedy zjeżdżać gromadnie do
Druskienik, Nowicz, Lidy i innych Smorgoń
z najodleglejszych zakątków Polski. Ąż tu,
masz babo kaftan!
Lnnęło raptem i u nas. Otworzyły się
niebieskie podwoje, hojnie darząc nas ową
arystotelesową «wilgotnością».
— Trzydniówka, ani chybi —myślą jedni.
— Dobrze, żeby że się na tygodniu
skończyło — twierdzą uparcie pesymiści,
neurastenicy

i inni śledziennicy.

Dość że pada, Opustoszały ulice, Wyluduiła się Bernardynka.
Wyemigrowali oby:
waleli z Cielętnika, Psa kulawego trudno
było z domu wygonić,
Mój piesek nie jest kulawy i z ledwością dał się powodować
posłuszeństwem
smyczą,

Mickiewicza

7

kiedytn

Niedarmo

go

zawiódł

na obiad.

na to poradzić!

z

rymuje

śpiewem

się

[krew,

Niedarmo krwi oddzwania gniew.
Słowo wie, jakiem brzmieniem na[brzmiewa!
Krew — gniewem — śpiewa.

so w spiekoię przez piachy (, Skwar
nędzarzy*) podczas
gdy inni siedzą

Cóż

poruszył

W. Warszawie odprawia się już solenne
nabożeństwa na uproszenie pogody, Malu:
czko a i w naszej Bazylice prosić będziemy
0 szczyptę š'onci,
Sch.
*

Nasz gniew rozdziera niebiosów strop,
Przetapia słowa w płomienny «top,
Ą światłem,

które

nam

Bóg cieleśnieje, poeci!

To

świeci,

są „norwidowania*
z któremi
nawet nie do twarzy,

A Tuwimowi

—i

wciąż

często ludzie biorą
to samo
i to samo.
Ta

Coś analogicznego—sądzę—

niami

śmietana»

jak wyraża

p. Tuwim, lub w sośnie,
wiosnę,

przed

niej żywicy.

samem

słusznie,

do bardzo

pięknych

inwek-

boyzactwa,

różnice

organiczne

i,

co

wszystko to stanowi istną skarbnicę
również na dla natchnienia poetyckiego—lecz—

Niemniejszy ma impet wewnętrzna
potrzeba Tuwima rzucania się raz po

razu na barykady, intonując pieśń bolają jak rakiety gwizdy
przeraźliwe, jową walki klasowej a choćby tylko
trzęsą się histerycznie rozdzwonione dla popeesowania sobie dowoli.

wołąć:

Siedzieć

Ty, atnazonko

—Cóż

mu

w

wówczas

knajpie

czerwonal

za hokusy— pokusy

tyw, to niestety jest jednem 2 kardy- zacznie wyprawiać, oczywiście rytnalnych praw
rządzących
światem, mem, rymem, wierszem!
Niczem naj.
to niejako nieubłagane i wieczne pra- bieglejszy prestitgitator, niczem sam
wro natury. Czy pan tego nigdy nie Pinetti!

się sam

tryśnięciem z

mu

jakiejś z
plaga „nierówności”, która ciebie, pa- pod ciemnej gwiazdy i pić aperilif
nie Juljanie, tyle już razy podnieciła, jeden za drugim, „piąty czy szósty”!

dziać się musi w brzozie, na wiosnę, za tem idzie, psychiczne..
Położą mi na sercu,
wszystko
Lecz oto sam p. Tuwim — Juijan zanim z niej nie <pocieknie strumie- to niewątpliwie mocno irracjonalne,

Tuwim žout
_ Od setji
(«Słowa we
leka osirym
zapachem.

z

Letnim,

Co za erupcja potężnego
temperamentu,
cojza
żar
zmysłowy?
Prawda?
> po koSądzę, że o wiele rychiej jest to: ptsdejrzewał? Choroba, starość, śmierć,
Inieo,
dni u- napór, istotnie dużej, naturalnej po- kontrasty doli i niedoli ubóstwa i

Dokąd pójdę, aby zapomnieć?

Gdy mnie wreszcie mścwe
[śmiei

wykluczonych

ręce wyciągnąwszy ku niebu jak pro- raczej ludzkość wciąż radzi, radzi,
Z łańcucha mu spuszczać słowa,
rok z nad Jordanu lub fakir z Ban- radzi, nie tylko za głowę się bierze, które się powściekały! Do Rewolucji

Babo wieczna, babo rozłożysta,

a koko
=

ramionami

dli mokre ławki Bernardynki dla wysłuchania 8-go koncertu symfonicznego oraz licznie
Świadczyli hołd p. Elnie Gistedt w Teatrze

ANTONI SKURJAT

derzyło piekielne gorąco—a p. Tuwim, рогабапу“.

Ty, wypierśna,

Gie, Żywe, z
la na
Wiecznie z tobą, bo wiecznie z niemi,

nagle bryzga

.

pro:

infterwallu deszczowego, jęli ludziska wysitwać nosy z domów i — dość liczuie obsier

SĘPEYOPHOPOPYOOOSOWYPOE

w środę
15
(L.

romańsko-

żydowski

Obiad był wodnisty, jak pogoda...
Mimo to, na odwleczerz, korzystając z

Į

galore, woła do Ziemi wielkim głosem. lecz i za łby się

stroje, gromadzą się pewne akcenty,
osiada na dnie jej spscyficzna gorycz
i witrjolem

czego

kiedy

nie zwracał się z podobnem

i —

|

w GRUDZIĄDZU.

wtedy
rektor

Ziemia cała rozdęła się, jakby jej akurat o tej porze w cienistej gdzieś
ktoś drożdży napakował do wnętrza. atlanie a przed nimi na stole „w
Nabrzmiała nową płodną siłą... О. dzbanie zimnego wiaa pływa lód

Ani nawet pamiąteczki małej—

P

Coś

grecki duch—nie zniesie.

po uli-

że prezydent Hindenburg postara się o uspokojenie wzburzonych umysłów. Poiłcja nie
wtrąca się, bo według ustawy, polieja Ту!Ко—

Dignum et justum est. Cóż jed:
trjangle. Czuć zbliżającą się, jak sa:
mum, atmosferę gorącą, po której nak na to poradzić, panie Juljanie, żę

kształtów..

liczbie 2000

z otwariemi

W tęż samą atmosferę wprowadzi
po ulicach gotować as.
wyobraźnia
toczy
nie- jedni muszą
J. Tuwima „Słowa we krwi*.— Ire: w roku Pańskim 1926 tym, nieznana nas Słonimski—nie raz jeden. On też orjentalna
mi
bliżej,
poetka
p.
Irena
Tuwim.
fałt
w
kotle,
kamienie
tłuc na szosie,
samowite
wizje
wyolbrzymionych,
po' ny Tuwim „Listy”. — A Słonimskie:
Z sobą samą poczyna sobie jak z W atmosferze Warszawy—koślawieje twornych, bywa często, że plugawych lub koślawi, starzy, biedni, brnąć bogo „Z dalekiej podróży”. — I K.

| MHłakowiczówny „Obrazy imion. wró

w

tesor Lessing będzie usunięty z uczelni. Studenci zapewniali przytem, (że Gdańsk przyj-

jeżdża, już w charakterze prywatnym

mu resortu ma zdanie jako o uczci- wraca do Warszawy.
wymi z niezmordowaną energją wal-

Studenci

ro zostanie zaniechana,

czterej zaś inni policjanci poturbowa:

93

czyć zamierza z jednostkami, któreby
swą korupcyjnością mogły powodować

na

cach miasta. Wygłaszano mowy przeciw Żydom. Przysięgano, że walka wówczas dopie-

S.

SAD oLSKi PRZEMYŚL. GUMOWY Tow Ac

naj:

oczekiwali

z tlagami i'muzyką.

nego wyjścia, jak zupełuie zamknąć uczelnię
w Hanowerze.
Z początku przypuszczano,

P.

ee_

za-

rady w Międzynarodowym

e

Er

=

pracy tej

Instytucie Agronomicznym.

co nam mogli dać _ Na zakończenie

któreśmy dzięki im spędzili,

POEZJE.

zreorganizować.

należy

koledzy

wiec

mało bliższej zaś przyszłości liczy na pomoc uogólnienia na całość korporacj,

nasi kochani goście
i bardzo szcze.
rze im dziękujemy za tak miłe chwile,

Do nabycia w pierwszorzędnych
perfamerjacji i składąch aptecznych.

za

jego

Brunświku

studentów hanowerskich

Inowrocławiu.

LUDOWE „PEPECE”
SPORTOWE „PEZECE“
TENISOWE „PEPEGE ”

Dwa
razy obecnie
wystawiono mierza odbyć właśnie do dzielnic b.
„Dożywocie”, raz dla starszych, drugi zaboru pruskiego.
raz dla młodzieży i wojska, oraz raz
W dziale reformy rolnej minister
„Pana Ministra", Wielka krzywda sta- przypisuje wielką rolę Państwowemu

część obywa-

Hanoweru siudentów, bo Gdańsk czeka tyl:
ko na patrjotycznych Niemców.
Wyrażane jest mniemanie, że niema im

OBUWIE

na tych co
ją podbu-

amerykańskich

. Zebrani studenci w liczbie 1500 odbyli
tajną naradę, pojechali w specjalnym pocią-

СЕИ

TANIE -TRWAŁE -ELEGANCKIE

wiedzialność spadła nie na ciemnych

ze stanów

mają

ma laty broszurę przeciwko Hindenburgowi.
Od tego czasu studenci rozpoczęli przeciwko
żydowskiemu profesorowi akcję trwającą do
dnią dzisiejszego.

a później dwu- w zakresie komasacji, w tej dziedzinie ku rynku, przy ul, Solankowej zastą- zabity, 9 ciu ciężko
rannych (z kiókrotna w ciągu jednego dnia pełna Zamierza wydać zarządzenia, uprasz- piła jej drogę policja z komendantem rych jeden; zmarł popołudniu w szpinieraz humoru gra na scenie, to na- Czające sam proces, tudzież odcią- policji m. Inowrocławia asp. Biczysko talu) i 9-ciu Iżej rannych. Po salwie
miony
został Starosta, który nie- prawdę ciężka praca; (o takiej z pew. żenie z kosztów dotychczasowych
na czele.
tłum rozbiegł się i dalszych zajść
zwłocznie w
towarzystwie
komen- nością pojęcia
nie ma Ministerstwo osiedli, pragnących się skomasować.
Aspirant
Biczysko
wezwał
tłum
do
nie było. Wieczorem w całem mieście
danta policji przybył na miejsce wy- Pracy, czy jak je złośliwie nazywają _ Podkreślił też
prof. Staniewicz rozejścia się, tłomacząc, że nie można panował już zupełny spokój.
padku. Po przybyciu na miejsce p. „Ministerstwo bezrobocia”).
Tylko konieczność opieki agranomicznej nad pozwolić na pochód
Z pośród policjantów post. Kwiaturządzony
po
starosta zarządził niezwłoczne usypa- prawdziwy zapał i miłość sztuki mo- wsiami skoma sowanetni.
kowski
jest ciężko ranny, 5 innych
wiecu
bez
zezwolenia
właściwej
włanie na nowo kopców i ustawienie gą zmusić do podobnych
eskapad
W zakresie nadziału ziemią Minitych samych słupków granicznych artystycznych; praca dla chleba tylko Ster zwraca uwagę w. pierwszym dzy. Tłum jednak nie usłuchał we- odniosło lżejsze rany, przyczem nieudzielając na to czasu, 24 godziny, nie zmusiłaby nigdy do takiego po- rzędzie na upełnorolnienie gospo- zwania a przeciwnie rzucił się na którzy zostali poranieni nożami. Na
najbliżej stojących policjantów i roz- miejsce
wypadków zjechały władze
_ Sołtys wsi został
zawieszony w święcenia,
darstw karłowatych i danie im możli. począł bójkę.
oraz
przybył
z Poznania
W
rezultacie post. sądowe
czynnościach jako bezwzgłędnie winRozumie to doskonałe społeczeń- wości rozwoju.
wydziału
bezpieczeństwa
Kwiatkowski został rozbrojony i cięż- naczelnik
ny, że nie przeciwstawił się tym ban- stwo i dlatego zupełnie inaczej odno:
Dalej Minister zapowiedział zajęcie ko ranny, post. Nowak
lżej ranny, Urzędu Wojewódzkiego p, G'iick.
dyckim poczynaniom. Władze
poli si się do „Reduty* jak do innych się sprawą nadziału
ziemią tych z
cyjne rozpoczęły Śledztwo, które jest teatrów wędrownych: Najlepszym te- pośród ochotników do wojska pol%RO
v #
na drodze
wykrycia
właściwych go dowodem była przepełniona po skiego, którzy pochodząc z Kresów
©
"sprawców _ zajścia,
którzy swemi brzegi duża sala gimiiazjum. Kto mógł, i od roli się do wojska oderwawszy
1
prowokacyjnemi mowami o dawaniu ten Śpieszył, by rozerwać się na od: dotąd,
j
niejednokrotnie,
przyznanej
ziemi za darmo, o odbieraniu jej od wiecznem „Dożywociu* — Fredry, im ziemi nie
otrzymali.
Minister
«bużujów» do zajścia się przyczy- tchnącem szczerym humorem staro- sprawę tę stawia,
jako
kwestję
dla codziennego użytku gimnastyki: plaży.
i nili, Ludność wsi Mosty dotychczas polskim łub na „Panu Ministrze” honoru
i
interesu
politycznego
karna i posłuszna, szanująca posta: * Krzywoszewskiego, zjadliwej satyrze Rzeczypospolitej.
|
nowienia
rządowe i wyroki
nieza: na czasy dzisiejsze.
Przywiązuje też wielką wagę do
wisłych sądów w swej niešwiadoGra
całego zespołu
doskonała, uwłaszczenia osadników i to zarówno
_ mości rozagitowana przez «uświada- trudno więc nawet wymieniać bezi- na ziemiach wschodnich,
jak i na
miających» agitatorów odważyła się miennych zwyczajem „Reduty* akto/ zachodzie Państwa. W związku z tem
niszczyć znaki graniczne. Cała odpo: rów.
ostatniem, najbliższą swą podróż za|
mieszkańców wioski, ale
do czynów przestępnych

wybryki

Tak np. w jed-

doszło do najwyższego stopnia.
Profesor
wyższej szkoły technicznej w
Hanowerze, dr. Lessing, napisał przed dwo-

27 b. m. w Inowrocławiu zebrał się ni i odcięci od oddziału.
około godz. 12-:tej w poł. wiec urząWidząc
taką sytuację, asp. Bidzony przez miejscowych
odsunął
się z pozostałymi
członków czysko

stracyjnej.
Kiedy więc część demonstrujących ruszyła ulicami w kierun-

nich

słów

PPS. Po wiecu uczęstnicy w liczbie
na kilkanaście kroków
wdzięczności za chwile rozrywki ar- jedynie jako hasła politycznego w około 800 postanowili urządzić po- policjantami
od
tłumu i rozstawił oddział w
tystycznej, których wogóle mamy tak partyjuej demagogji tego czy innego chód przez ulice miasta, aczkolwiek poprzek ulicy, zagradzając tłumowi
mało.
ze stronnictw, a pragnie traktowania, wbrew obowiązującym przepisom za- dalszą drogę.
Wtedy jednak z tłumu
Paromiesięczne mieszkanie w wa: jako poważnego zagadnienia społecz- miar urządzenia tego pochodu nie padły strzały rewolwerawe i kiedy
gonie, tłuczenie się od stacji końmi 1o-gospodarczego.
był przez organizatorów tego wiecu tłum z okrzykami „rozbrość policję”
iub autobusami, zrywanie się o świ. , Pozatem dało się wyczuć, iż Mi: zgłoszony właściwej władzy admini- ruszył naprzód, policja wobec groźby
cie,

przez

głównie sport.

dzaj sportu spotkał się ze sprzeciwem раваżerów
W Niemczech natomiast studenci urządzają burdy z pobudek nacjonalistycznych,
Oto np. obrazek zacietrzewienia pewnej
grupy stadentów uniwersytętu hanowerskiego:
Chodzi o osobę żydowskiego profesora
Lessinga. Skandal przybrał takie rozmiary,
że trudno sobie wyobrazić. Rozjątrzenie umy-

4

nister zaznaczył,
iż zgóry uprzedzić
opinję
przed
nadziejami
na
leńcy Sztuki przenieśli się na Kresy musi
przebudowanie
i osiedli na stałe w Wilnie. Po raz rychłe i radykalne

atr „Reduta*

pizez

amerykańscy obrali soble wagony kolejowe
za—przyrządy gimnastyczne, W największym
rozpędzie poclągów wdrapują się na dachy
wagonów i rozpoczynają tami harce, ówiczenia gimnastyczne i ekwilibrystyczne, Ten ro-

miała miejsge nowa niesłychana prowokacja której dopuściła się straż poobecnie 165 członków i operująca naszego. Obie delegacje złożyły mini- graniczna litewska, w podstępny sposób wciągając do zasadzki patrol
kapitałem udziałowym 2667 zł, za- strowi życzenia z okazji objęcia prze- KOP. Zajście miało przebieg następujący.
sobowym 1397 zł. i krótkotermino- zeń wysokiego urzędu.
W dniu tym około
godz. 16 patrol KOP. przechodząc wzdłuż grawym kredytem do wysokości siedmiu
Popołudniu minister zwiedził ko- nicy zauważył niedochodząc Drawczy na znacznej przestrzeni wywrócone
tysięcy złotych. Z sum tych wydano lonje osadnicze
w Rekanciszkach, a wiechy graniczne. Nie ulegało wątpliwości
iż usunięcia
wiech dakonała
około stu pożyczek.
o godz. 7ej przybył do urzędu wo: litewska straż graniczna. Na rozkaz dowódcy patrolu żołnierze nasi przyKasa
zajęła się sprawą
skupu jewódzkiego,
aby wygłosić
wobec stąpili do ustawiania wiech granicznych
na stare miejsce.
W momencie
słomy Inianej i zorganizowała
punkt prasy swe pierwsze exposė.
tym ukryty po swojej stronie oddział graniczny litewskie ostrzelał z karabi:
przerobu tej słomy posiadając własną
Na krótko
przed
siódmą pocze- nów ręcznych żołnierzy KOPu.
Litwini przez
czas dłuższy utrzymywali
maszyiię.
kąlnię Województwa wypełnili przed- ogień karabinowy. Na szczęście kule chybiły. Wobec bohaterskiego za°
°
stawiciele wszystkich
pi
olskich i chowania się naszego
patrolu, który nie oddał ani jednego
strzału w
niepolskich
wychodzących w Wil- stronę litewską, zajmując jedynie pozycję obronną,
patrol litewski cofnął
nie, wśiód których
specjalnie licznie się wgłąb swego terytorjam. Natychmiast o niesłychanem zachowaniu się
Nieśwież, 27 czerwca,
reprezentowaną była jedna z redakcyj. litewskiej straży granicznej zawiadomiono pobliską strażnicę.

„Reduta* w Nieświeżu,

powszędy

teli zażądała, żeby studentów przewozić w
—klatkach,
„
Doszło bowiem
do tego, że studenci

litewska.

naszego

urządzane

Urządzane

za podkład

Oran

jają się pomyś'nie.
Energiczny zatząd kółka
zwrócił
się do oddz, Wileńskiego Państwowego
Banku
Rolnego o pożyczkę
ra kupno bukaja i kilku krów
rasy
t. zw. czerwono polskiej,
Nieżależ-

trzebę zapisania się do kółka

Awantury,

sludentów, nigdzie chyba nie dorównują
ekstrawaganacjom studentów amerykańskich
1 niemieckich.
Pierwsi wszeląko odznaczają się lepszym

iż Litwini w dniu tym urządzili wielkie

resowanie wśród sfer miejscowych i w znaczniejszej ilości i urządzili manewry artyleryjskie według wszelkich
zasad nowoczesnej techniki wojennej. W chwilę po rozpoczęciu
huragaprasy.
nowego
ognia,
z
terenu
naszego
dostrzeżono
samolot
litewski.
Aeroplan
P. Minister dzień wczorajszy zaprzy pomocy smug dymu kierował ogniem artylerji. Ćwiczenia
przepro»
czął od konferencji
odbytej w go*
dzinach rannych z prezesami okręgo- wadzono w ostrym strzelaniu. Strzelanina trwała w ciągu dnia i z przerwami przeciągnęła się do późnego wieczora. W
godzinach wieczornych
wych urzędów
ziemskich
w Wilnie
na
granicy
panował
spokój.
Wzmocnione
patrole
К, О. Р. patrolowały
p. Naleszkiewiczem i Grodnie p. Łą:
wzdłuż granicy.

nieuświadomionych mas przez zwolenników
porządków z zakordonu i nie od tego sprowadzono kilkadzie- czyńskim,
im pokrewnych
braci z ulicy Wiej- siąt drzewek
owocowych
celem _ W godzinach
skiej w Warszawie.
Mieszkańcy wspomnianej
wioski
oddawia pragnęli nabyć
część łąk

Wielkie manewry

w

Wczoraj przybył do Wilna z War23 b. m. w godzinach rannych oddziały naszej straży graszawy minister reform rolnych prof. „nicznejW dniu
w
okolicach
Oran
i
Druskienik
zostały
zaalarmowane
dr.Witold Staniewicz. Pierwsza podróż

DELATYCZE.

woj. Nowogródzkie,

nej Kółka

Staniewicz
Wilnie.

— & przyjemnością stwierdzić należy,
że dzięki
wydajnej
pomocy moral-

Słowa. —

Niemen, 24-go
Zbrodnicza
działalność

Е

Minister

Nr 149 (1159

lecz nie mówmy juź więcej o tem.
Filozofowanie
nie sprzyja
Tuwi*
mowi. Wszelka refleksja tężeje u nie-

go w wierszu

ną lecz chłodną.

w retorykę kansztow-

Wnet się preyplątuje

Garść słów, żyjątek kolorowych,
Napiask

W elipsę rzucam

krągie,

Na pręty dźwięków metalowych
W biegu nadziewam je, jak žonglei!

W/ bezmiar żongluję zwinną mową,

Plączę ją w deseń fantastyczny
1 zgóry wiem, gdzie padnie słowo,
Clown, matematyk histeryczny!

W to mi graj! Brawol—niech aż
dłonie puchną. Korki strzelają salwą
ze łba Waszej

Paryż.

Poetyckiej

Wystawa

Mości!

Sztuki Dekora-

jakieś talmudyczne mędrkowanie, coś cyjnej. Poeta obszedłszy ją akuratnie
—odpoczywa. | z bezgraniczną nonz sofistyki, coś z kazuistyki..

—

Nr 149 (1159)

| KURJER

GOSPODARCZY
ZIEM
komy

Oszmiana na tlć gospodarczem.

odsetek

przedwojennego

posiadania.
Wojna

pozostawiła

przemysł,

mysł garbarski

handel.

warunków

nącym.

jęczmień
owies

hreczka
groch, pelucha i wyka
łabin

len i konopie

kartofle

buraki

koniczyna
seradela

razem

posiadały

— (0) Odroczenie płatności zaliczek
na podatek przemysłowy. Centrala związku kupców komunikuje, że Min. Skarbu

nieliczne zakłady są typu

drożdżownię

rzemieślui-

w Oszmianie.

T. odraczano

Ogólny

ki na rok

na-

' posiada tego znaczenia co Smorgonie
ze względu na znaczną (18 klm.) odlegtość od
stacji kolejowej.
Istną

wzgiędem kuliury plagę stanowi wielostopniowe pośredparówni nictwo.
Produkiy i wyroby dostar=
z Wileńsko-Trockim i _ Święciańskim czane s” na rynek przez producenniewątpliwie poczynił większy postęp tów bezpośredń'o tylko z najbl ższych
Jakkolwiek pod

rolniczej powiat

Oszmiański,

niż inne,—o czem Świadczą poniekąd
cyfry, dotyczące obszaru pod trawami

winny być

prostowane

193,9)

Adeli I Pawła Alehsiuków
QITOLD
5 klasy, przeżył lat 15.

grzeb odbył

2630
—

po-

5 pr. pożycz

osiedli.

prowizorycznie

ograniczono

wymiar

za

Wsch, sł. og.

Piotr. i Pawł
Jutro
Wsp. św. P.

2 m. 34.

Zach. sł. o g. 7 m.

ściąga

z

r

8
Znamienne.
trudnościach płatniczych,

14115

attache wojskowy amerykański ppuł- chody ministerstwa skarbu

10342

rajszym 28 b, m., przybył do

36%
>

Wilna

32.75

23,85 „23,95 23,90

podatków świadczą

znamiennie

do-

Z tytulu

W stosunku do preliminowauej w

generałowi Rydz-Śmigłemu.
Jednocześnie p. ppułk. Mackenney zamie-

budżecie na 1926 r. sumy tego rzdzają wpływów w wysokości 3000000

— (w) Zakończenie zawodów
K. O. P. w Wilnie. W
konnych
dniu 26 b. m. zakończono w Wilnie
zawody konne poszczegó'nych Kor
pusów Ochrony Pogranicza celem
wysłania drużyny reprezentacyjnej na

gnięto faktycznie już 4,936,708 zł.
(nadwyżka 1,936,708 zł), przyczem
wpływy owe przedstawiają się miesjęcznie następująco:
1) styczeń— 304,612 zł.
2) luty
—1,188,007 zł.

Miej-

z. kół:

radnych

osią-

wiesięcy

zł, w ciągu pierwszych

polsko-lilewską.

rza zwiedzić granicę

3) marzec — 204,155 zł.
4) kwiecień—2,449,934 zł.

z 6 Brygady K.O.P., I! miejsce otrzy-

miarodajnych, pewna grupa

w

płatnicy

wienia się inspektorowi Armji Nr. 1

zawody warszawskie. | miejsce w za*
Duszyński
wodach zdobył rotmistrz

Rady

obecnie

kownik Mac Mackenney wceluzwie- kar za zwłoką odselków w wypaddzenia Wilna oraz celem przedsta: kach odroczenia opłat i t. p.

Jak widźmy jest to chyba

jedyna

mał rotmistrz Dąbrowski z 3 Bryga- pozycja budżetowa, która nie tylko
wzrasta
dy i Ill miejsce zajął por. $zalewicz z nie zawodzi, lecz przeciwnie

w preliminarzu. Nieszczególne szczę-

3 Brygady K.O.P.

— Obozy Harcerskie przyspo: Śliwy objaw!
posielewicowców zamierza na tem
вшлилиныоеатиоолищичииоичоиоолицисено
dzeniu złożyć wniosek o natychmia- sobienia wojskowego. W ‘усИ

31

stowe rozwiązanie Rady Miejskiej.
jednak objaśnienia Wilna
pastewnemi,—to
URZĘDOWA.
— (o) Remont domów grożą Е
i innych
miejscowości całe
ń
į
faktu większego rozpowszechnienia rzeszę przekupniów. Za produkty napubliczne: .
— (0) Zjszd naczelników urzę: cych bezpieczeństwu
a fikomisj
innych roślin poza głównemi należy byte w. Smorgoniach płacimy w Wiłka
miejs
wno
dów szarbowych. Dziś, dnia
29 mu. Nieda
wniosek urzę"
szukać również i w różnicy gruntów. nie o 100 i więcej proc. drożej, Chała
trywa
rozpa
wa
nanso
resprawie
System prow:dzenia gospodarki rakterystyczną cechą rynku w Smor- czerwc2, odbędzie się zjazd naczelniokręgu du wojewódzkiego w zagrażają bezskarbowych
jest tu tenże, co w innych goniach jest liczna obecność kolejarzy ków urzędów
które
—"rolnej
w,
Na zjez- „montu domó
Wileńskiej Izby Skarbowej.
powiatach, —nie będziemy przeto nad czyniących tu zakupy ..nie zawsze dla dzie
cznemu, lecz wskutym będą rozpatrywane Sprawy pieczeństwu publi
została
tem zastanawiali się.
Zaznaczyć jed: potrzeb osobistych.
kredytów sprawa
podatkowe. Na zjezdzie będzie obecny tek braku
wy:
o
został
nak
należy,
że przewaga
Średniej
ie
Obecn
Na zakończenie warto powiedzieć delegat Min. Skarbu w celu udziela: w zawieszeniu.
t
remon
własności, wobec możliwości staran- kilka słów o przemyśle
na
ty
kredy
że
ne,
jaśnio
ludowym.
wyjaśnień.
być
mogą
w
niejszej
uprawy i głębszego wglądu Ludność wiejska pozbawiona zarob- nia stosownych
domó
ch
wany
anko
wzmi
(w) Komisarz Wimbor wy:
w gospodarkę przez właściciela, ko- ków postronnych oraz możności wy:
cieli nieruchoW dniu 1 lipca uzyskane przez właści
na urlop.
jeżdża
rzystnie odbiła się na ogólnym roz- chodztwa czas wolny od bezpośredrozbudowy m.
etu
komit
od
r. b. Komisarz Rządu na m. Wiino mości
woju rolnictwa w powiecie.
ciele nie wywłaści
sami
ile
O
Wilna.
nich
zajęć niewątpliwie mogłaby
z p. Kazimierz
udaje się na
Wimbor
Przeciętny zbiór z 1-go ha w cent- większą
remontu, reo
nieg
wied
odpo
ą
konaj
korzyścią użyć niż to ma uilop do Zakopanego. Zastępstwo
rowadzony
(r. 1923): żyto ozi- miejsce
przep
wynosi
e
narach
mont ten będzi
dotychczas.
Zaangażowanie obejmuje p. Wacław Iszora.
me—6.3,
żyto jare—5.0, jęczmień—
rzez Magistrat na ich rachunek.
Rynek w Smorgoniach

zawiadamiają przyjaciół

142.85

dowiadujemy się

Jak

skiej.

Po

28 b, m.

rykański w Wilnie. W dniu wczo- jąkich znajdują się

dziane jest posiedzenie

WTOREK
398 Dziś

rodzice

w dniu

2058

32,32

pr. pożyczk, konw,
—proc. listy zast.
ziemskie przedw.

Nowogródku

29,72

3639
—

konw.

w

WOJSKOWA.
— (w) Attache wojskowy ame- = O

Papiery wattościowe
Pożyczka dolarowa 67,50 (w złotych 675—
kolejowa 153,00
—
—

przez

się na cmentarzu

Tą drogą znękani strasznym bólem
i znajomych.

„055
'
486
›

19438

14150

tragiczną

uczeń gimnazjum O.O. Jezutów

"KRONIKA

rym

leży Smorgonie,
następnie Oszmianę i Dziewieniszki.
Oszmiena nie

100.0

1926

720,05

Śmiercią

synek

7275
ZZ
Kuo | Br

Sprz.

1002
402,50 _ 403,
"d
855
ана
‚

RZ
1326 Stolkholm

indywidnalnych

urzędy stosownie do wysokości wniosków
przy prowizorycznem rozpatrzeniu odwołań,
przeto jest rzeczą jasną, iż ci płatnicy któ-

żydowskiem.Z ośrodków handlowych
wymienić

na skutek

dań terminy płatności zaliczek na rok
z dnia 15 czerwca do 15 lipca i z dnia 15
lipca do 15 sierpnia r. b.
Ponieważ ministerstwo uprzednio wyja*
śniło już podwładnym instancjom, że zalicz-

Handel koncentruje się przeważnie
a właściwie niemal wyłącznie w ręku
miejscu

Szwajcarja

a

wego), którzy do dnia 29 czerwca r. b. zapłacą przypadającą sumę za Il półrocze 1925

kryzys ekonomiczny rzecz prosta nie
ominął powiatu,
I tu w ostatnich 2
latach przemysł miał do przezwycię*
żenia trudności, którym podołać nie
mógł i zamarł

na pierwszem

Ba

wydało zarządzenie, by tym płatnikom państwowego podatku przemysłowego (obroto-

zginął

drogi

1926 r.

Tran.
0

Dolary
Hoiandj
asis :
se

Dnia 26 czerwca r. b.

WARSZAWSKA,

28 czerwca
i waluty:

Dewizy

Z, Harski.

czego.
Z zakładów większych prze*
mysłowych
należy wymienić jedynie

ргсс.

—
ю
NOOARMONNO
°Dm©)
|aocacwawi1u

pszenica ozima
żyto jare
pszenica jara

Smorgonie

GIEŁDA

szmiańskiego,

których wyroby
wytrzymywaly konkurencję wyrobów rosyjskich. Obecne

&а
o.

Žyto ozimie

Jedne

wojną przebył tu w stanie kwit-

kii- do 40 zakładów przemysłowych, ty:
pu fabrycznego, w tem kilka garbarń,

matycznych,
żyto, owies, jęczmień i
i kartofle należą
do
podstawowych
- ziemiopłodów
uprawianych
w
po»
wiecie.
Podział przestrzeni według poszczególnych
upraw
przedstawia
się
następująco:
Obszar w

ponieważ
będę musiał powrócić do
tego tematu, streszczając
w jednym
z najbliższych
numerów
„Siowa*
wielce pożyteczną działalność Sejmiku

niezatarte ślady

5

do

nych potrzeb;gospodarczych powiatu,

w postaci zniszczenia poszczególnych

Nr. 148 z dn, 27IV). gałęzi przemysłu. Przed

Odpowiednio

stanu

E

ll półrocze 1925 r., będą mogli korzystać z
odroczeń terminów, będących w mowie zaliczek po uiszczeniu ograniczonego przez komisję wymiaru.
я
Wreszcie wypada podkreślić, że zaliczk
na podatek przemysłowy nieuiszczone w ter
minie, mogą w indywidualnych wypadkach
również na skutek podań płatników podlegać
rozłożeniu na raty jako zaległości podatkowe.

WSCHODNICH

(patrz „Słowo*
Rolnictwo,

SŁOW

SAMORZĄDOWA

ĘWkrótce

że Polska

przyjaciół jest twierdzenie,

otwarto obozy harcerskie przy-

dniach

bytu pi państwowego
go bytu
przy po * przez
sposobienia! wojskoweg
przez 88 latla swego
ej o
i
4
dostenu
korzystać
f
Ochrony
Korpusach
_
ólnych
dostępu do
wykorzystać
potrafiła
"i
Brygady
2
szczególny
:
Kiórza
Pogranicza.
s BI
Niestety jest to gorzką prawdą,
K.O.P. otwarto obozy w Niemienczy-

nie dla drużyny warszawskiej ŻEŃ: 4 wina za to spada wyłącznie na
skiej; w Kołtynianiach , dla drużyny społeczeństwo, które z dziwną obo-

i niezrozumieniem | prze-

żeńskiej imienia nieznanego żołnierza; jetnością

w Słobódce — obóz zbiorowy repre- chodzi nad powyższym zagadnieniem

2

warszawskich i go porządku dziennego.

zentacyjny z drużyn

łotewskich przybyłychz Rygi; w Igna- | Wszak pozbawienie Polski posia-

wybrzeża to skaza-

linie dla 1 drużyny warszawskiej i W danego skrawka

Łyngmianach dla 7 drużyny WAT: nie nas na wegetację i zależność
ekonomiczną od wrogich sąsiadów.
„
szawskiej.
A to jest przecież główny cel
W obozach prócz drużyn polskich

będą reprezentowane drużyny otEW- zakusów naszych wrogów, któremu
świadome
polskie
skie, czechosłowackie i rumuńskie. społeczeństwo
14

Ogółem zorganizowano

niebezpieczeūstwa

"mu

obozów

grożącego

OP

od godz. 10 tej do 8 mej wieczorem.

przeciwmusi się
roz łą SEA
6.7, owies—7.2, łubin—8.7, kartofle—
będzie przystąpione do
niezbędnem. Projektowana w Oszmia*
Ry
;
stawić.
TEpre"
Jbóz_
męski
6
i
żeńskich
potrze:
105.
4
domów,
wszystkich
ji
— (x) Przebieg zjazdu inspek- i
codziennie
jest
otwartą
Wystawa
+6
i
rumuńskich
drużym
Ogólna produkcja była by większą, nie wystawa wyrobów przemysłu lu- torów samorządowych w Wilnie.
zentacyjny
w
teniólitu
niezwiochiiego
aaa
dowego nie tylko wykaże stan obecinstruktora

przemysłu

ludowego

jest

gdyby nie zniszczenie dużych
prze:
strzeni w okresie wojny. Gminy Krew- ny lecz i wskaże na właściwe drogi,
ska i Smorgońska dotychczas odbu- któremi iść należy celem podniesienia
dowywują się. W r. 1921 zarejestro- stanu przemysłu ludowego.
wano w powiecie 74 wsi i majątków
5 Potrzeby gospodarcze Oszdoszczętnie zniszczonych i 16 wsi i
miańszczyzny.
20 majątków zniszczonych częściowo.
Ze specjalnych upraw należy wy:
Bo jednej bodaj że z najważniejmienić
len, który znajduje tu pod szych
i najaktualniejszych potrzeb
względem gleby sprzyjające warunki. powiatu zaliczyć należy zrealizowanie
W ostatnich latach na uprawę Inu projektu budowy kolei przez Oszmia*
zwrócili większą uwagę również właściciele majątków przedtem
uprawa
Inu koncentrowała się przeważnie w
ręku włościan.
Łąk w kulturze, we
właściwem
brzmieniu tego słowa, tyle co niema.
Łąki
naturalne
dają siano
bardzo

podrzędnego
gatunku
wartości odżywczej. W r.
ciętny. zbiór siana z 1
tylko 9.2 centnarów. W

о

Uczestnicy,

obradującego

obecnie

Wilnie zjazdu inspektorów

re- 6 cio tygodniowych. w

celu usunięcia niebezpieczeństwa.

w

—

samorzą::

niwecz. Mówić o postępie w rolnictwie
w
tych warunkach jest tylko
gestem i frazesem.
Najlepsze
chęci

nej.

opłaeenia zaległych

ilość inwentarza żywego

stanowi zni-

szalancją pisze sobie na pierwszym
lepszym skrawku papieru... może na
pół-na-pół prozą
menu obiadowem...
taki sobie wiersz:

i

najołębsła

wiedza zawodzą,

gdy

z uchwałą ostatniego wiecu
PPS. w Wilnie, poseł Pławski

pzriji
złożył

w ostatnich dniach w ministerstwie
Spraw Wewn. rezolucję tegoż wiecu

Flomatów. Dn. 26 b. m.

Nie wymieniam

Siedzę

i gwarzę

Z drzewem zielonem:
— Arbre!
Ecoutez!
Votre santć!
C'est vous — Ie plus

beau

с
pavillon

[polonais!

w

którym

odbywają

NADESŁANE.
Wypłata w ciągu 10 miesięcy.
Ceny ściśle fabryczne.
Gwarancja

komisji

egzaminacyjnej,

w tej akcji.

chce

10-cio letnia.

podwoić

ź

bezprocentowym

Zwracający się o nabycie

p. Ukończenie z wynikiem pomyślnym

tychczas nie znani

mi,

wizytatora Riessa i p. L. Kuczew- obozu P. W. oraz 2 letnia względnie wozić lub. nadsyłać
skiego, nacz. wydz. szk, zawodowych, jednoroczna pracą w Legii Akade- Urzędu Gminnego o

odbyła się w Liceum Fil. uroczystość mickiej borg. „prawo, .akademikom majątkowym.
więczenia świadectw o ukończeniu tej do odbycia służby wojskowej w cią-

szkoły tegorocznym abiturjentkom.

do“
Fakt ten ma daleko większą
niosłość, niż się na pozór
wydaje.

Oło istnieje i rozwija

się

w

szkoła ogólno-kształcąca
0
zgoła typie, niż gimnazjum.

innym
Szkoła

ta, jak słusznie w swem przemówieniu podkreślił pan

_ gu 12 miesięcy. Czas trwania obozu

będą akadew
obozie

6 tygodni, przyjmowani
micy, którzy dotychczas

Wilnie nie byli, Bliższych informacji

przewodn.

kom.

w godz. 13—15 i 19
czerwca

1926 r,

—21

do

a takoż

nąć zbytnie przepełnienie
awa
wykształcenie

w

ra zostanie

dn. 30

RÓŻNE

Towarzystwo
ю

2

Zygmunt Nagrodzki.
"Wilno, Zawalna 11a.

i MUZYKA,

po raz pierwszy

w Wilnie

zna-

komita operetka J. Gilberta «<Paryżanka» z
a Az
w žo S koki aj
A
LE
leży do najlepszych
kreacji, w które,
Ina
Bs przez. szereg
ania
ežio
.„

atym ajedno-

przy-

poświadczenie
swoim stanie

— Teatr Letni, <Paryżanka>
z
E.
Gistedt. Dziś w Teatrze Letnim wystawio.

przyjmuje

gimna-

a do:

raczą

TEATR

udziela

Wileński Komitet Akademicki w
lokalu Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24)

egz., powstała w tym celu, by usu- zapisy do obozu letniego.

dja uniwersyteckie, a pragną i mogą

poeta ujrzy, ze wszystkiego, co uczuje, z każdego szrawka
każdego zakątka duszy

Kto

Warszawę.

Dotychczasowe

Ło:

występy

w

Wile

przyjaciół

: Ai,

НУаa i "oo
PADA

Trzykrzyska)

Gistedt do Finlandji, Dalszą obsadę tej cie-

D
średniego Francji Na zebraniu
tygodniowem Aką obdarza Arino rysio I
miary =
Rady Miej- 5&2…0„ które po
innych lokal- skiej. Na dzień 8 lipca rb. zapowie- zakładu naukowego nie idą na siu. Towarzystwa w letnim lokalu Klubu śstadeje Gia występy przed Kriwióke. E.

pejzażu
wyrywa,

A nad wszystkiem panująca: impresja»

i z Wściekłe skróty. Zwarjowana synteza.
wy- Z całej (staroświeckiej) symfonji: dwa

Szlacheckiego

(Góra

zająć słanowisko w licznych dziedzi- WE środę 30 b. m. o godz. 8 m. 30 kawej nowości stanowią: ulubieniec Wilna
Thormagne
Werner
+ wi
а
Ją pracy
nach
prac gospodarczo
darczo-państ:
WE
BE
„WI . niezrównany
i w rolach komicznych M. Dowpaństwowej. wiecz. p.
3

A

W tym celu Liceum im. Fil. dajewy- głosi dalszy ciąg

d

Swego

munt, świetny aktor 1 reżyser

udczytu O węyioi Wacław Zdanowicz,

Wonna mięta nad wodą pachniała,
Kołysały się kępk! sitowia,
Brzask różowiał i woda wiała,
Wiew sitowie i miętę owłał.

Lub na innem miejscu gdzieś —
wykapany Bohdan Zaleski—szumka-

wych dróg..
strojenie na niebywały
ton, perfekcjonowanie
instrumentu
poetyckiej gry...
Instrument to już, prawdę rzekłszy,
wydoskonalony, że chyba niczego mu
nie braknie. Słowacki prześcignięty...

M. Domosłat

który

wraz z

chowankom swym wykształcenie ogól. KS'ążce p. Oeorges Bernanos'a «SOUS E, Gistedt odtańczą <Charlestona», <Tango
ne

ławia.. tylko słowa, słowa, słowa.
Przekunsztowne, bajecznie kolorowe,

Tylko to — i więcej ni .
dumka...
W dzisiejszych czasach jest са!Miłą Panna, słowu miła,
kiem możliwe pisać takie wiersze. To
Miła słowom, miłowana
nawet modne,
:
Ta, co śpiewy nam słowiła,

Lecz co do Tuwima,

i święta

koncerty.

Akademickiegoz kredytem do 10 miesięcy.

6-ej po poł. w obecności przewodni- prośbą o współdziałanie

czącego

— (x) Posiedzenie

podatków.

tu

o godz. |eńskiego Komitetu

i cały

y

szereg

5

wiadomości

z żakre-

le

soleil

de

idziani

Satan»

Goście

mile

takty; z dwóch taktów jeden akord; su gospodarstwa domowego,
robót widziani,
z jednego akordu jedna nuta; z jednej ręcznych, pedzgogiki i higjeny oraz — — (w) Żydowska
konferencja
rozśpieware... lecz słowa, słowa, sło- nuty..
Dużo krzyku i rozpusty,
gdybyż można było zreduko- buchalterji, Jest to typ szkoły, która w sprawie szkolnictwa i oświaty
R
PA
Šaė
2
10
к
I jest
wa. Ba! Gdybyż potrafił choćby
ot, wać ją do ekspresjonistycznego sym»
«Exposition des Arts Decoralifs>.
zasługuje
na
_jaknajwiększe
"zaintere.
religijnej.
W
e
ai b, AWA?
na najpospolitszą, sitowiem porośnię: bolu jeszcze subtelniejszego!
sowanie i poparcie zarówno społe. z inicjatywy „Das
Wort'u"
konfe-_
A ja siedzę w knajpce w pobliżu
tą wodę popatrzyć spokojnie, porozA wszystko dła tego aby wyrzu czeństwa, jak i M. W. R. i O, P.
„ I piję apóritif
rencję ortodoksów.
Konferencja pokoszować się, i z nami podzielić się cić na forum publiczne własną duszę
Piąty czy szósty.
Po rozdaniu świadectw licznie zę- trwa dwa dni. Tematem obrad kon:
rozkosznemi
swemi wrażeniami...
do dne; usiłując wypowiedzieć się, brani goście obejrzeli wystawę robót ferencji mają być sprawy związane z
Jest i druga, zarazem ostatnia,
>
RS
oce
se
1
iš
Nie. Zaraz mu i popłynęła prze- jak dotąd nikt, żadenz największych iz rysunków.
Pięknie wykończona bie- szkolnictwem i oświatą z,
‚
strofka:
najkunsztowniejsza, słowami grająca, dotychczasowych mistrzów wypowie» lizna i roboty ozdobne dowodzą, iż , — (w) Cholera w pow. WileńNa trotuarze
melopea:
dzieć się nie potrafił Szukanie no: uczenice tej szkoły odnoszą prawdzi- Sko Trockim.
* W. krześle plecionem
W. tych dniach na
Jest w tym Paryżu

niedzielę

się na wystawie

W

P. w

— Akt maturalny w Żeńskie! ŻA nich przysposobienia _ wojskowego daję wiecwńj.
Liceum Ogólnokształcącem im. gla akademików zwróciło się do Wi- ściśle fabrycznej

do zdzić$iątkowania inwentarza. Do- główną troskę sianowi z'obycie na w Sprawie natychmiastowego rozwiąZacaiomie
tyczy to jednak tylko własności drob- lichwiarskich procentach środków dia zania Wil. Rady miejskiej.
większych

K.O

renie 13 Baonu 4 Brygady

dochód
z
mleka
powinien
nabyć
wirdwkę
poczną się o godz. 9-ej rano obrady $a hejnat z czatowni stražy, Oodz, nych i ustawowych
Magistracie 13272 zł. Z powyższych zasiłków (centryfugę).
poszczególnych komisyj tegoż zjazdu, о4а zbiórka gości w
я
:
5
nę—(Druja— Woropajewo—Oszmiana które potrwają do godz. 12 w poł. sala posiedzeń R. M. Godz. 9.20 po- korzystało 1.227 bezroboczych, uNajlepszą,
to
jest
najlepiej
oddziesiłków,
stacja—Oszmiana miasto—Bohdanowo poczent pod przewodnictwem p. wo: witanie gości i wymarsz do „kościoła prawnionych do pobierania
nie lającą śmietankę, najłatwiejszą do
ione
uprawn
osoby.
32
ast
natomi
Godz
— Lida). Nagzasadzie przedwstępnych jewody Raczkiewiczałodbędzie się po- św. Ducha na nabożeństwo,
obsługi i najtrwalszą jest oryginalna
gująprzysłu
rokowań z władzami łofewskiemi przy- siedzenie zjazdu. Zamknięcie zjazdu 10.30— uroczyste poświęcenie samo+ zgłosiły się po odbiór
szwedzka wirówka «Diabolo» naj:
puszczać należy, że Łotwa w razie nastąpi o godz. 1-ej popoł.
chodów straży i okolicznościowe prze: cych im zasiłków. AKADEMICKA. wiekszej w świecie fabryki maszyn
<Pumpseparato> w
tego rodzaju
2
przeprowadzenia tej kolei przeprowa— (x) Zatwierdzenie statutów mówienia, 11-ta dekoracja strażaków.
Sztokholmie.
KorOkręgu
— Dowództwo
dziła by odnogę od st. Balbinowo w ochotn. straży ogniowych. Władze Godz. 11.30 ćwiczenia straży.
kierunku Drui.
Niezależnie więc od wojewódzkie
jeneralny _ przedstawiciel
Jako
SZKOLNA. pusut Nr. Ill. Grodno w związku z
w Wilnie zatwierdziły
znaczenia strategicznego nowej kolei, ostatnio statut nowozorganizowanych
$
otwarciem zapisów do obozów
let- powyższej fabryki na kraj nasz sprze<<Dlasoiox="nik> aig

trzody chlewnej
nie tylko powróciła
do stanu przedwojennego lecz nawet
zwiększyła
się, jakkolwiek
wojna i
się poprzednio
okupacje przyczyniły
gospodarstwach

| chostowackich nasza

dowych zwiedzili
w dniu 27 b. m, Wilnie, W dniu dzisiejszym Wileń: Postułówce.
ZNA.
straż ogniowa pod kierownictwem
pod przewodnictwem naczelnika wo:
:
ĖC
„SPOL
A
OPIEK
i
PRACA
zi
obchod
ry
p Waligó
jewódzkiego wydziału samorządowego poitkdania
go»
vp
_ —° (x) Ile
p. Chmielowskiego,
szkołę
rolnjczą uroczystość Święta strażackiego po>
=.
fun
urząd.
owy
z poświęceniem nowych Państw
w Bukiszkach, pod Wilnem. W dniu łączonego
w > аЦ
м Wilnie wypłacił
wczorajszym
zaś wszystkie urządze- samochodów straży wileńskiej. Pro- bocia
ога
Z
zas
ego tygodnia
nia techniczne m. Wilna.
Dziś roz- gram uroczystości następujący: Godz. ostatni
na ogėlną sumę

niedużej
1923 przeha wynosił miałaby ona ogromne znaczenie go* echotniczych straży ogniowych
w
zestawieniu spodarcze, ułatwiając handel wymien- Ranżyszkach, pow. Oszmiańskiego i
do innych
powiatów była to liczba ny z Łotwą i zwiększając obrót wew Prąkach, pow. Postawskiego.
najmniejsza.
wnętrzny. Przy budowie kolei ludność
MIEJSKA
Cyfr, dotyczących zwierzostanu w znalazłaby poważny zarobek postron—. -popizednich latach, nie przytaczany ny. Zresztą korzyści kolei tak są wi— (x) Termin wyboru do Rady
wobec ich małej wiarogodności (ze- doczne, że zbędnem s'ę wydaje dałsze Miejskiej. Według otrzymanych inbrane za pośrednictwem gmin w r. zastanawianie się nad tą kwesiją.
formacyj najbliższe wybory do Rady
Następnie powiat
dotkliwie
od- Miejskiej w Wilnie odbędą się pra1922). Niestety nie jesteśmy również
w posiadaniu
statystyki, przeprowa- czuwa
brak długoterminowego,
ta- wdopodobnie nie później
jak za 3
dzonej w roku 1925, w związku z niego kredylu, bez którego życie gos- miesiące. W tym okresie mają się
projektowanym
wymiarem
podatku. podarcze powoli zamiera, instytucje też odbyć wybory do wyznaniowej
Musimy przeto siłą rzeczy ograniczyć gospodarcze likwidują swą działalność, gminy żydowskiej w Wilnie.
pracy pizestają pracować,
się do spostrzeżeń,
stwierdzających, warsztaty
— (x) W sprawie rozwiązania
że ilość koni, bydła, owiec i zwłaszcza wszelkie poczynania obracają się w Rady Miejskiej w Wilnie. Zgodnie

W

strażeckie" | w

„Święto

(x)

wą

korzyść,

kształcąc

i
się

&
kie.

„pod

i
terenie

i
powiaju

ilen
e
i
W ileńsko 1 rockiego

Apache»

i «Walc Wiedeński», niezwykle mi

ły obrazek Biedenmajerowski, stale bisowany po klkakrotnie. Kasa czynna

dziś od g.

11-1 w Teairze Pojskim (<Lutnia»), od g.

Lotnie, zeza
3ej w Ba
—
Dzisiejszy koncert symfoniczny

z

udziałem M. Erdenko. Dziś odbędzie
się

wy ogrodzie po-Bernardyńskim Wielki Kon-

cert Wil. Orkiestry

M. Salnickiego.

Symfonicznej

Atrakcję

wielką

pod dyr.

stanowić

będzie
udział znakomitego
skrzypka-wietuoza
M. Erdenko,
który czarować
będzie słuchaczy

wykonaniem

najulubieńszych utwo-

rów; Wagner — Marsz z op. <Tanuhauser>,

Vleuxiemps e

zz

RA

zja z op. <Zydówka»,
Saint-Saens —
Due
E
«Samson i Dalilla» I «Tańce egipskie>,

rownictwem oddanego sobie zespołu Skonsłatowano wypadki zachorewań Ejli-Ejfl (opracow. przez M, Helmana), Kołnauczycielskiego z dyrektorką szkoły, przypominające objawami
cholerę. Nidrel (oprac. przez M. Erdenko) 1 Wieniap. L. Pietraszkiewiczównią, na czele. Wobec obaw by straszna ta choroba wski — Karnawał rosyjski,
A ia-

Świadectwo otrzymały następujące.
nie przyjęła TOZMiarów Epidemicznych me,” oka

Poczalck 0

uczennice: Galimska Marja, Gintowtó- wyjechał w dniu 27 bm. celem OSO- F'zy) miejsca rezerwowane ——2 zł. ulgo-

Wciąż tylko jeszcze bieda—z du- wna Marja, Hakówna Marja, Kostro- pe gada
stanu rzeczy dr. we —50 gr.
в
szą. Wciąż w niej jak niema tak nie- wicka Zofja, Krotkówna Adela, Odyń- Sumorok.
WYPADKI! i KRADZIEŻE
ma arcydzieła. To skąd go wziąć?
cówna Janina, Pohosska Felicja, Roz- _ — Wystawa Ligi Morskiej i
;
Idźmy dalej, od książki do książki, wadowska Adela, Saczkowska Janina. Rzecznej
p. t. „Nasze Morze i
— Zasłabnięcie. Dn. 26 b.m. na placu

Muza jasna, zapomniana!

— Gimnazjum im. T.CzackiePrzelewanie się melodji słów... przyglądać się najnowocześniejszej
się teraźniejsza poezja polska jak w
najdoskonalszem lustrze odzwiercia- progresje czysto dźwiękowe... łańcu- poezji polskiej—poezji wolnej i swo*
dla, to on sobie tylko
pozwolił
na chy akordów.. Tam, sam
zgrzytnie bodnej, wolnej od znęcań się carskiej
*
.
rym-nierym
zakazów, przyjmuje kancelarja do dn. 30.VI
„mieczem* — „człowie- cenzury i hakatystycznych
takie bryznięcie piórem.

Rzeki*

w

Kasynie

Garnizonowem

przed kościołem Św. Kazimierza

nagle strat

šo. Zapisydo Kostukueyjuego Ona. olała przedłużona do. dna 4 lipca 36 ku Rymiewizna. Ronaędowań

Wielki poetycki talent...
Taka np. «Podróż»? Oto

:
jest w

czek"— „perli*— „Berlin'..

Lub

prze-

poezji

wskrzeszonej

Polski,

jedziemy się nagle po wierutnej pro- całej w ekstazie spełnionych

">= przepysznym okazie: co się zowie im- zie jak po grudzie, jak saniami po cjców naszych
presjonizm poetycki. A w «Spacerze piasku... Tam jakaś smuga zblakłego
po lesie» cóż za prześliczne akcenty romantyzmu—owdzie przecyzelowany
prostoty i szczerości! Tylko, że się naogół godny najrodowitszego parnaistna — de- sisty—dalekie murmures du bal, co
wciąż kłębi jak wicher
miencja słów, i ze wszystkiego co się wciąż jeszcze skończyć nie może.

poezji

marzeń

i dziadów...

RZKĘ

włącznie w lokalu gimn.

°

.

Jest

ona

w chwili obecnej

im. Kr. Zy- zwykle aktualną jeżeli

nie-

otowie

i oe

wiozło do jej mieszkanią.,

wa.

uświadomimy 319 Mewyjašmioną

ses

trucizuą

wm otruła

Marja

Urbanowi-

gmunta Augusta (Mała Pohulanka 11, sobie, że nasz sąsiad zachodni, ze gas io a
RM
II piętro) od g. 10 do 12i od-4—6 zdwojoną energją prowadzi na tere.
_ — Śmierć wskutek piłetatnai
popoł.; od

dnia

własnym przy ul.

1

lipca

w

Wiwulskiego

lokalu

wstępne

rozpoczną

międzynarodowym

Nr. robotę,

11 codziennie w tychże godzinach.
Egzaminy

nie

zmierzającą

do

korytarza gdańskiego od

się

po wakacjach da. 25 sierpnia 1926 r. kąd

Głównym

atutem w

oderwania |"

Macierzy.

argumentem

ręku

krecią wsi

swą

i ponie-

naszych

Turowszczyzna

gm.

PASEO

2 Bowiesił się. W

Leonowicze

gm.

PR

lesie

Kościeniewickiej

nie- się 22-etni Filip Chomicz.

We

Kurzeniewiecklej

około

wsi

powiesił

sto

"ZJAZD BIAŁORUSKI W WILNIE.

w

składzie

Pawlukiewicz

(przewodniczący), Alechnowicz, Podbe-

reski,

Sokół: Kotyłowski

i Skrzypiec.

Ekonomiezne

©

wę szkolnictwa mówi o braku inteligencji, sądząc
iż stanowisko inteligencji mieli szanse zająć żydzi,
lecz
sytuacji

widzi

w krzewieniu

nictwa białoruskiego pod

Dodatek tygodniowy
do C.W.E. p. t.

towarzystwa

przewodniczący
powitalne
od

odczy:
rektora

Zdziechowskiego, który wyrażaw depeszy żal, iż wobec
że być osobiście na

wyjazdu nie mozjeździe, od me:

mówią

„Praświety”,

nie po białorusku,

rosyjsku.
i

mocy

Kino-Teatr

Arcydzieło

Lednickiego,

„Helios“ 22

po

kwestję

teatru biatorus-

wykazuje konieczność

i subsydjów

ze

strony

Wiejski
Kinenatooraf
KULTURALNO OŚWIATOWY.

po

rządu.

przedstawicieli

mie warszawskim
stoją na innym
gruncie politycznym,
zaproszeń.
na
zjazd im nie wysyłano, natomiast zaproszono pos. Rogulę i ks. Stankiewicza.

otwarcie o godz. 12 p. p. ll-go dnia
obrad Przewodniczący odczytuje list
uczcili

pamięć

tragicznie

zmarłych

GLICEROPHOSPHATE

referaty: ogólno

narodu
białoruskiego
przy oparciu
się na Wschód czy na Żachód (PolSha). Mćwi o niezrozumieniu się wza:

jemnem

powstaniu
Słuckiem i jego
następstwach. Wytyka błędy posłów biało-

ruskich nie liczących się z życiem
zrażających Poiaków do Białorusinów,
na

stanowisku

demago-

gicznym żądających tego, czego Polska
dać

nie może,

miast

Referent omawia

reformę rolną

tusi

sowieckiej,

Stosowany

prowadzić

pra-

prowadzoną na Biało-

ruskiego wysyłając

wlaz z Polską,

pragną

wiaty w przeciwstawieniu do stworzo-

iż należy

UWAGA:

nych przez posłów białoruskich

band

dywersyjnych. Mówi dr. Pawlukiewicz
o Białorusi Sowieckiej, której utwo-

rzenie jest manewrem

Rosji

Sowiec-

kiej, która dla swych celów
pragnie
otumanić masy
białoruskie hamując
jednocześnie płace kulturalne Białorusinów. My, stwierdza dr, Pawlukiewicz, mimo iż w pracy swojej mieliŚmy trudności, mimo
iż obrzucano
nas blotem nazywając
samozwańcami idziemy drogą realną i przyznajemy się, że samozwańcami
jesteśmy

pragn:c

uratować

naród

białoruski

od zguby, tak jak to zrobił genjusz
Piłsudskiego odradzając naród Polski.
Realnemi dowodami naszej piacy jest

podnieść

z głodu.

Po dyskusji

fakt, iż sejmowy klub białoruski rozpadł się na Robotniczo-Włościańską
Gromadę i Białoruską Chrześcijańską
Demokrację.

wyłonione

kulturę

rolną,

sprawie

reli-

gijnej
wygłoszony
przez księdza
prawosławnego Sokół-Kotyłowskiego.
Mówca

kleru

‚ &

podkreśla

ciężkie

prawosławnego,

położenie

stwierdzając,

sytuacja _ Białorusinów-katolików

wo ak:

Niebywała

W.Z.P.

zjazd

P4444444444447444444

gra artystów!

CZYSTY

i z ŽELAZEM

nerwowem

wyczerpaniu

ogólnego

A.
w

i

dla organizmu,

dla osób

dorosłych

Rozmiar

W.Z.P.

Wilno

opuszcza salę. W kwestji
dla więźniów politycznych

uchwalono

domagać się

PRAWIE
DA

Zięlna

Nr.

0

pod

Proszę

łaskawych

Żórawia

TELEFON

ZAWALNAI

2

1—147

DUK

na

worki

zaś ze sklepu
EJ

>

=

w

BELZABORE ZZA

=

nut

którzy

korzystają

duży

Cena
na

repertuar

bardzo

weselach

żądanie

ul.

niska.

(100

a

proc. listów zastawnych Wileńskiego
Banku Ziemskiego
wartości
nomi:
nalnej A 1.000 rb. każdy serji 4 ej
Nr. Nr. 17962, 17963, 17964, 17965,
17966, 17967, 17968, 17969, 17970.
17971, 17980, serji 5 ej Nr. Nr. 22541,
22542, 22543, 22544, 22545, 22546,
22547, 22548, 22549, 22550, 22551,
22552, 22553, 22554, 22555, Wzywa

wyjeżdżamy

na

prowincję

IESZKANIA,
domy,
mająiki,
skiepy poleca <ZADHĘTA»
Portowa 14, tel. 9-05,

Sekretarz.

E

A
Gotówkę

ką

a
Nr 2

“ E

. Rolnikom wysyłamy cukier
danie
po
kolejowem
e zg za Si aliczeniem
a
workami
'm wypłaceniu zaliczki 35 zł za worek, <=

14

16 groszy. Kursa

znaczka pocztowego

te

istniejące

1921, cieszą się wielką frekwencją

są

prowadzone

wzorowo,

telefon

9—05.

Stow. Kupców i Przemysł. Chrześć,
w Wilnie, ul. Biskupia 12,

POSZUKUJE

od

1 XI

rb.

m nauczyciela języka polskiego ihi
storji wraz z wychowawstwem.
EB

aa a a u u u ui Ta Eg

Normy

płac szkół p ństwowych.
Zgłoszenia
kandydatów z pełaemi kwalifikacjami
przyjmuje do dnia 6 lipca rb. Dyrek-

tor szkoły od godz. 11—13.

roku

systeme u

20 »s, dobrej ziemi

i
P
Przeznaczenie!
nadzwy-

6 klm.

1

od

Wilna

sławy psy-

przy szosie Oszmiańskiej
do sprzedania.

naukowych)
padakac
pisma «Świt», (Wiedza

ściami.
Dowiedzieć się Zawal:
na 8—2 od godz. 10—1.

|

Ci,
być

7—8-mio po:
Lokal kojowy
po:

pisma swój
zikomunikuj

trzebny w śródmie-

imię rok, miesiąc urodzenia
kawaler żona:
5, wdowiec, ilość osób najbliższej rodziny,
trzymasz szczegółową
określenie zalet, wad,

ściu

tylko

2

złotych

osób

stolicy.

kradz. książ. wojsk.,

wyd. przez P.K.U.

Psycho-

na

Grafolog Szyller-Szko!nik, Piękna 25, Gabinet

P.S.

zam.

redaktora.

Niniejsze

załączyć do listu.

wyciąć

Ud

powiadamiamy
Spółkowej

w lokalu

Spółki

w

«Cukiernia

Wilnie

przy

w wyżej

zgodnie z art. 32

wymienionym

umowy

spółkowej,

20 m. 6, unie'

się,

1843

r.

istnieje

GILENKIN
MEBLE

Wszystkich

ul. Tatarska

i

20.

jadalne, sypialne, salonowe 1 gabinetowe
kredensy,
stoły

ul.

Mickiewicza Nr. 4, odbędzie się Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie
wszystkich
wspólników pomienionej Spółki, Jest projektowany następujący porządek dnia: 1) rozwiązanie Spółki, 2) sposób likwidacji intere«
sów Spółki, 3) wybór komisji likwidacyjnej.
Nadmieniamy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

przy ul. Kalwa-

waźnia

i

2.2:6:9:2:2:60191610.9:%
6:6.
Fmy

Wilno
na im. Ja:
Truszkowskiego,

iyjskiej

ogłoszenie

wyklu-

czone,

(zamiast

Warszawa,

instytucję.

średnictwo

zł. 5). Osobiście przyjmuje od 12—7, Pro.
tokóły, odezwy, podziękowania
najwybitniejszych

na

Oferty pod «Lokal»
w adm. Słowa. Po-

analizę charakteru
zdolności,
przezna”

czenie, jak również
horoskop
słynnego
medjum Melle Ewigny. Wszystkim
czytelnikom dz ennika «Słowo» analizę wysyła się

po otrzymaniu
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ZE mj

możesz?
Nadeślij
charakter
lub
zainteresowanej
osoby,
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z prac
© (autor

Tajemna), opowie
kim jesteś, kim

rano

Średnia Szkoła Handlowa

od

uczniów

0004040466060006666664644664046405

Piekarnia Spółkowa»
mającej siedzibę w
Wilnie przy ul. Adama Mickiewicza Nr. 4,
że w dniu 26 lipca 1926 r. o godz. 1l-tej

„ZACHĘTA*

Kūr-

1. 14-Il p,

ul. Pańska

Lwowie,

we

V,

wspólników

lokuje najkorzystniej

Dom H.K.

place,
D-HK,

Pierwsze

1926 7 za nadesłaniem

Niniejszem

w każdej
sumie z
zupełną
gwarancją

*

sa Maturyczne i Uzupełniające
„ „Pilność"

za

Propozycja

mai
czajna!
Światowej

z

Kursa zbiorowe i Korespondencyjn =.
rok szkolny
na
prospekt
Wyczerpujący

S Z.T

Okręgo-

wym w Wilnie lub zgłosili sprzeciwy.
Nr. spr. Z. 618/25,

EA

detalu

że

Yna

4 1 pół

z

tranzakcyj

oraz

wypłat

z

kl.)

na Kalwaryjskiej

1W

Ci.

i zabawach

Św. Ignacego 12 m. 15 D. Kas.

Koncesjonowane

GADBATLWOZOOWESBZOWEREZ

dnia 18 marca 1926 roku postanowił:
wzbronić
dokonywania
wszelkich

Polskim złożyli je w Sądzie

IEłR
С UKzta
k rys

bialo:

czytelników o

Góra 7, spytać u dozorcy.

o

się przeio
wszystkich
roszczących
prawa do wyżejwymienionych
tytułów, aby w Ciągu lat dwuch od daty
pierwszego ogłoszenia w Monitorze

stale sprzedajemy ze składu Zawalna 1 =

nych
środków
materjalnych, patrzę
oczami boleści na beznadziejne życie
i dalsze kształcenie się brata,

pomoc by nie było zapóźno.

ul

k

Komunikujemy, iż na sezon jagodowy

Rady. Jako przewodniczący
dramaturg

i t. p.,

tańców.

90666660660.60
545444 4044(4064066

.- RĘCZNE

Heleny Pilawskiej, decyzją +.2` San
żądanie
P
Szkoluik

3,

ZIEMI

Rady zosffje jednogłośnie obrany dr.
Pawlukiewicz, do Rady wchodzą ks.
Sokėt-Kotytowski,

10,

Sąd Okręgowy w. W ilnie,
dział
Cywilny,
obwieszcza,

RM

RÓLŃ
SPÓŁDZIELNIA
m KRESOWEGO
&
ZWIĄZKU

nazwą:
Białoruska
Rada Narodowa
Zachodniej Białorusi.
Obecni
przystępują
do
obioru

członków

r. Nr

KO

tylko za zł. 6

35x45

Warszawa,

amnestji z i

białoruską

trio, kwartet

nowych

3

HURTOWNIA
KRESOWA

Obwieszczenie.

Zakład Fotograficzny „ROCOCO*

Adr.

wyłączeniem komunistów. Zebrani u:
chwalają
na
zakończenie
wyłonić

reprezentację

mu-

do SPRZEDANIA

AUTOMATYCZNO

5

i większo-

się z zwolenników Rob.-włościańskiej

gromady
amnestji

i szybko

dzieci,

3-11 1926

retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewające po*
dobieństwem, w eleganckiem passe-partout, wykonany w
przeciągu 12 dni. Za portret naieży nadesłać 6 złotych.

polityczna,

burzliwej
dygkusji
zostały
Część opozycji
składającej

Polska Orkiestra
zyczna

'ė44440+44+444404444

3 PRASY
poSIANA

Bukowskiego
stąnie upadku

łagodnie

oraz

ścią głosów z drobnymi poprawkami
po dość
przyjęte.

OKAZYJNIE

aptekach i składach aptecznych.
laboratorjam
są zaopatrzone w
wyroby
naszego
podpis «<A. Bukowski» I markę ochronną trójkąt ze

czerwony

Wileńska

harmonji i bałałajki, mogą za tę samą cenę,
zaangażować naszą orkiestrę z najlepszymi
muzykantami
i najlepszym
repertuarem

(ORB
DRE

Magistra
A, Bukowskiego

przez wyłonione uprzednio sekcje reobrady

Selwyna

odżywiańia.

CHAM BARDA

stosowane

Wszystkie

Po przerwie punktualnie
o godz.
5 obrady
wznowiono.
Opracowane
zolucję poszły pod

będzie wyśietlany film
dramat w 7 aktach

TE MagisiraKO!

i Duży portre

przerwano do

komisje:

Ė

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

szkolnym.

5-5
T
y D ia,
głosów stwierdzają, iż amnestja dla * .
więźni politycznych jest potrzebną,
Po ciężkiej pracy zostałam zredulecz nie dla komunistów.
kowaną i dziś, nie posiadając żad-

referat w

ARTYSTKI

PAULTO"

Na

by

Po referacie następuje
dyskusja.
rePrzemawia chłop
białoruski z wyż ruski Alechnowicz, Jakimowicz,
Wierniszem wykształceniem iOkieńczyc, po: daktor Białoruskiego Słowa
ruszając sprawę
amnestji dla więźni kowski i delegaci z Grodzieńszczyzny
KB
politycznych.
Zebrani
większością Jarosz i Witko.

Następuje

i czarująca MABEL

zakładać

religijna, szkolna i rolna. —

stałą

KOLIN

Adres;

statywem.

kółka rolnicze, potrzebne kooperatywy
it. p. Mówca jest przeciwny darmowemu odbieraniu ziemi, uważa iż reforma rolna musi postępować wolno,

wały

po-

1

polski: go

— ul. Mickiewicza 4

Sprzedaż we wszysikiech

na Syberję. Bildzu

zwiększyć wydajność ziemi,

anemji,

działające,

1 о$- go godz. 3 w czasie przerwy obrado-

prasy

przy

kiewicz zaznacza iż ziemi jest dużo,
i lecz dobrej mało i dlatego wykazuje

umiera

DUSZA

potrzebom

kup ectwa

poż
powieści
Edgara
<THE ARA », W głównych rolach:
Alice Teiry i Ramon Novarro.
Rzecz dzieje się w roku 1924 za czasów starego imperjum Ottomańskiego, które
popierało mordy na chrześcianach, oficjalnie temu zaprzeczająć.
"Nad piogram; Pradziad Tutenkhamena kom. w 2 akt.
Szwajcarja — droga na Jungfrau w 1 akcie,

Ziółka przeczysz<zające, nieszkodliwe

gdzie na działkach

cę w myśl Konstytucji i prawa wytwarzających pojęcie, iż Białorusini
to komuniści, Diatego, aby udowod- gdyż w przeciwnym razie będzie tak,
niś że tak nie jest, otwarto zjazd bia» jak w Rosij gdzie 20 miljonów ludzi

łoruski, który da dowody
iż BiałoruSini pragną budować wspólny gmach

Król ekranu MIKOŁAJ

„ARAB?

||
Н

THE PURGATIV PODŁUG

szczegółowo

i Polaków, o gruntu osadzają żydów, chłopa biało-

Białorusinów

stojących

wicza.

sławy!

sprawom,

Wschodnieį

Dziś

*ĄDAUGI

powitalny
od
Narodowej
Partji
Ukraińskiej. Obecni przez powstanie

poli- działaczy ukraińskich Petlury i Oskiłko.
Następuje referat w spawach roltyczny wygłasza dr. Pawlukiewicz stanych
wygłoszony
przez
Bildziukie
wiając dwie koncepcje odrodzenia
Następują

wszechświatowej

jest

stulatom

w- salonowo'erotycznym
dr. amacie
Nadzwyczajna wystawa.

Na tem pierwszy dzień obrad zamkooperacji
Handelsmana i Tołłoczki, knięto i część delegatów których w SALĄ MIEJSKA (uł. Ostrobramska 5)
się około
Na zapytanie jednego z obecnych pierwszym dniu zgromadziło
200
opuszcza
Wilno.
dr. Pawlukiewicz wyjaśnia, iż wobec
W
dniu
28 b. m.
następuje
tego, iż posłowie białoruscy w Sej-

cenasa

poświęcona

Następny mówca Alechno-

wicz porusza

kiego

lecz

46

Ajenoji

kierunkiem

Jednocześnie mówca Podbereski
wysuwają
Piłsudskiego, premjera Bartla i woje. podnosi fakt iz ci którzy
szereg
najbardziej
aktywnych
żądań
wody wileńskiego Wł, Raczkiewicza
Następnie
tuje depesze

„Gazeta Handlowa

Abonament przyjmuje: Przed stawicielstwo Wilenskie

szkol-

do prezydenta Mościckiego, marszałka

149(1150

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
každem
przedsiębiorstwie
handlowem,
przemysłowem
czy też banku.

Otwiera zjazd d+r Pawlukiewicz w go- ci poszli w kierunku polityki Rosji,
iących słowach
witając zebranych. Referent jedyne wyjście z obecnej

Po przemówieniu d-ra Pawlukiewicza
zebrani
uchwalają
wysłać
depesze
gratulacyjne z powodu zmiany rządu

5 №

Ajencji Wschodniej

Godzienne
Wiadomości

‚ М dniu 27 bm. otwarto w Wil. jest lepsza. Jednocześnie mówca sąnie z inicjatywy Tymczasowej Rady dzi, iż nastąpi poprawa, do której
Białoruskiej zjazd Białorusinów z wo- bez wątpienia
przyczyni
się rząd
jewództwa Wileńskiego, Nowogródz- obecny,
kiego, Białostockiego
i Poleskiego.
Jakimowicz referuje z kolei spraZjazd otwarto o godz. 11 pp. Obrano
prezydjum

wo

szafy, łóżka
i
td,
Wykwintne— Mocne—

Niedrogo.

SPRZE
NAS

DAŻ

RZA

STY

terminie,

będzie

uważanę za prawomocne
o ile na zebranie
stawią się przedstawiciele 2/3 kapitału zakładowego Spółki.
(—) lgnacy Jankowski, po-

siadający 16 udziałów w Spółce i działający
w imieniu i na rzecz Anay
Jankowskiej,
(--) Karol Sawicz reprezentujący 16 udziałów Spółki swojej mocodawczyni.
*4444444444444444444

ILetnie
į

mieszkanie

pokoje

rze

i trzy)

(2

we dwor

12 klm. od

Wiilna.

Okolica Werek.
Wiadomość: Kalwaryjska
55 Wodzyński.

z

CONAN DOYLE.

% Koło w trójkącie,
—Pytania twe są niezwykle lakoniczne—odrzeki. Holmes, zapalając nową
fajkę— przypominają one wystrzał rewolwerowy. Gdybyś
zapytał mnie,
czy znają ci państwo prawdę i zmówili się ukrywać ją, odpowiedziałbym
ci bez najmniejszego wahania. Jestem
tego pewien. Natomiast co do oso:

by mordercy nie mam żadnej pewności.
Przypuśćmy, że będąc związani
występną miłością, postanowili zabić
męża, stojącego na
ich
drodze.
O

Więc dobrze, do czegoż doprowadzi wił rower w krzakach. Pozostali na
, znalenas to zaprzeczenie? Rower
został miejscu zbrodni, zrozumieliże
rzucony przez nich, jak i wszystkie źli się w fałszywej sytuacji i mogą
fakty, któremi starali się inscenizować być podejrzewani o popełnienie mor:
morderstwo popełnione jakoby przez derstwa, lub współdziałanie ze zbrodskierować
nieznanego zbrodniarza.
Lecz
tutaj niarzem. Starają się więc
stajemy wobec niezrozumiałego pytamia: czemu użyto tej dziwnej
broni

amerykańskiej, skąd mogli wiedzieć,
że wystrzał nie obudzi wszystkich w

domu? Wszakże to tylko wypadkowo
Allenowa, słysząc «trzaśnięcie drzwiami», nie zainteresowała się, co
się
stalo na dole, Nas ępnie, czem
wytłomaczyć postępek żony i kochanka,
którzy
po
zabiciu
męża
ściągają
obrączkę z jego palca. I wreszcie cóż
za głupota byłaby
porzucać
rower,

miłości tej jednak nie wiemy nic pewnego, prócz naszych domysłów, nic chcąc dowieść, że ktoś obcy dokonał
nie potwierdza tej tezy, zeznania sług
nie rzucają najmniejszego podejrzenia
w tym kierunku. Raczej ustalić byśmy mogli, że stosunki państwa Dou-

mogącej przyśpieszyć jego ucieczkę.
Jednak spóbujmy wyobrazić sobie

i przyjaźnią...

zajście, które wydaje
dopodobniejsze:

glasów odznaczały się
— Jednak ja mam

serdecznością

duże wątpliwo-

ści—przerwałem, wspominając scenę
w ogrodzie.
— W takim razie musimy przyjść
do przekonania, że Barker i piękna
pani są ludźmi niezwykłej
chytrości,
którzy potrafili oszukać
wszystkich.
Musimy jednak wziąć pod uwagę, że

Douglasowi

stale groziło jakieś

bezpieczeństwo...

morderstwa,
wszakże uciekający
zbrodniarz nie pozostawiłby maszyny,

—
glasa

mi się najpraw-

Przypuśćmy, że na życiu Douciężyła jakaś tajemnica hańbiąca,

którą ukrywał przed wszystkiemi. Możliwe że został zabity przez jakiegoś
mściciela.

Zabójca, z

dla nas powodów,

niezrozumiałych:

zdejmuje

brączkę, może sprawa
ta
pierwszego
małżeństwa

nie- może tam schodzą się nici

— Co do tego nie mamy żadnych

dowodów--wtrącitem zqowu—wiemy
o tem jedynie ze słów pani Douglas
i pana Barkera.
Holmes spojrzał na
mnie
wzrokiem zamyślonym.
— Zdecydowałeś, jak widzę,
że
wszystko co mówili ci państwo było
tałszem. Uważasz więc, że nie istniało
niebezpieczeństwo, ani tajne stowarzyszenie Magincri, ani „Dolina strachu*,

mniczej

historji. Przypuśćmy

Barker i pani Douglas

mu o-

dotyczyła:
Douglasa,

tej

taje-

dalej, że

weszli do po-

koju zanim morderca zdołał się ukryć.
Wówczas nieznajomy oświadczył im,
że, jeśli oddadzą go w ręce sprawiedliwości, wypłynie na jaw
hańbiąca

uwagę

policji

w innym kierunku, lecz

robią to bardzo

niezgrabnie, Po tem

nie jakiejś osoby nieznanej, kióra miała popełnić zbrodnię w Birlston. Lecz

teraz cala sprawa zupełnie inaczej się
przedstawia. Dowiedzieliśmmy się, jak

wygląda właściciel porzuconego roweru. Muszą panowie przyznać, że

jest to duży

—

krok

naprzód?

Winszuję panom

z całej

:

du:

szy! — odrzekł Holmes.
S
— Wychodziłem z założenia,
że
jeśli
Douglas
powrócił
wilją
Śmierci
tego
— Jakże teraz dowiedziesz
z miasta Vels w stanie silnego zdewszystkiego?
— Może policja zdoła aresztować nerwowania, to widocznie tam musiał
o grożącem
mu
zbiega, ułatwiło by to nam znakomi: być uprzedzonym
zeństwie.
niebezpiec
Stąd
wysnułem
uwajednak
em
Tymczas
«cie zadanie.
że tajemnicza osobistość
żam, że noc,
Spędzona w bibljotece, wniosek,
przybyć
musiała
tutaj na rowerze
z
ą
mogłaby rozjaśnić nieco tę zawikłar
y
Vels'u.
Zabraliśmy
rower
i
obeszliśm
sprawę.
Włado wszystkie hotele tego miasta,
— Chcesz więc iść na noc
natychpoznał
hoteli
z
jednego
Ściciel
:
zamku?
— Tak, idę tam zaraz. Omėwitem miast rower należący do niejakiego
już tę kwestję z Amesem, który
do- Hartrewa, który przed dwoma dniami

dopiero, gdy wszystko zostało
gotowane, zaalarmowali służbę.

przy-

syć niechętnie odnosi się do Barkera.

zajął u niego pokój.

Rower i niedu-

—

w/z Czesław Karwowski
*

— Oczywiście zatarł on dobrze
ślady za sobą. W tece pozostawionej w hotelu nie znaleźlismy żadnych
papierów. Tylko na stole leżała mapa okolic Vels'u. Wczoraj rano tajemniczy

ten lokator wyjechał

z hotelu

na rowerze. Od tego czasu* nie

Odpowiedzialny za szłosaenia Zenon

Ławiński.

— Schwytanie tego osobnika nie
przedstawia większych trudności, gdyż
pięć minut

po

uzyskaniu

pisu telegraficznie

rozkaz

aresztowania

jego

rozesłany

rysozostał

po całej Anglji.

W każdym razie postąpiliśmy naprzód. Wiemy jak wygląda zbrodniarz.

wi- Przypuszczam,

iż po dokonaniu swego czynu wolał on porzucić *rower,
— Zastanawia
mnie
ta okoli- sądząc, że jako cyklista mógłby więczność — zauważył Mazon.— O wiele cej zwracać uwagi na siebie.
mądrzej by postąpił powracając
do
— Dziś jeszcze muszę
przedsięhotelu i odegrywając nadal rolę — ш- wziąć śledztwo, które mam nadzieję
rysty. Wiedział wszakże, że właści- rzuci więcej jeszcze
Światła
na tę
ciel hotelu da znać policji o zaginię- mętu historję — rzekł
Holmes, po
ciu lokatora i w ten sposób
łatwo wysłuchaniu opowiadania,
może być podejrzany
O popełnienie
— Czy możemy
pomóc w czem
zbrodni.
panu?
— Ma pan najzupełniejszą
rację,
— Nie, nie.
Potrzebna
mi
jest
a jednak nie możemy nie przyznać, jedynie ciemność i parasol
dr. Wat:
iż postępuje bardzo sprytnie,
skoro sona. Jak panowie widzą, 'f$wymagania
będę
dotąd nie zdołaliśmy go aresztować. mam minimalne. Do pomocy
Lecz jakże on wygląda?
miał wiernego Amesa.
Myśli
moje
idą teraz w jednym
tylko kierunku:
Macdonald wyjął notes.
-— Nie obserwowano go specjalnie, dlaczego
gimnastykujący się sportlecz oto dane, co do których zgadza- smen używał tylko jednego hantla...
Długo
nie mogłem
zasnąć
tej
ją się właściciel hotelu, stróż i służąca: Był to człowiek wysoki, .mający nocy, późno już było, a Holmes nie
lat około pięćdziesięciu, siwiejący już, wracał. Oczekiwałem go z niepokoo twarzy, która nie wyrażała nic do- jem. Gdym wreszcie zaczął już drzemać, usłyszałem kroki Holmesa.
brego...
— No cóż, udała ci się ekspe— Wszystko
to, prócz
wyrazu
twarzy, dziwnie zgadza się z opisem dycja?—zapytałem przeż sen. — Czy
dziano go więcej.

goPozostanę całą noc w
tym
pokoju. ża teka stanowiły cały majątek
A propos, Watsonie, czy masz ze so- Ścia. Powiedział, że przybywa z Londynu, lecz żadnego adresu nie zostabą swój duży parasol?
wił.
Rzeczy jego były wyrobu angiel— Owszem.
— Pożycz mi go proszę.
: skiego, lecz nie mogło być wątpliwo— Bardzo proszę, lecz na co ci, ści co do amerykańskiego pochodzeczy chcesz użyć go jako broni? Jeśli nia ich właściciela,
— Tak, tak... zauważył
Holmes,
może grozić ci jakie niebezpieczeńz uśmiechem, — panowie zajęci byli
stwo...
— O, nic nadzwyczajnego, mój pracą realną, podczas gdyśmy z dogłowy nad tworze- powierzchowności Douglasa. Cóż jedrogi, jednak potrzebuję twego para- ktorem suszyli
sola, Tymczasem czekać jeszcze mu: niem przeróżnych hipotez. Będzie to Szcze?
— Nosił ubranie z grubego sza:
57е na powrót kolegów, którzy udali dla mnie nauczką na przyszłość.
rego
materjału i granatową
pelerynę,
—
Dobrze,
że
pan
jest
taki
szczeego
ka,
się do pobliski
miastecz
dla
przeprowadzenia śledztwa co do osoby ry, panie Holmes — zauważył Mac- prócz tego wkładał bronzowe, krótkie
z wyrazem tryumfu w gło* palto. Na głowie miał miękki kapelusz.
mordercy.
: donald
— A broń?
sie.
Zmrok już zapadał, gdy Mazon i

— Wszakże wszystko to potwiertajemnica Douglasa. Zdecydowali więc. Macdonald powrócili ze swej wycieświadczyły dza hipotezę twoją, Holmesie—wtrąułatwić ucieczkę
zbrodniarzowi,
w czki. lch wesołe twarze
napró: ciłem.
tym celu mogli opuścić most i pod- © tem, iż nie stracili czasu
— Może potwierdza, a może nie.
nieść go, po wypuszczeniu mściciela, żno.
my dalej opowiadania pana
Posłuchaj
m
—
Przyzna
się
panom
—
rzekł
który uciekł piechotą, sądząc, że łatwiej mu będzie ukryć się i pozosta- Macdonald, — že wątpitem w istnie- inspektora. Czy znaleźli panowie spo-

Wydiwca Stanisław Mackiewicz

sób odszukani? tego cyklisty?

zdołałeś odkryć coś nowego?

Stał chwilę miłcząc ze świecą zanachylił się

paloną w ręku. Potem
do mnie i rzekł:
— Powiedz,
boisz się spać

<

Watsonie,
w pokoju

czy nie
warjata,

człowieka, który nie jest zdolny
ani
— Wszakże karabin, porzucony w jednej myśli uchwycić?
— Wcale się nie boję—odrzekłem
bibljotece jest bardzo nieduży, z łatwością można go było ukryć pod zdumiony.
paltem.
— Jakie wyobrażacie sobie panowie dalsze nasze poszukiwania?

— To szczęście
tem
skończyła się
dnia tego.

Drukarnia „Wydawiuctwo

— mruknął, i na
nasza
rozmowa
(D. C. NJ
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