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posiedzeniu Sejmu o godz. Il ej poraz
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p. Bartel

konstytucji.

czas

z okazji
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Losy tej ustawy
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nie swego

morządowemi.
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Sejm

niepewne.

W
dniu
pierwszy

czytania

ustawy

na sejmowym

Jak

wiadomo,

jutrzejszym na
zabierze głos

ten

projektu,

obronie szeregu

i zdrada.

tembardziej

punktów

okaże

wstawionych

mało

stanowczości

w

rozwiązania, żależy przyszłość

Polski.

jest
Samorząd

w
jest

Polsce.
najlepszą

trak- mistrz miasta czy imiasteczka

nad

takiej prawicy powinni
byli
pamiętać, że samorząd nigdy'nie wyj-

w komisji konstytucyjnej.

dzie zdrowy z retorty tarć partyjnych
na terenie Sejmu.
Jest niepodobieństwem

aby partje sejmowe

ustawę

samorządową

a

uchwaliły
nie ustawę

WARSZAWA,

15.VII.

PAT.

Do tekstu
giem czytaniu

wyrazić, że uważa
za szczęście dla
Polski, że posiada takiego męża stanu jak marszałek Piłsudski.
P. W. Steed
pragnął
koniecznie

poznać p. Witosa, jednak okazało się
to niemożliwością, bo go nie było w
Warszawie.
Z polityków których

uchwalonego w drukomisja wprowadziła

czypospolitej

sejmowy może dać nam
morżąd, świeży i młody,

1-ут
projektu
ustawy, nika sprawy objęte art. 69 Konstytuo zakresie
spraw,
jakie cji (rozdział dochodów
między skarmogą być normowane przez pomocy bem państwa a samorządami, podrozporządzeń
wydawanych
na pod- wyższanie ceł, zmiany granic wojestawie ustawy dodano na wniosek wództw) oraz na wniosek pos. Kono.

się

naprawy

5а-

Zmłany

W

ją dżiś biurokratyzmie

w trzeciem

tam

| głosowania,

gdzie konieczność

przełamania

W

dniu

art.

2,

wyliczającym

wczorajszym

wydał

p. Steeda

šniada-

p. August

Za-

sprawy

Art. 3, 4 i 5

Poprawki,

które

aby

rządkowania

15,VII (żel, wł. Słowa)
odbyło

się w Bel-

wederze posiedzenie Rady
pod

przewodnictwem

sudskiego. W

Wojennej

marszałka

Pił-

konferencji brali udział

szef sztabu

drugiem

mer i Norwid Neugebauer.
Ten оstatni został mianowany inspektorem
armji we Lwowie.

czy:

nie przeszły.

ordynacji wyborczej

WARSZAWA.
Dzisiaj o 11 rano

unormowane

ustawy

Z ważniejszych
poprawek,
jakie
w toku
trzeciego czytania
ustawy
odrzucono wymienić
należy wniosek

Rady Wojennej.

generalnego

Piskor i in«

spektorowie armji: gen. Żeligowski,
Rydz-Śmigły,
Skierski, Osiński, Roprzyjęto w

jakich rozporządzenia dotyczyć nie brzmieniu ustalonem w
haseł, że mogą dodano na wniosek pos. Kier- taniu.

cofa się przed złamaniem idjotyzmów

przymiotnikowego

przez p. Prezydenta Rzeczypospolitej.

Posiedzenie

czytaniu.

i centralizacji.

Znaczy, że boi się nowych

poznał, najwybitniejszym
wydał mu
się podobno p. Szymon Aszkenazy.
P. Steed ma być jutro
przyjęty

10zpo-

zdrowy saW art.
wyrwany z traktującym

zatęchłej kuchni swarów partyjnych.
Rząd się nie zrzeka naprawy
administracji, a zrzeka

wydawania

jasnego formuło-

wziętej decyzji. P. W. Steed miał się

o żerowiskach partyjnych. Powinni
byli pamiętać, że tylko czynnik poza-

praco- 5

tatem brzeskim.
On także
„musiał* wał całkiem realnie, całkiem po buruznać „wolę” ukraińskich „ministrów* żuazyjnemu.
Samorządy
kształcą
znakomicie
i ukraińskiej „delegacji*, tych kilku
komicznych drabów, którzy domagali, poczucie odpowiedzialności w pracy

i wyjątkowy talent

wania, Każde zdanie ;Marszałka jest,
według p. Steeda, owocem
długich
rozmyślań i rezultatem oddawna po-

następujące w toku trzeciego czytania nie dla
ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rze- przyjęte zmiany:
leski.
do

zaczyna

działać, Marszałek zaczyna
filozofować. Następnie
również
dodał, że
marszałek ma wyjątkowo jasne myśli

Sej- rządzeń z mocą ustawy.

mowa komisja konstytucyjna na dzisiejszem posiedzeniu uchwaliła ostatecznie w
trzeciem czytaniu projekt

sprawy
rzeczywistość morządów! Co to znaczy? Znaczy że posła Kiernika (Piast) także dziedzinę pczyńskiego
rolnictwa
i
leśnictwa.
ustawami
językowemi.
wykaże czy wniosek był realny, czy chce Polskę pozostawić w duszącym

alnością, gdyż wie, że

też nie. To też zdarza się, że socjawłaśnie przymusem tłómaczył się hr. lista, który jako poseł do parlamentu
Czernin z wiedeńskiej trybuny parla- wygadywał teorje mgliste, jako bur-

mentarnej podczas debaty

Trzecie czytanie ustawy o pełnomocnictwach

szkołą kowie

Winowajcami
są tu stronnictwa obywatelskości, patryjotyzmu, pracy
prawicy sejmowej, które broniły sej- społecznej, najlepszą szkołą dla obymowładztwa,
winowajcą jest rząd, watela i dla kierownika państwa.
Praca w samorządzie
jest pracą
który mogąc upór zbankrutowanego
realną
i
pracą
odpowiedzialną.
Echo
w opinji społecznej Sejmu przezwyz trybuny
ciężyć,—nie zrobił tego, cofnął się w wniosku wygłoszonego
parlamentarnej
ginie
w
rozpadlinach
pół drogi.
WnioNaturalny
obrońca
rozszerzenia teorji, przepaściach doktryny.
sek
postawiony
na
zebraniu
rady
kompetencji p. Prezydenta, rząd p.
Bartla, gabinet stworzony
pod has- gminnej nie może być mglisty, musi
łem zmiany konstytucji—zrzekł się tej być konkretny, ten który go stawia
obrony. „Gabinet uznać musiał wolę jest bezpośrednio związany z jego re-

Sejmu* — pisze prasa subwencjonowana.
.
Frazes ten coś przypomina. Takim

był u nas lepsży od konstytucji uchwalonej przez Sejm.
Przecież człon-

15.VII (Żel wł, Słowa)

Steed, często w chwili gdy

Szereg następnie stronnictw ma
uzależnić swoje głosowanie
haru*, pomiędzy uchwaleniem
pro- krusta na które płytkość i ograniczoNie boimy się tytułu tego artyku- za projektem od,wprowadzenia nowych zmian. Tak nprz. Piast żąda
a uchwaleniem ność naszych posłów i naszych biu- łu, chcielibyśmy
jektu przez Komisję,
go wykrzyknąć na ażeby wprowadzono ztnianę ordynacji wyborczej, która jak wiadomo została wyjęta z szeregu kwestyj, które rząd może uregui
Katowice
wpakować
chce
rokratów
jeszcze
przez plenum — zajść mogą
Polskę całą.
в
lować dekretem na mocy pełnomocnictw. Tak samo P. P. S. dojakieś niespodzianki. Niestety jednak Wołożyn. Ustawa samorządowa dla
Tak jest: zbrodnia i zdrada.
maga się by premjer nie naruszył ustaw socjalnych i tylko pod
obawiać się należy, że zło naprawio- każdej dzielnicy Polski powinna być
Zbrodnią
ze
strony
stronnictw tym warunkiem zgadzajsię głosować za projektem.
Dzisiaj obradują wszystkie kluby, które ustalą swą
taktykę
ne nie zostanie. Złem tem jest ogra- inna, w miarę potrzeb tej dzielnicy, rzekomo prawicowych jest zaprze«
wobec
drugiego
czytania
projeku
ustawy
o
zmianie
konstytucji.
gospodarczej,
struktury
jej
kultury,
jej
do szczupniczenie pełnomocnictw
paszczenie sprawy samorządów.;
Wniosek P. P. S. o rozwiązanie Sejmu będzie poddany pod
za ra- uświadomienia jej ludności.
Przecież każdy projekt konsty" obrady komisji konstytucyjnej dopiero
łego zakresu, pozostawienie
po
uchwaleniu
przez
mami kompetencji dekretow całego Czem samorząd byćmoże i czem tucji projektowany przez każdy rząd Senat ustawy o zmianie konstytucji.

szeregu spraw, od których rozsądnego i niezależnego od tarć partyjnych

pol-

P. W. Steed,
wychodząc
od Mar:
szałka Piłsudskiego, jak słychać miał
się wyrazić, że uważa
iż Marszałek
Piłsudski jest jego
zdaniem
poetą,
ale poetą mającym zdolności do działania. Niestety tylko, miał dodać p.

projekt został

na komisji.

o politykach

WARSZAWA,

o zmianie

terenie są dotych-

cały

i Bząd.
skich.

niesłychanie zmodyfikowany
i okrojony na komisji, a prawdopartyjni, ludzie podobnie zostanie jeszcze zmieniony podczas debaty w Sejmie,
kategorjami sa- albowiem rząd nie okazał daleko idącej stanowczości
w obro:

naganiacze

Mickiewicza 24

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr
za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
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polskich przez rząd bez prośrami.

nie umiejący

1

— ul. Mickiewicza 20

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

— Plac Batorego 8

uiszczona ryczałtem.

porównaniu z tesię
które
partyjnictwa,
mi orgjami
dzieją w Kongresówce.
A wszystko

rządów

— ul. Ratuszowa

NOWOGRÓDEK

64

228, drukarni 22

2) Zasada powszechnościi wogó- jeszcze aniołem w
przy wyborach do samorządów
powinno być zastąpione przez
zasadę

—

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

redakcji 243, administracji

о

uchwaliła le 5 przymiotnikowe prawo wyborcze

już projekt pełnomocnictw dla rządu.
Za projektem tym głosowali Chreścj.

BRASŁAW

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

Zaprzepuszczenie samorządów
Dr. Bartel w roli hr. Czernina.

BARANOWICZE

Piątek 16 lipca 1926 r.

z odnoszeniem do domu lub z

zagranicę T zł.

ODDZIAŁX:

do Sejmu

Prof.

i Se-

Kemmerer.

WARSZAWA.15.VII, (£el. wł. Słowa)
natu. Nadto upadł również wniosek
takiego głosowania jest najbardziej
p. ministra Makowskiego, aby rozpo: Profesor Kemmerer złożył dziś wizytę
widoczna.
pos. Licbermana (PPS), aby гогро- rządzenia dotyczyć mogły i wprowa- p. Feliksowi Mtynarskiemu, vicepreCzem jest obecnie w Polsce sa- rządzenia nie mogły dotyczyć świad: dzenia w życie umów międzynarodo- zesowi Banku Polskiego.
morząd? — Niczem. Słusznie nie ma czeń społecznych, analogiczny wnio: wych oraz finansów państwowych i
Pos. Ładoś posłem w Bel.
pu- do niego zaufania ani administracja, sek pos. Niedziałkowskiege (PPS), samorządowych,
a Zwłaszcza upo-

się Chełmszczyzny i krzywdy polskiej publicznej.
Samorządy uczą
pracować
A przecież wolę tych przedstawicieli
blicznie,
samorządy
dają
prawdziwe
nieistniejącego państwa
można po:
równać

dziś do znaczenia woli zban-

krutowanego Sejmu.

ani

państwo.

Ludzie,

którzy

tam

w

drugim

artykule

wymienić

Złoty klucz do skarbów.
normowane
Aby wskazać jak ograniczenia praw lamentu jest figurą komicznąi głupią, zoru. Ale czem powinien być dla jakie rozporządzeniami
być
nie
mogą,
wniosek
pos. Pró. dekretów odbija się na przyszłości jest niezastąpiony jako członek sej- Polski samorząd nowej struktury? —
szyńskiego (ZLN)
aby
wyłączyć
polskiej wskaż.ny tylko na jedną miku, o wiele pożyteczniejszy aniżeli Wszystkiem.
sprawy unormowane ustawami szkoldziedzinę—samorządy.
uczony
prawnik,
agronom,
lekarz,
Pamiętajmy, że mieliśmy w X!X w. nami oraz wniosek pos. Dubanowicza
Projekt komisji dwukrotnie ogra: profesor uniwersytetu. Zaam posła z człowieka, który w sposób genjalny (ChN) o skreślenie z liczby wyłączeń
nicza

prawa

- dekrety

w

tej

dzie-

naszej dzielnicy,

który

na terenie par-

raz mówiąc o ordynacji wy-

rozumiał

moc

pracy

samorządowej.

lamentu wykazał tylko ciasny hory- Człowiek ten nazywał się Aleksander
zont i nieco koźli temperament, a hrabia Wielopolski margrabia Gonbyłby niezastąpiony
jako marszałek
Konstytucji.
zaga-Myszkowski. Zawsze powtarzam
A przecież jest to właśnie dzie- sejmiku.
że Wielopolski to nie polski Bismarck,
Każdy pracownik w samorządzie lecz polski Hardenberg.
dzina, której dobrze,
rozsądnie, po-

dzinie,

borczej, poraz drugi

o 4 ust,

3

żytecznie w żadnym
mowe nie załatwią,

razie partje
Samorządy

systemu

podatkowego.

art.

sej- *widzi, czuje swą cząstkę udziału
w
jest pracy. To go uczy odpowiedzialności,
to klucz do skarbów, które wyrwać
Wreszcie zadaniem
samorządów
j unieść należy z partyjnego żero- jest wyciągnąć na powierzchnię te si.
wiska.
ły, które zdobyły sobie określenie w
samorządów wyrazach: regjonalizm polski. Na proDzisiejszy
system
polskich opiera się na trzech jedna- wincji wiele jest sił, których
energję
kowo niesłusznych zasadach.
zużyć wypada, wiele jest takich įprą1) Samorząd jest możliwie
ogra- dów, które skierować należy na tur-

Rząd beż programu.
Marsz. Piłsudski chce być
kratą. Ma

sentymenta

ponad
ta

u nas

wyniosła,

Griinbauma, aby
wana

traciła

w czasie

nie

wraz

rządu, pos.

była wykony-

sesji

sejmowej

pos. Bagińskiego aby
tylko do 31

moc

obecnego

Iluzje
padły

prawo

wyborcze, którego

Bieda

ryski.

kol pirogi

pożnik

wydobycia, z narodu,

ze społeczeń-

partje delegują do roboty samorządowej nie są do tej pracy przygoto-

stwa, z ludu polskiego maximum

wy-

siłku

pol- wani, nie lubią jej, nie rozumieją. Są

w

budowaniu

państwa

skiego.
1) Zakres

pracy samorządów

po:

winien być możliwie roziegły,
*) Od kilku lat utrzymywaliśmy, że kon-

stytucyjna zmiana ordynacji wyborczej da
się przeprowadzić większością, któraby się

składała z ósemki, Piasta, N. P. R, „Žydów i Niemców. Udział Żydówi Niemców,

dwuch może najbardziej burżuazyjnych grup

w Izbie Poselskiej, w głosowaniu
prawą Konst. polskiej wskazuje,
nasza fantastyczną nie była.

nad naże myśl

rządów, odstąpił bez żalu, bsz zrozumienia znaczenia swej rezygnacji.
Tutaj dygresja.

Pełnomocnictwa

podrzędni agenci

partyj-

Organy endeckie rozpoczęły

roz-

Oddział

stycznia

wypoczynstanowisko

Zamkowy.

1927 roku.

ustawą.

PARYŻ,

15 VII. Pat. Rada

dla rządu

czypospolitej.

Francji.

ministrów zaakceptowała

projekt ustawy

o odbudowie finansowej Ustawa ma zawierać
jedyny
artykuł wyszczególniający zakres pełnomocnictw, jakich
rząd
będzie
się domagał od
parlamentu. Pełnomocnictwa mają dotyczyć regulowania w drodze dekre-

tów

wyłącznie

spraw

skarbowych,

takich

jak

ustalenie

wysokości

TYLŻA, 15—VII Pat. Bawiący tutaj minister spraw
wewnętrznych
Rzeszy dr. Kiihl wygłosił przemówienie, w którem oświadczył, iż wskutek
rozdarcia gospodarczego i politycznego Prus Wschodnich zadano państwu
niemieckiemu

ciężkie rany.

Niechaj

nikt

nie sądzi—mówił

minister—że

zrezygnowaliśmy z Prus Wschodnich. Przeciwnie, tak Rzesza, jak i Pań:
stwo Pruskie będą zmierzały wszystkiemi
siłami do tego, aby Prusy
Wschodnie

pod

względem

gospodarczym,

kulturalnym

i narodowošcio-

wym pozostały tem, czem były od wielu setek lat. Jeśli w polskiem memorandum uważano Prusy za kolonję niemiecką, która wcisnęła się w łono
obcego jej Świata słowiańskiego i litewskiego, to odpowiemy na to: Pru:
sy Wschodnie

szą pozostać.

są tylko awangardą

niemiecką na wschodzie

przytem drwi: „czy przypadkiem lud„ność Litwy Kowieńskiej nie tęskni
ni, ludzie których wszystkie ambicje powszechniąć wiadomość, że marsz, „tak do p. Piłsudskiego, że poprostu
wiodą do Sejmu, a którzy z samo- Piłsudski
przygotowuje
wojnę z „przekracza granicę i na kolanach
rządów robią sobie pod żerowisko Kownem. Jeżeli to prawda (w conie „błaga p. Rydza Śmigłego o wzięcie
partyjne, zapatrzeni na żerowisko, na wierzymy zresztą ani chwili) to ci „jej pod stałą opiekę", Niech wie ten
główne kartoflisko partyjne w pałacu którzy to rozgłaszają łamią tajemnice renegat, ten sprzedawczyk, ten tar
Maryjskimw Warszawie.
wojskowe i zasługują na szubienicę, gowiczanin i zdrajca, który to napi
Nasz wileński miejski samorząd Jeżeli nieprawda (co jest w istocie) sał, że ludność ziemi Kowieńskiej na
jest może rekordem
nieudolności, to głosiciele tego podrywają kredyt kolanach powita każdego
oficera
niezdarności, safandulstwa i niedo- Polski i są szkodnikami. Jaki endecki polskiego, kto ją wyswobodzi
od
łęstwa w całej Europie, Ale jest on infamis potrafił napisać szyderczo, a prześladowań wiary i języka, od
to zazwyczaj

posła w Belgradzie.

obowiązywała

naczniot pieczi sa-

powszechność jest tak samo ultraWszystkie te dobre strony samoA sapogi taczat pirożnik
demokratyczna,
jak
powszechność rządu
i pracy samorządowej
nie
Pan minister Makowski bąknął coś
przy wyborach do Sejmu.
istnieją przy naszym systemie głoso- o nowoczesnych formach ustroju, o
3) Państwo polskie dąży do uni. wania powszechnego.
reprezentacji gospodarczo zawodowej,
fikacji statutów samorządowych na
Wybory do samorządu odbywają bodaj że o faszystowskim przekroju
całym terenie.
się pod hasłami politycznemi. Kon. pionowym i zamilkł. W praktyce zaś
Tym trzem niesłusznym zasadom kretne zagadnienia stanowiące
istoię rząd prof, Bartla zaprzepaścił najważnależy całkowicie przeciwstawić
za- pracy samorządowej
nie brane są niejszą domenę przyszłości polskiej,
sady, które niech będą kluczem do wogóle w rachubę, Ludzie, których rzeźbę jej ustroju w postaci samo-

wyjedzie na urlop
poczem obejmuje

którego zadaniem będzie pełnienie
straży przy osobie Prezydenta Rze-

parlafala

Ładoś
kowy,

oraż

demo-

sama

uczyniła zeń anty-demokratę.
demokratyczno - parlamentarne

ustawa

WARSZAWA, 15.VII (tel,cwź. Słowa)
Rzeczpospolitą
podaje
w
nocnym
dodatku, ze 2 żotnerzy rozformowaW. końcu
posiedzenia referent Konstytucji i dyskusja odbywać się nej Kompanji Przybocznej, mianowicie
pos. Chaciński oświadczył, że mar. będzie łącznie. JeŚli nikt nie protestu- szer. Józef Szimełk i Zygmunt Jacszalek traktuje tę ustawę łącznie z je z tego powodu, że druki nie będą kowski popełnili samobójstwo.
W tymże dodatku
podana
jest
ustawą o zmianie kostytucji. Z tego rozdane na trzy dni przed posiedze"powodu ustawa będzie referowana niem, ustawa wejdzie jutro na porzą- wiadomość jakoby w miejsce rozformowanej Kompanji Przybocznej ma
jednocześnie
z ustawą o zmianie dek dzienny pienum.
zostać stworzony Oddział Zamkowy,

Ale demokratą nie jest. Ta sama fala
ment

aby

Jutro głosowanie nad

demokratyczne.

historyczna, która go

bauma,

z ustąpieniem

niczony, możliwie wąski.
Państwo biny. Oto jest wielka praca w dome- na bruk warszawski w dniach majo- podatków i stawek celnych oraz prowadzenie rokowań
w sprawach
polskie nietylko nie sprzyja i nie stwa- nach samorządu. Siły które istnieją, wych razemz łuskami 'wypadłemi z- otwarcia kredytów. Minister Caillaux przedstawi projekt komisji finansorzą rozwoju samorządów, lecz krępuje a których potrzebuje Polska. Nie poz: magazynów, z wystrzelonemi gilzami wej lzby Deputowanych.
i burzy samorząd pozostawiony nam wólmy, aby nas wyjałowił centralizm z luf.
Niemcy nie rezygnują,
Do pracy anty - demokratycznej
przez zaborców.
warszawski t.k, jak wyjałowił i skostanął
rząd
demokratyczny.
2) Samorząd jest oparty o 5,przy- rumpował Francję jej centralizm paPrusy wschodnie
to awangarda Niemiec na wschodzie.
miotnikowe

gradzie.

obowiązujące ustawodawstwo
robot- Przy art. 3 ustalającym, że ustawa
pole pracy obywatelskiej dla ludzi o różpracują są tylko podrzędnymi dema- nicze, wniosek pos.
WARSZAWA, 15.VII (żel, wł, Słoaza)
Bagińskiego obowiązuje do dnia ukonstytuowania
nych gradacjach intelektualnych. Cza- gogami, Stąd słusznem jest ograni- (Wyzw.) i Griinbauma (Koło Żyd.),
się następnego Sejmu, a najdalej do Poseł Ładoś wyjeżdża do Rygi ażeby
sami wójt gminy, który na posiedzeniu czanie i zwężanie jego kompetencji, aby skreślić _ wyłączenie dziedziny 31 października
1927 roku upadły załatwić ostatecznie sprawy osobiste
listy odwołujące.
Poseł
ż liczby spraw, wnioski posłów Bagińskiego i Griin- i wręczyć
komisji dia spraw zagranicznych par« słusznem zwiększanie nad nim nad. prawa małżeńskiego

i

taką

mu-

jarzma rządu kowieńskiego.
Ale dziś nie możemy

o ekspanzji

ratowaniu

polskiej,

mówić

ani

prześladowanych

ani

O pokój
PARYŻ,
odbyło

cieli

15

się tu

środowisk

Europy.
Vil.

Pat.

zebranie

Wczoraj

przedstawi-

politycznych

fran-

cuskich,
angielskich,
niemieckich,
polskich, czechosłowackich
i holenderskich w celu
stworzenia w łonie
Ligi Narodów ściślejszego zrzeszenia,
ktorego zadaniem byłoby dążenie do
zapewnienia zgody między narodami
europejskiemi, Obecni
byli między
"innemi: Painieve, Emil Boreil, Honnorat,
Barthelemy.
Jacques
Poncet,
Lichtenbergar, Halle, Rudolf Wissel.
Polskę reprezentowali pp. Thugutt

i Kamieniecki,
Nowopowstające

dzie miało
jednawcze

rządów
narody

i

na

celu

usiłowania

zrzeszenie

dopełniać

bę-

po-

odpowiednich

oddziaływując na same
rozwijać w nich poczucie

ich solidarności.
Konferencja paryska postanowiła
wybrać komitet organizacyjny, mający
zwołać na koniec
sierpnia w Genewie
nową
konferencję
z udziałem
przedstawiceli wszystkich
narodów,

o które do nowego zrzeszenia przybraci, stąpią, Na konferencji tej mają być

nawet

—Dlaczego? Bo Polska demokratycz- opracowane statut zrzeszenia Oraz
tekst wezwania do narodów europejna nie zdolna jest rządzić nawet na skich. Sekretarzem komitetu wybrany
własnem terytorjum.
A _ prof. Bartel,
któremu zwycięzca demokracji marsz.

Piłsudski oddał
rezygnuje z niej,
rotem Sejmowi.

władzę,
gubi ją,
oddaje ją z powCat

został Alfred Nossig.

Gy Bre

CZLONKIEM

ECHA KRAJOWE
Straszna tragedja w Zielonych

„Nowa“

We

wtorek
znane,

dnia

13 b.

m. . pow-

t. zw. Zielone

Jeziora,

stały się miejscem strasznej katastrofy.
Skutkiem nieostrożnej zabawy ponio-

sło śmierć na miejscu 4 ch

ludzi. Na

wieść o wypadku wysłaliśmy specjalnego przedstawiciela, celem dokładne-

go zbadania tragedji,

Nasz korespondent

donosi

co na*

stępuje;

Jeziorach.

nasem

drągów.

Gdym

przybył na

miejsce —do-

nosi nam dalej nasż wysłannik—cztery trupy, zsiniałe i zimne leżały już
na miękkiej trawie wś ód bujnych za-

rośli i krzewów. Są to: Alfons Soko-

przy:

wywołało

niema

zupełnie

ro-

BRAS.AW,
— Przysposobienie wojskowe
W dniu 12 bm. odbyło
się w Brasławiu posiedzenie w sprawie zorganizowania Komitetu przysposobienia
wojskowego.
Przewodniczył
posie-

dzeniu starosta

nieco

my

ROMANS

NELSONA.

W czasach, kiedy na warszawskim
Placu Teatralnym jašniai najwyższą
sławą kulinarną

Stępkowski,

zwany

poufale „Stępkiem*, w onych czasach

po jadłospisach
jeszcze
figurowały
wśród
restauracyjnych, jako przedni
Nelson,
Ja
4
zrazy
smakołyk:
mięsiw

„nelsońskiemi*

inaczej

zwane,

Ze

rem,

dokonawszy

pod Trafalga«

rozgromu

zjedno-

czonej iioty francnsko-hiszpańskiej.
Nelson i—zrazy!

mini-

jego

zada:

Lasów dla własnych potrzeb mawystarczającą ilość f wycinając je

moglibyśmy

coś do powiedzenia.

15 VII. PAT.

Dzisiaj

odbyła

Dziennikarz

wszystkie zapotrzebowania

—

ofiarą

„nelsońskie*

wyszły

ściej spódnicy!

"

Banku Państwowego
rokowań

zamierzał wyjechać

finansowych,

nych wizy przyjazdowej.

celem

przeprowa-

od rządu

Stanów

Zjednoczo-

zapadać

1 jeszcze

zaoszczędzić

trochę

można

zużytkować w kraju, jak n. p. wiecką.
papierowego.

į Wypadnie
zreorganizowač zupełnie pprządek
wydawania
materjału
leśiegor Dotychczas otrzymywano go

aibo

darmo,

па

stawy,
albo
taksie
bo z
też z

со

sposób,

części będzie
podawane
nej wiadomości
o dniu

Sprzedaż ' będzie

regulowana

przez

leśniczych
1 przedstawicieli miejscowych samorządów. Jeżeli na jakąkolwiek

część

lasu

nie

będzie.

konku:

rentów, to materjał
będzie sprzeda:
wany według ceny, ustalonej
przez
taksę;
w razie istnienia konkurencji
pierwszeństwo będzie miał ten, kio

da więcej. Pozatem prawo
pierwszeństwa będą posiadali osadnicy.

Podział wsi na kołonje, o ile personel techniczny nie zostanie wzmoc-

niony,

lata. W

zaciągnie się na

diugie

jeszcze

celu prześpieszenia

procesu

kolonizacji
zostaną
zorganizowane
specjalne kursy miernicze.

By

zapewnić

ziemi

większą do-

chodowość, potrzebne są pewne po
temu warunki, z drugiej
zaś strony
wiedza
rolnicza
winna
stać na tak
wysokim poziomie,
aby rolnik mógł
odpowiednio
eksploatować
ziemię.
Do powyższych
warunków
należy
uregulowanie eksportu
oraz rozwój

docnadowości

gospodarstwa. Najbar-

dziej rentowne
gałęzie
rolnej
są: mlęczarstwo

gospodarki
i hodowla

świń. Dotąd mieczarnie były zakładane przeważnie przez Ukininku SajunВ& ! związek kooperatyw, które to or-

ganizacje często

prowadziły

nieracjo-

mierza zorganizować
jedno centrum
mleczarskie,
kierowane
przez jedną

organizację w całej Litwie.
hodowli świń Ministerstwo
moze dopomóc tylko tyle, by ułatwić

nabywanie

zdatnej

wej nierogacizny,

wającym pewien

na eksport rasonaby-

wypłacając

procerit

świń.

ceny raso{

NN

WY

Księża

KOWNO,

w

wojenny

Z Worń

utrzymany

dający

wewnętrznych

litewską.

nie

WARSZAWA.

15.VII. PAT.

Bank

Polski

cinki,

Werek

siały w kieszeni

że

nie trudno.

<Śmigły» odpły*

katęgorycznie

jego

znosić

bezbronnie,

Po-

powrotną

owego

pozo-

jegomošcia „sprze-

ktoś

zwrócił

na to

uwagę, jegomość ów
©odpowłędział
bilet i jutro jest ważny»,

—

słych naszych

najroz-

<że

marynarzy,

którzy

w

maltiszy sposób wyzyskują ją, posuwając się

do uajzwyklejszego

oszukaństwa,

Jak

bo:

wiem nazwąć sprzedaż podwójnych biletów
do Werek i z powrotem
i oświadczenie w
Werkach

«proszę

nocować

pojedziemy»?

do jutra to jutro

„ Niedawno Komenda

Policji Wileńskiej

zwiększyła posterunek policji rzecznej, Podobno jeden z policjantów stale jest w
Werkach, gdzie daje baczenie na ruch stat
kami i może być opieką dla bezbronnej pu!
bl.czności, Niestety w opisywanym wypad!
ku policjanta

w

Werkach

ani śladu.

Gdzieś

się ulotnił, a gdzie Bóg raczy wiedzieć,
,
Ponieważ opisany wyżej wypadek nie

uważamy za swój obowiązek ostrzec publiczność jadącą do' Werek przed. statkiem
<Śmigłym», gdyź jeżeli kto odważy się, nim
jechać to nie wykluczone są niespodzianki

minister spraw

w roczaju wyżej

Spacerowicz.

|

granicę

Nowości

wydawnicze.

— Zygmunt
Smogorzewski:
<Źródła abadyckie». Przyczynek «do historji
lsiamu, Odczyt wygłoszony w Ajgierzei we
Lwowie. Str. 27, Lwów. Wydawnictwo Zakładu Nar. im. Ossolińskich. 1926,
— <Cyrulika Warszawskiego», który
to «goli w każdą niedzielę» ukazał się szósty z kolei numer, Z racji tej premjer Bar
tel odbył konferencję z przewodniczącym
podkomisji sejmowej dla spraw szczegól-

miljonów złotych, przezna-

wagi

a b

prezes

Rzeczypospolitej

z delegacją Związku
przemysłowców drzewnych, zaś senator Baliński o tymże czasie
przyjął magisirackiego dostawcę gazowanego syropu.

WARSZAWA, 15,VI. PAT.
Dziś w nocy niewykryci dotychczas zło:
dzieje rozbili kasę ogniotrwałą w lokalu biura
taboru
miejskiego
przy
ulicy Karowej 3. Łupem złodziei stała się poważna kwota 14 i pół tysią-

ca złotych gotówką.

*

Kłopoty Magistratu Warszawy.

WARSZAWA, 15.VII (żel, wł. Słowa). Dziś ma zapaść decyzja

mini-

sterstwa spraw wewnętrznych w Sprawie długotrwałego
konfliktu między
\
kinami a Magistratem.
Konflikt w sprawie tramwai ma być uregulowany
'w ten sposób że
połowa kwoty. przypadajacej z każdego biletu na rzecz bezrobotnych (2
i pół grosza) obebnie pójdzie na pokrycie deficytów tramwajowych.
TAN

W

całej

Warszawie

zanosi

się

na długotrwałą sensację,
„
— Henryk Schipper: <Sentymenta.
Нат м twórczości Miekiewicza». Tom
2-gi Badań Literackich wychodzących
naMadem Zakładu im. Ossolińskich. Str. 309.
Lwów.

ROZ

op'saaych:

uregu-

na posiedzeniu
w dniu 14
tym roku kredyty na zakup

A ROCA O

należy

Publiczność jadąca do Werek jest wprost
bezbronna wobec zachowania się domoro,

kradzież kasy magistrackiej.

EZ

lecz tam

które musiano

niejszej

TEZ ZOO

i o wypadek

dającego bllety, a.gdy

niż dotyżhczas up awę ziemi,

REJ ZZOZ

rówaież

brane pieniądze za drogę

czone wyłącznie na superfosfaty, Ważna ta decyzja
powzięta
zgodnie z
polityką rządową, mającą gna celu wzmożenie życia
produkcyjnego przez
popieranie rolnictwa posiada doniosłe znaczenie.
Wplynie "ono
na Ożywienie przemysłu oraz zabezpieczy jesiennym
zasiewom
należytą lepszą

„LZ

«Śmi-

załoga oświadczyła, że z powrotem do Wilna nie tuszy się. W «ciądu drogi na pasażerów sypały się najrozmaitsze aroganckie do-

nawozowych.

lipca postanowił zwiększyć przyznane już w
nawozów sztucznych dla rolnictwa. Idzie o 9

Zuchwała

bilety. Zaznaczyć

nął do

oświadcza, że podania takie nie będą wca:

kredytów

pasaże-

jest wypadkiem sporadycznym,
a niemal
ciągle słyszymy podobne narzekania na sta
tki kursujące pomiędzy Wilaem i Werkami,

dopóki stosunki między Litwą z Polską nie są
może
być mowy by obywatele Polacy
przekraczali

Zwiększenie

to

środku Wiiji

się doń zaproponowała

Pod presją pasażerów

również

le uwzględniane,

lowane

życzą sobie

przecnpdzenie na środku rzeki z jednego
statku na drugi nie pozbawione jest niebez-

wewnętrznych otrzymał od obywateli polskich wiele podań 0 zezwolenie
na przyjazd na Litwę w różnych sprawach osobistych. Wobec tego mini:

sterstwo spraw

nocować,

wszystkich do Werek i stamtąd powrócić
do Wilna. jak to zapewniał. jegomość spize-

nadal.

15—VII Pat. W ostatnich czasach litewski

nie

głego> nie zgodzili
się na ię propozycję
twierdząc, że za bilety zapłacili do
Werek a
większość zapłaciła również i za „drogę 'powrotną, «Śmigły» więc powinien
dowiezć

4

powrócili

dalej

jakiegokolwiek miejsca. Pasażerowie

Worniach. Między innemi zo:

i Maciejowski.

ruszył

był tak szczeluie wypełniony jadącymi,
że
wprost mowy być „nie mogło o znalezieniu

zaburzenia w Kalkucie.

stali zwolnieni Polacy ks. Laus
wysłani tam komuniści.

że statek

zatrzymała go na

pieczeństwa

rząd poprzedni
w obozie koncentracyjnym

krokiem

rom przeniesienie się na statek powracający.
Statek ten, zdaje się «Grodno» czy <Sokot>,

KOWNO, 15—VIł Pat. Rząd litewski wydał rozporządzenie zezwala:
jące na powrót do Kowna wszystkim tym, kiórzy internowani były przez

Stan

na pokładzie

«Sm głego»

bezwolnego, przesadnie ugrzecznionego i cho-

Polacy wracają do Kowna.

żółwim

pasażerom,

i zbliżywszy

jego na

do publiczsprzedaży.

komunie

Podczas toczących się pertraktacyj
od
strony Werek nadjethał imny statek. Załoga

Afera w Norwegji,

i podziale

statek

że jeżeli pasażerowie

mogą

albo
po cenach
znižonych
po cenach
przewidzianych
w
bez przetargów (osadnicy), alKALKUTA, 15—VII Pat. Wczoraj doszło tu do stźrcia między Hinduprzetargami dla rolników, albo
sami a mahometanami. Gdy Hindusi szli w pochodzie,
niosąc ernolemaprzetargami dla kupców.
. Sysiem przetargów. jest bardzo ty religjne, mahometanie obrzucili ich kamieniami. Doszło do bójki, przy»
się do użycia broni palnej, Jedna
niewygodny, gdyż daje sposobność czem interwenjowała policja uciekając
został
do różnych nadużyć. Dlatego też osoba zastała zabita ciężko rannych jest około 40 osób. Spokój
sprzedaż lasu zostanie zorganizowana przywrócony.
nanowo: 1) przetargi zostaną zniesione, 2) wszyscy obywatele — rolnicy
zostaną zrównani w prawach,
3) uOŚLO, 15—VII Pat. Odelsting postanowił spowodować dochodzenie
dzielanie materjału
leśnego partjami
członkom byłego gabinetu Borge, który w roku 1923 bez upoprzeciwko
będzie
dokonywane
w drodze pudyspozycji Bankowi
koron do
parlamentu oddał 25 miljonów
ważnienia
blicznej
sprzedaży.
Po
dokonaniu Norske Handels bank.
pomiarów lasu

Znowu

gdy

świadczył

Współpracownik naszego pisma rozmawiał o Birku z osobą,
która
podczas krótkiego jego urzędowania na stanowisku
ministra
spr. zagr.
Estonji utrzymywała z nim bliższy kontakt. — Posła Birka scharakteryzo-

wać można jako człowieka
robliwie
nieśmiałego.
ше zezwalają u-

sprawę

pójdzie i tutaj pozostanie na noc. Na protesty zebranych odpowiedziano w arogancki

na

drzewa

władze zwrócą

i radykalnie

w stronę Werek. Gdy się zbliżanę do Tryńopola jegomość który sprzedał bilety o!

Poseł Birk zdradził przez kobietę.

wewnętrz-

pasaże-

kacji z Werkami załatwią.
W dniu wczorajszym o godzinie 7-mej
z przystani w Wilnie wsiądło kilkunastu
pasażelów pragnących dojechać do Werek,
Sprzedający bilety oświadczył, że statek
odchodz: zaraz i z Werek powraca do Wilii
na. Wobec tego większość „jadących nabyła
bilety tam i z powrotem. To <zaraz» ciągnę:
ło się z godzinę i dobrze już zmrok zaczął

eksport zagranicę. Jednakże wobec
intensywnego
przeprowadzania
reformy rolnej
i skolonizowania
wsi

wych

+15)5)

1926.

— W tygodniku <Comoedia» (zeszyt
poruszą p. Welski sprawę panoszącej

się—jakoby—w

krytyce

teatralnej -warszaw-

skiej wzajemnej adoracji. Podobno pisują
tam krytyki teatralne c, co sami
piszą sztuki dla teatru, oraz koledzy autorów dramaFA
Tak być nie powinno, twierdzi p.
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spodziewane...
madzonych "przez
pp. Turquana i
Przeszedłszy
przez kilkoro... rąk, a'Auriaca, do tego jedynie dochodzi
Dwaj francuscy monografiści „ro- to na bruku londyńskim, to na wsi, się wniosku.
mansu
Nelsona",
pp. Turquan
i raz jako „młodsza do
wszystkiego”
Nelson zaś wpadł w sidła demod'Auriac, ustalili z pedantyczną dokład- w bardzo zacnej rodzinie,
to zno- nicznej kobiety, szukając w Neapolu
nością datę poznania
się Nelsona z wuż okazywana
jako cudotwórcza sojusznika politycznego dla anti napoz

w imieniu rządu angielskiego o zbrojną pomoc przeciw francuskiej
republice, ambasadorował w Neapolu, we
wspaniałym palazzo sir William Ha-

żo, bo w roku 1791-ym, ze swoją od
lat kilku metresą, odstąpioną mu—wy:
raźnie: odstąpioną — przez siostrzana
Grevilla, podrujaowanego srudze przez

djablo ko:

W ciągu lat ostatnich, jakby sui sztowną Emmę Lyon, najwyżej dwugeneris moda uczyniła bohaterką co dziestoletnią córkę kowala i kucharki,

studjów

że raz wreszcić odpowiednie

na to uwagę

stanu: komunikuje,
że
z polecenia sowieckiego

do Ameryki

nie otrzymał

traktowanie

angielskich i niemieckich oraz, lekko pochodzącą z „naturalnego* związku Wypadnie jednak szukać dalej powo- wuż «oklepany», jakby
s'ę zdawać ton dla wielkiego admirała, mianowalicząc, też kilku romansów, historycz- (bardzo przelotnego) owej kucharki, du, dla którego lady Hamilton oddała miogło, gdyż opływający do końca w nego parem Anglji i uhonorowanego
ną kochankę wielkiego admirała, słyn- Kiddówny, z jakimś—margrabią.
się bezpodzielnie tego pokroju - czło- niezamąconą niczem harmonję. Gołąb: tytułem barona. Lady Hamilton wieną swego czasu na świat cały, Lady
Mniejsza o owego. margrabiego. wiekowi, Pochlebiało jej miłości wła: ki i synogarlice mogłyby pozazdrościć rzy święcie, że 40 letni Nelson
zajHamilton.
Zbijająca z tropu dystynkcja,i olśnie: snej
„trzymać
w
ręku*
bohatera, tak przykładnego — a we troje! — dzie bardzo,
wysoko, i pobardzo
Zrazy nelsońskie wyszły z mody. wająca piękność pani ambasadorowej czczonego przeź Anglję całą, podzi- pożycia.
stanawia przylgnąć do jego „gwiazWiecznie trwać będzie na świecie— niczego nie dowodzą.
Chodzą
po wianego przez cały Świat. Po
przeNa miesiąc przed Abukirem
jest dy“ na zawsze, tem bardziej, że sir
„nelsońska* miłość.
świecie dziwy jeszcze bardziej nie- wertowaniu stosu dokumentów, zgro- Nelson powtórnie w Neapolu na ło- William w podeszłe już zachodzi lat-

Cóż za losl Cóż za losljak Śpieprzepiękną, czarującą, ale
wa chór w którejś operetce,

najmniej kilku giuniownych

związku,

Nie otrzymał wizy.
dzenia

aroganckie

szukiwaniu publiczności załoga statku «Śmigły». Dla ilustracji zacytujemy
następujący
opis wojażu tym okrętem,
mając
nadzieję

Według wiadomości otrzymanych z Rewla, sprawa posła estońskiego
w Moskwie, Birka, zeszła na tory wręcz sensacyjne. Okazuje się, że Birk
pozostawał w bliskich stosunkach z pewną damą,
w której po pewnym
czasie zakochał się i gotów był uczynić dla niej wszystko. — Dama owa,
zapotrzebowanie
materjału leśnego była poprostu ajentką G. P. U. Wkrótce posiadła ogromnie
ważne
taznacznie wzrosło. Dlatego też będzie jemnice tyczące estońskiej dypiomacji i polityki zagranicznej,
Gdy Burk dowiedział się o prawdziwych
zamiarach tej kobiety,
zezwolonem
na cksport
zagranicę
nie
tylko takiego materjału, którego nie chcąc kończyć życia samobójstwem,
zmuszony był przejść na stronę sone

7.

z mo-

ta, przypięto pamięć o wielkim i szalenie odważnym wodzu do... niewie-

du jazdy,

rownictwem komitetu bułgarsko:macedońskiego.

YORK, 15.VII. PAT.
Departament
komisarz ludowy Sokolnikow, który

Werek.

rów lub wręcz «nabieranie» które graniczy
z przestępstwem. Najbardziej celuje w 04

BIALOGROD, 15 VII. PAT. „Prawda“ donosi,
że rząd jugosłowiański zamierza przedsięwziąć w Sofji kioki dyplomatyczne z powodu
zamordowania dziennikarza serbskiego Hadżi—Popowicza. Popowicz został
zamordowany przez członków tajnego związku znajdującego się pod kie-

NOWY
były rosyjski

do

stałkiem

Coraz częściej dają się słyszeć narzekania publiczności na komunikację parostatkami z Wilna do Werek i z powrotem.
Niejednokrotnie pisano już o tem, wskazując
па niestosowanie się do ustalonego rozkła-

wygłosili . przemówienie

tajnego

jazdy

z Wilna

inauguracja t. zw.

;

nie — dosłownie—pani ambasadoro: „ka, a gdy umrze, skończy się też ca*
wej. Tym rażem jest admirał na roz- ła świetność ka.jery jego
małżonki.
żarzonych węglach: tropi egipską wy- Trzeba tedy zapewnić
sobie — na
prawę Bonapartego. Bonaparty sprząt- wszelki wypadek! —ramię opiekuńcze,
nął Anglji Maltę i — przepadł gdzieś no, i piękną fortunę bohatera z pod
bez wieści... Dokąd popłynął? A ka- Abukiru!
:
Higicja przez pewnego szarlatana & 1а leońskiej akcji Wielkiej Brytanji. Po- duk-że zgadnie!
Tymczasem
zaś Francuzi
zajęli
Cagliostro, to znowuż czyniąca ho šlubienie przez sir Williama Emmy
Tedy Nelson rozpuszcza żagle, wy Rzym i jenerał Championnet zagraża
i, Neapolowi, W tej opressji któl Fernory
w
wielkopańskiej
rezydencji Lyon było, oczywiście — skandalem. rywa się ze słodkich objęć Emmy
wiejskiej pewnego kapitana
gwardji Tylko ze względu na to, że dobre opłynąwszy Sycylję, wpada nareszcie dynand wzywa -pomocy — Nelsona,
królewsniej, potem obdarzająca prze- stosunki z Anglją były dla królestwa na ślad awanturniczej, przez nikogo Nelson przybywa, zabiera na statki
zwycięzcy swej eskądry cały dwór
śliczną córeczką
admirała Payne'a, po- Obojga Sycylji nieodbicie
potrzebne, nieprzewidzianej wyprawy
neapolitańtem stała modelka malarza Romney'a zgodzili się na żaką
ambasadorowę z pod Rivoli. Dopada do eskadry ski łącznie z nieodstępną
przyjaciół-

który ją unieśmiertnił na przepysznych
wizerunkach, jako Fryne, Kleopatra,
Wenus i tp., potem...

słaby król Ferdynand oraz

Wystarczy
starczy,

dzo... zaprzyjaźniła się

może?

Myślę,

że

wy-

sprawującą

rządy

faktycznie francuskiej i wytępia ja podczas jed- ką królowej i wiezie całą tę niepospo*
królowa nej z najzaciętszych batalji morskich. litą załogę do Palermo.
Co to była
Z jakim entuzjazmem witano w za
rychło barprzeprawal
Grudzień,
morze

energiczna

Marja-Karolina. I królowa

serdecznie

z Neapolu

milton, synflorda gubernatora Jamajki,
uroczą i przebiegłą lady
Hamilton.
arystokrata,
Czy mógł Nelson, jednooki, i ma: Owóż i Nelson orjentował się w sydy. Co zaś do samego Nelsona, to "pod sześćdziesięcioletni
gdy runął zrazowy
cokuł, podtrzy: człek cichy i spokojny, zącny a—nie- jący rękę prawąodciętą, wzbudzić miłość tuacji bystro. Jeżeli kto mógł zadzierzmujący jego sławę na widowni świa- miłosiernie słaby, ożeniony dość świe- bezpamiętną? Parwenjusz, przypomina- gnąć aljans neapolitańsko-angielski, to
Zrazy

się tutaj

instytutu muzułmańskiego, który składa się z meczetu, ogrodu,
lecznicy,
targu, gdzie będą sprzedawane wszelkiego rodzaju wyroby muzułmańskie,
z łaźni i restauracji
arabskiej.
Będzie
to jednem słowem prawdziwe
miasteczko muzułmańskie. Przy tej sposobności
obecni przy otwarciu

zaspokoić

brasławski p. Janusz- nalną konkurencję, nieprodukcyjnie
wydając pieniądze. Ministerstwo za-

w dzień
świecą jednak trzeba było
biały szukać nawet „inteligenta*, któryby odpowiedział bez zajęku, że nazwano
tak popularną
potrawę
na
lady Hamilton. Słusznie bardzo! Ach
pamiątkę nieśmiertelnego angielskiego
miłość—piszą i jedeni drugi — wyadmirała-bohatera, co zadał jeden z
warła przecie
niemały
wpływ... na
najdotkliwszych ciosów... karjerze Bo- losy Europy!
napartego, niwecząc przednią eskadrę
Gdy w r. 1793 zjawił się Nelson,
irancuską pod Abukirem (sierpień 1798)
wówczas kapitan marynarki, na dwoa w lat sześć później zginął od kuli rze Burbonów w Neapolu, zabiegając

podczas walnej bitwy

działalności

osłabnie,

normalnie

RZ)

m

sprawie

i najbliższych

Niechże będzie ze swojej
strony stąło utrzymane, ani też uległo zmiaprzestrogą dla amatorów
pływania, nie. Zauważono tylko, że w niektóktórzy szczegó'nie w roku bieżącym, rych powiatach wbrew ustawie o rewciąhnięto
może dla sprzyjającej pogody, szcze- formie rolnej
do spisu
do parcelacji majątgólnie jednak
lekceważą
niebezpie- przeznaczonych
czeństwo,
powiększając
liczbę
mie- ków dwory o mniejszym niż 150 ha
szczęsnych
ofiar. A _ liczba ta stale obszarze, Wypadło to naprawić przez
wzrasta, —Już ósmy to wypadek w na- wydanie odpowiednich przepisów w
szej gminie tego
sezonu — objaśnił kierunku ścisłego przestrzegania prana zakończenie starszy posterunkowy wa. Parcelacja dworów
potrwa je»
spisujący protokuł nad pięknym Roj- Szcze 2—3 lata. Jednak jężeli nie zostanie otrzymana
pożyczka na zapostykiem...
POSTAWY. mogi dla osadników to tempo parcelacji, być może, w przyszłym roku

Sokoliszki, kiewicz, który też wraz z pp. O. Olłowski, pastuch ze wsi
wybrani zolat 10; Antoni Linkiewicz pastuch ze sejką i Woronowskim
wzięty z ochrony stali do komitetu.
wsi Sokoliszki,
Kierownictwo
fachowe
obejmie
B'aiego Krzyża w Wilnie, lat 21; MieJest nadzieja, že
czysław Ingielewicz z Nowo: Werek, kpt. Sia. Nowicki.
pastuch ze wsi Birki, lat 14; Wacław na następnych zawodach, jakie odz racji święta
przedtem będą się w Wilnie
Truskowski z: Wilna (zam.
przy ul. Trębackiej 12) pastuch fol- przysposobienia wojskowego, reprezentacja Brasławia będzie
miała też
warku Borówka, lat 15.

Straszne zajście

p. J. Krikszezu-

PARYŻ,

„Niespodzianki"

w Paryżu.

instytutu prezydent Doumergue i. sułtan Marokka
Wykonanie reformy rolnej nie zo* siawiąc przyjaźń francusko muzułmańską.

gnębiające wrażenie w okolicy.

terenie powiatu

SĘ

Z

niach. Główne ustępy wywiadu brzmią

należących do klasowego
poczę- botników,
Werkach. Przybyli policjanci
3 związku; byli wprawdzie tacy, ale od
przesłuchiwać świadków.
się dość już dawna wystąpili ze związku
W/ międzyczasie trupy udało

kolczadługich

rozmowe

muzułmańskie

następująco:

przystąpiono
do
budowy
gmachu
domu ludowego.
Dział rolny wydziału powiatowego
Gulbinskiego czółno, należące do inw
Postawach
rozwija swoją działale
żyuiera Popławskiego. Czuino to staność
kulturalno
facnową, co należy
re, wywroine, namokniętei ciężkie,
pod wagą pięciu chłopców zanurzyło podkreślić z całem uznaniem.
Zorganizowano
piętnaście pólek
się głęboko w wodę.
doświadczalnych,
a
w rb.
powstało
Mimo to, przez kilka godzin „żegluga*funkcjonowała dosyć sprawnie. jeszcze jedao—w Kozłowsku.
Niezależnie od tego funkcjonują
Około godziny
pierwszej p.p. pa»
sprawnie
punkly czyszczenia nasion
stusi poczęii się bawić kołysając i tak
i
kopulacyjne—koni
i bydła.
już wywrotną łódkę, aż wreszcie
uObecnie
czynione
są zabiegi
w
słyszano rozdzierający kizyk...
celu
nabycia
pięciu
buhai
czerwonej
Skutkiem nadmiernego
kołysania,
też sześć
do czółna poczęła się nabierać woda, rasy polskiej, Założono
pogrążając
je jednocześnie.
Widząc gniazd trzody chlewnej.
Rozpoczęto propagandę w sprawie
niebezpieczeństwo, jeden z pastuchów,
zorganizowania
kółek kontroli obór
nazwiskiem Barszczewski, syn gospodzrza ze wsi Birki, skoczył do wody w Kuropolu i Antonowie.
Zgłoszenia ludności powiatu w
i popłynął ku brzegowi. Trącone naSprawie
wspólnego
zakupu
.nawogiym ruchem czółno
wywróciło
się.
Wszyscy wpadli do jeziora. Stało się zów sztucznych pod zasiewy ozime
to o 8 metrów od brzegu. W miejscu stają się coraz liczniejsze, wobec czeprzeprowadzoną
tem jeziorko posiada około 10 sążni go akcjata zostanie
na
szeroką
skalę.
głębokości.
:
W roku
bieżącym projektowano
W chwili gdy Barszczewski
dourządzić
w
Postawach
wystawę rolnipływał do brzegu, pozostałych
czteczą dla 4 sąsiednich powiatów,
nie
rech walczyło ze śmiercią. Dwuch
wszystkie jednak
powiaty
zgodziły
umiało pływać, dwuch zaś młodszych
się wziąć w niej udział, wobec czego
nie mogło się utrzymać
na wodzie
Sprawa
jest w zawieszeniu.
Т.
W śmiertelnem przerażeniu, doprowaOSZMIANA.
dzeni
do krańców rozpaczy,
gdyż
krzyki o pomoc
przepadaly
jedynie
— (0 Stosunki z robotnikami
wśród krzaków hadbrzežnych, uchwy- w Oszmiańskiem. Na obszarze caciłi się kurczowo za ubrania
płyną- łego Xil okręgu Inspektora pracy podcych. Nastał straszliwy moment walki pisana została oddawna już umowa
Umiejący pływać pastusi Truskowsk. zbiorowa pomiędzy przedstawicielami
i Ingielewicz napróżno starali się wy- zw. właścicieli rolnych i zw. robotnizwolić z rąk pozostałych, W
końcu, ków rolnych. Wyjątek w tej mierze
w walce o życie, spiątali się jeszcze stanowił powiat Oszmiański.
Jak, się
bardziej, a namoknięte ubrania pociąg" okazało komisja
rozjemcza
niema
nęły ku dołowi. Po krótkich
jeszcze tam racji bytu, bowiem
na terenie
zmaganiach wszyscy czterej poszli na powiatu nie powstają żadne zatargi.
dno...
Robotnicy zawarli z wiaścicielami
Zbiegli w końcu na alarm okolicž- objektów rolnych umowy indywidualni włościanie już nie zdołali przyjść z ne, z których są zadowolone obydwie
pomocą tonącym. Natychmiast zaalar- strony. Wyjaśniło się przytem, że na

wydobyć za pomocą drutów
stych, przymocowanych do

w

sterstwa

po jeziorz jeziora

posterunek policji w Nowo

zamieszcza

ministrem rolnictwa

niezwykłą głębokością. Dnia 13 ego stkich najdalszych nawet zakątkach.
W kółku rolniczem w Antonowie
pięciu pastuchów okolicznych wsi,

mowano

Miasteczko

Kowna.

Popularne
miejsce wycieczek wilnian,
„Zielone
Jeziora“,
stanowią
komplekt jezior, z których każde posiada inną nazwę. Największe z nich,
jezioro Gulbińskie, otoczone przeważ— Fachowa praca na roli. Żynie malowniczym lasem, zwęża się w
cie
rolnika w powiecie naszym nie
swoim końcu iza pośrednictwem kilprzez same
róże, jednak
kunasto metrowego ruczaju, przecho- prowadzi
trzeba
oddać
sprawiedliwość
czynnidzi w małe jeziorka, t. zw.
Rojstyk,
kom
miarodajaym,
które
przejawiają
okolony olszyną i mokremi łąkami, W
rolmiejscu tem włościanie pasą
zwykle sporo energji aby nieść pomoc
nictwu.
Robotažkulturalna-ošwiatowobydło. Rojstyk mimo wyjątkowo malowniczego położenia, odznacza
się fachowa prowadzona jest we wszywybrało się na przejażdżkę
ku i w tym celu ściągnęli

polityka rolna

Ё „Lietuwa“

Pogrzebani w wodnym
grobie.
(Od specjalnego wysłannika Słowa)
szechnie
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SŁOWO

a jak upierali się dowodzić niektórzy,

wracającego

z pod

Nelsona, wyobrazić sobie

Abukiru

nietrudno,

Lady kiamilion padła zemdlona
pod
nogi bohatera—jak pęk kwiecia. Prześlicznie byłol. On
sam
dawał
do

jedynie — ambasadorowa. Jzkoż gra
ona od roku 1793 wybitną rolę podobry, pobożny (jako z rodziny dzie- lityczną, briuzdżącą w niejednej mierze
dzicznych pastorów
pochodzący)
i — Napoleonowi.
Współcześnie jednak
z aljansem
jak lew odważny. Prawda, że gorejący miłością wręcz szaioną, nieznającą o którym wyżej mowa, stanął i. trójgranic i mlary. Prawda, naostatek, że kąt: Nelson — Emma— sir William.

zrozumienia, że

wszechświatową

pogłębienie się — jeśli

wolno

tego

lady

jący żywo... kondotjera, brutal, brzydki i—żonaty!
Prawda,
że człowiek

opromieniony sławą.. Trójkąt małżeński nie tak bardzo zno.

nie

był by

waleczności i strategji dokonał,

cudów

okręt wiozący króla i królowę pójść
na dno,.. nareszcie — w sam _ dzień

Bożego

jeśli- portu,

by gonie podniecało wielkie, płomienne uczucie. Innemi słowy: gdyby nie
Emma, nie byłoby Abukirul
l następuje
bardzo
znamienne
wyrażenia—uczuć

wściekłe, pochorowały 'się królewięta,

sześcioletni królewicz Albert umiera
na statku, pewnej nocy już, już” miał

Na
lady

Narodzenia

„zawinięto

«do

уч
wygnaniu: palermitańskiem
była
Hamilton
istną „opatrznością

neapolitańskiego dworu
istny.. prezes rady

Rządziła jak

ministrów,

mają.

użyć cy w ręku potężny atut: Nelsona. A
Hamil- czasy były nielada jakie! Gdy w zdo:
\
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KURJER
Meljoracje rolne.
Wojna spowodowała duże spumeljorastoszenia w urządzeniach
cyjnych,

WSCHODNICH

z dn. 22 lipca

1925 r. o

wym

funduszu

kredytu

rolne

można

uwążać

za przełomowy

bądź to wskutek działań wojennych,

prywatnego
bącź też wskutek zaniedbania ibraku kredytu
należytej konserwacji.
Pierwsze lata jedynie przy pomocy

powojenne, pomimo, wejścia w życie strony Państwa.
Ożywienie się
„wodnej z dn. 19 września
ustawy
1922 r., stwarzającej sprzyjające

latami
prze:

dia meljoracji
i małoowocnych

prawne, były
zastoju, prób

nego

roz-

rolnych. warunki

wojowi męeljoracyj.

Bierwsze wyraźniejsze ożywienie
się ruchu meljoracyjnego
datuje się
w r. 1924 po
ustabilizowaniu
-się
waluty, od chwili rozpoczęcia udziemeljoracyjnych przez
lania pożyczek
Krajowego.

były to pożyczki wekslowe,

krótkoa więc

(kilkumiesięczne),

nie odpowiadające

charakterowi, jaki

mogą

ruchu

meljoracyj-

jednakże

dotychczas w

godz.

dzielnicy,

znajdującej

najgorszych

wnioskować

Spółki wodne
=
=

na

®
Poznańskie

38

Pomorskie
Warszawskie
Łódzkie

się złotowych.

dla roz-

można o intensywności

meljoracyjnego

Kieleckie

9

Lubelskie
Białostockie

=
sumę | 5

(zł )

w

poszcze-

Wileńskie

Wołyńskie

®

na

(zł.)

sumę

na

(zł.)

sumę

(zł.)

—
1.407 090
264,6..0

17,900
233 100
114,567

116,949
4,940,864
2,144,017

6
2

370,170
160,300

9,000
36,000

559,270
718,850

=
A

—
=

7,391
3,166

7,391
3,166

17,600

444.646

347,825 | 5
180,100 |
582,550 |

449500

24,572 | —

z

=

—

4

20,200

—

|-

263,700

jedynie do długów

w rublach

i mar-

Dewizy

następujące ceny spirytu-

resijskiego

25 gr.

4 zł.

Ceny

15 gr.,

w de-

sprzedażne

«spółek

wodnych

do0d'111926|
30-1V 1926

gg „r.
1925

Wsch. sł, og.

3 m. 27

\

KOŚCIELNA

B]|sts|2]|s5s|

B]sss|B|sżs|

19 | 5,200 | 39]
17]
3,210)
19]
16 1 15,230 | 7]
1
IMO0|
41
3
60]
1
3
400 | —
1
1,500 | 1

—
—

6360 |
41404
4770)
200 |
870]
— |
200 |

—|
—|]
1804
147]
1,296]
—

1
1
5]
—

Razem
W

województwie
pomorskiem z
205, istniejących po dzień 1 stycznia
1926 r. spółek wodnych (meljoracyj:
nych), zawiązana została w r. 1025
tylko jedna, w województwie poznańskiem z istniejących 608 - spółek

1
2
1
1
1
1112

—
= | =

|—
20 | —

1
1

—
—

—
—

©
Wyłyńskie
Nowogrėdzkie

|3|a3

|3|żs

2] sis
11,810
7,792
20,245
1,757
2,281
400
1,700

166]

46,005

:

1
1

—
20

jest niedostateczna, o ile mielibyśmy
nasz program
mieljoracyjny
zrealizować w ciągu 80 — 100 lat. Jeżeli
wziąć na uwagę, iż na zaspokojenie
zgłoszonych zapotrzebowań
na po-

życzki

meljoracyjne

w

wysokości

13 000.000
zi,
Państwowy
Bank
Aczkolwiek «po: zastoju wojennym "Rolny otrzymał ze Skarbu Państwa
3 800.000
zł., to wobec
weszliśmy
niewątpliwie
w
okres zaledwie
większego ożywienia się rozwoju zaniku kredytu prywatnego, trudno
meljoracyj
rolnych,
to jednakże jest oczekiwać, ażeby w bliższych

przypada na

r. 1925 —

19 spółek.

skonstatować: należy, że wobec ogro- „latach meljoracje rolne

mu czekającego

nas

(obll- w tempie, w

zadania

czają, iż w Polsce jest do :zmeljoro- wijać się
-ha.

18.000.000

wania ok.

obecna praca nasza w tym

gruntów),

kierunku

Skarb

jakiem

rozwijały się
właściwie roz-

winny, o ile, oczywiście,
Państwa nie będzie w moż-

ności zasilania funduszu

do
18

Kalwarji.

W

lipca bezpośrednio

dzinie 6-tej rano, z kościoła Ostrobramskiego wyruszy parafjalna pro-

cesja z orkiestrą

250 | 79]
442 | 38]
65 | 25]
TĄ
300
10,
55,
—
=
—
21

—
—

Procesja

po>Prymarji, która się -adprawi o go-

do|od 17 1-1IV 1926
1926

ż|śg |ż|ós |3|ży

Łódzkie
Warszawskie
Lubelskie
Białostockie
Kieleckie
Wiieńskie
Poleskie

371,37 —
41,06
9.22

23,10

do Kalwarji. —

W

rażie złej pogody
procesja zostanie
odłożoną na następną niedzielę.

URZĘDOWA.

atoli

nie

po- Neapol — zarazem stanowisko

27,37

178,60
130 37
31,15

no wawrzynem przetkanym brylantami nietylko. Nelsona, . nietylko: jego
metresę

miltona!

Było

ale i poczciwego

też

=

sira

Ha-

23,04

wraca

do

Wilna

i

obejmuje

swe

urzędowanie.
. — (0) Przesunięcia
w policji:
W
związku
z projektowaną
Jikwidacją urzędów policji politycznej, która włączona zostanie
do wydziałów
bezpieczeństwa publicznego, oraz ze
względu na niektóre posunięcia zdążające w kierunku
przeprowadzenia
oszczędności, oczekiwane są w wo:

ewódzkiej komendzie policji

pewne

przesunięcia
na stanowiskach
bowych — kierowniczych.

służ

SAMORZĄDOWA

— (x) Z działalności
wydz.
opieki społecznej sejmiku pow.

Wil.-Trockiego.

Sejmik

178 16
130.05
31.07

21.30

konw.

pr. pożyczk, konw.

—-proc.

listy zast.

pow.

41.00

—

| 960

2925

—

—

w

Hannibal w rozkoszach

go wyjaśnienia.

pochodzących z tegoż powiatu 6,860
zł, i na utrzymanie 29 uczni w szko-

Je rolniczej

w Bukiszkach, z których

niewiastę

niepospolicie

wycały; teraz zaś

piękną,

sarkano

na

zach:

pre-

tensjonainość, dworowano Z „monumentalnych"
kształtów eks-sylfidy...
Oczy tylko były zawsze
przepiękne,

błyszczące, niebieskie, nadające silnej

nawet

żyw:ć

serdecznego

dla żony

uczucia,

b.

r.o)

cmentarzu

Państwowej

w

Wilnie

państwowej
pomocy doraźnej dla
bezrobotnych—fizycznych.
— (0) Sprawy bezrobotnych.
W

bieżącym

tygodniu magistrat stop-

niowo zwalnia zatrudnionych w przedsiębiorstwach

Już

od

miejskich

lat dla towarzystwa

dwóch

tych

dniach

tu m.

zwrócił

Wilna

się do

Magistra-

mieszkaniec

goszczy, z powiadomieniem

m.

bezrobot-

rosyjskiego

w

czystych_zysków, osiągniętych

Byd:

Wil-

o

m. Wilna.

mitecie odbudowy

Z 30x20 cm.

komitetu p.

Kabacznik

od

stytucje
dobroczynne
m. Wilna
i
ziemi Wileńskiej. Podział ten przepro:
wadzono w sposób następujący: Na
dam Dzieciątka Jezus przeznaczono—

2000 zł,

przedstawia

czynny zakład «Kropla

mleka».

Jak

odremontowania
wiadomo do czasu
tegoż gmachu, „zaklad ter: przeniesiony został czasowo do lokalu szkoły

przy

«Świt»

powszechnej

ul.

M.

Pohulanka.

— (x) Przeniesienie Kom. Woj.

Policji Państw. w
się dotąd mieściła przy

kiego.

*

troje! — tryumfalną

chu za pewną gratyfikację.
— ()
Utrzymanie
w

С
Wilnie

—500

było Nelsonowi

mniejszą

rentę

od

bardzo

renty

nieznacznie

wypłacanej —

W

S:kolną

we

na Polską Macierz

Włodzimierzu,

na

cele

Niezależnie od tego kulturaino oświatowe—500 zł —razem

bezrobotnym?
bezrobocia

9.650 zł.
Nadmienić

Onegdaj biuro Fun:

dwanaście

wypłaciło

bezro-

tysięcy dwieście

ZOZ

i

i — uścisnąwszy

iż

udzielenie

dynie dzięki niestrudzonym staraniom
członka tejże Rady wiceprezydenta
m. Wilna, p. Łokuciewskiego.
!

ii

wiersze,
а19 chodziło
przecież
głównie o tkliwą intencję.. Nelson
wraca na krótko, na miesiąc zaledwie.
Upaja się wiejskiem
sam na sam z

należy,

tak
znacznych
subsydyj dla
poszczególnych
wyżej
wymienionych
instytucyj dobroczynnych i kulturalnooświatowych m, Wilna nastąpiło
je-

złotych, z sumy tej tysiąc pięćset złotych
przypada
па pomoc
z tytułu
ustawy
0 zabezpieczeniu
na wypadek bezrobocia,
pozostałe
z tytułu

ukochaną

pow. Wil.-Trockiego

łyńskim—300 zł,

wpłynęły zapotrzebowania
na służbę
domową.
— (i) Ile zapomóg wypłacono

in

Bukiszkach,

—650 zł, na komitet
dokarmiania
dzieci szkolnych w Włodzimierzu Wo-

Pracy może dać pracę pięćdziesięciu
robotnikom do robót leśnych w Białymstoku oraz kilku szewcom na wy-

botnym

dla tuberku-

na schronisko dla

nieuleczalnie chorych — 300 zł, na
ochronę
w
Czarnym Borze
pow..
Wil-Trockiego—500 zł, na internat
O. O. Salezjanów—1000 zł., na internat sióstr Salezjanek—300 zł, na internat męski „Koła Polek* — 500 zł,
dla towarzystwa przeciwgruźlicznego
—500 zł, na bursę szkoły rolniczej

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA
— (t) Kto może otrzymać pracę? Państwowy Urząd Pośrednictwa

duszu

zł., na schronisko

licznych—300 zł.,

czerwca,

fournėe po Anglji za

Nie sądzone jednak

czonej”

ku do ostatniej dekady

TTT

a lady Hamilton „wydała
na
świat
córeczkę, której nadano imię
Horatia
i nad
którą unosił
się, błogo rozNelson.
admirał Horacy
tkliwiony

dzieci

m.
Wilno dla Polsk. Macierzy Szkolnej w WilPo bokach sztychu są nie, na cele kulturalno-oświatowe —
niemieckie napisy, opisujące pojedyń- 1000 zł., na bursę akademicką U S,B.
cze objekty m. Wilna. Petent propo- —700 zł, na żłobek im. Marji kienuje Magistratowi nabycie tego szty- rowniczką którego jest p. Brensztejnowa

jazd do Gdyni.

P.P. na ul. Ś to Jańską 3. Komen:

dla

Ksawerego—600 zł.,

obwarowane.

urlop wypoczynkowy.

towania gmachu przy ul. Zawalnej 5,
w którym się dotąd
mieścił
dobro-

ma schronisko

im, Kazubowicza

otrzymał kil- tanieje. Komisja statystyczna przy
magistracie m. Wilna orzekłą, że
(x) Remont gmachu miejskie- koszt utrzymania średniej rodziny w
go. Wobec eirzymanych potrzebnych Wilnie w okresie pierwszej dekady
funduszów Magistrat m. Wilna przy- zmniejszył się o 0.5 „proc. w stosunstępuje w tych dniach do odremonkotygodniowy

z bud-

żetu r. 1925 nie pominął również in-

MIEJSKA berskiego,
przedstawiającego Wilno
— (x) Mała frekwencja w ko: w XVI stuleciu. Sztych ten wielkości

sielanki. Znowu
wzywa go
brunetce niepowszedni urok. Ale Nel- zażyć
znowu
pod
Kopenhagą
w swego „anioła”*
(tak ojczyzna,
eskadrę
rosyjsko-duńską
nazywał lady
Hamilton
nawet pub- gromiąc
a rychło potem
się sławą,
licznie) jak w tęczę. U stołu siedział okrywa
nieodmiennie obok niej, ona mu mię- (maj, 1803) odpływa na morze Šrėd4
so krajała; on nosił jej chusteczkę... ziemne.
Po drodze rzucano [pieniądze garściaBolesne było z Emmą pożegnanie.
Zacny Hamilton właśnie był rozstał
mi, osobliwie na cele filantropijne.
przy tej
Dzienniki
Na angielskiem wybrzeżu, w ma- się ze Światem.

bardzo

i

W RZ ZOO,

nej Francji uwożąc z

sobą

Horację,

która jej ciężyła, gdyż

lady

Hamilton

nigdy macierzyńskich uczuć nie żywiła. W Calais osiadła. Zabijając r„o-

w kolęb- baka* nieustannego niedostatku

ce małą Horację—odpływa
plac boju.

znów.

na

pró*
bowała
odurzać
siebie alkoholem,
próbowała palić nałogowo opjum. Na

Było to ostatnie (w sierpniu r. ostatek znalazła ukojenie — w de1805) widzenie się jego z lady Ha- wocji.
miiton. Daia 21 października przed
Wyrzekając
na
niewdzięczność
samem rozpoczęciem się bitwy pod Aangiji, której — jak lady
Hamilton
Trafalgarem

spisał swoją

„wolę ostat:

święcie wierzyła

—

oddała nieocenio-

nią”, oddając lady Hamilton w opie- ne usługi, trapiąc się nad rachunkakę królowi i Anglji, a stanowiąc aby mi kucharki, poplakujac
i trzepiąc
mała Horacja nosiła
nazwisko
Nalson. Tegoż dnia, gdy bitwa już była

rozstrzygnięta,
padł na pokładzie
admiralskiego statku „Victory* śmiertelnie rażony, francuską kulą. Ostatnie
jego słowa:

„Pamiętajcie

zagłuszył huk dwóch

o Horacjil“

różaniec życia dokonała w
połowie
stycznia roku 1815-go.
Pogrzebem zajął się pewien
dobrego serca obywatel
miasta Calais,
właściciel
sklepu
kolonjalnego, a
(widząc iż kredytorowie
nieboszczki

tysięcy armat... chcą brać pod kłucz córkę jej, biedną

Ani król, ani Anglja nie uczynili sierotkę Horację,
przeprawił dziezadość przedśmiertnej prośbie Nelso- weczkę potajemnie do Anglji. Tam
na. Pozostawili
lady Hamilton
w zajął się nią szwagier Nelsona i wy*

fatalnej sytuacji finansowej

pogarsza- dał ją za mąż

za

pastora

Warda.

ale oczywiście, że wszelkie stosunki,
między małżonkami
pa miętna wszystkim, którzy się z nią nawet listowne,
i—w separacji dobrowolnej.
zetknęli! Lady -Hamilton (zaczynająca ustały.

nej , nałogową
rozrzutnością. Pró- Umarła Horacja Wardowaw 1881 -ут
rozległe swo- osierocając liczne potomstwo, w któokresu datowana jest. naj- bowazła dyskontować
płomienniejsza serja listów admirała je stosunki... Próbowała wydać się rego żyłach płynie gdzieś do dziś

milton do żony;
spotkały się nawet
parokrotnie;
wszelako
pani Nelson
nie była sirem Williamem i — admirał zerwał
ostatecznie..
z lady Ha-

romansu — wieldrukiem w r. 1814, co ściągnęło na przyszłego króla belgijskiego /Leo- kiego, wodza z więlką awanturnicą.
Lecz, jak
wiadomo,
w miłości
Nie wskėraiy
nic
żadne
lady Hamilton zarzut, iż „spienięža“ polda.

Nadzwyczejia to była

wędrówka,

karjery ,tyć niepomiernie i tracić wdzięki swe
i powaby) jakby demonstracyjnie,
Palermo jak wlokła za sobą Nelsona zakochanego
Kapuy; po: w niej jak żak szkolny. Pokazywała

Fox w parlamencie

bolączek „pie-

13.stu korzysta
ze stypendyj—2,700 kryciu przez niego u pewnego antykwarjusza
w
Monachjum
starego
zł. razem około 9,000 zł.
"szkicu oryginalnego sztychu Norym-

Wil.- da Wojewódzka

Wil.-Troc-

lipca
na

stoją gdzieś wybudowane dwa nowe nie, za wydane ostatnio obiady i 150
które dotychczas nie zostały zł. na cele dobroczynne, na m-c li.
kiego—2,320 zł., na dokarmianie bied- wozy,
piec r. b.
>
nych dzieci
szkół powszechnych, uiuchomione. Jak głosi fama, magi— (x) Subsydja dla
poszczeznajdujących się na terenie tegóż po- strat mie puszcza tych wozów, żeby
robić
konkurencji
prywatnym gólnych instytucyj dobroczynnych
wiatu—500 zł., na utrzymanie
szpi- nie
i kult-ośw.
w
Wilnie.
Wydział
tali w Szumsku, w Białym Dworze, przedsiębiorcom.
Mągistrat
musi
to
wyjaśnić.
Rady
Polskiej
Dyr.
Wzaj.
Ubezpieiw Trokach 39,500 zł. nie wliczając
— (x) Odkrycie oryginalnego czeń
w
Warszawie na posiedźeniu
pensji personelu. Na stypendja dla
szkicu
m.
Wilna XVI wieku. W w dniu 12 lipca r. b. przy podziale
27 uczniów szkół średnich w. Wilnie,

5 będzie
nych dzieci w „Carnym Borze* 6500 przy ul. Dominikańskiej
im. Słowaczł, na utrzymanie
w: przytułkach w zajęty przez gimnazjum

Nelson spróbował

zbliżyć

się z nim;, dawała w
pokazywała
zwolił Bonapartemu: przemknąć się 2180reźnie,
w Hamburgu
słynne swoje milton? — nie — z żoną.
Egiptu do Francj; zakotłowało się w
Anglji;

Kontroli

17

spoczynku

jowy, to obecnie wóz może dźwigać nych, Dotychczas zwolniono z ogólmotor o sile 2 ch koni. Skutki tego nej liczby 705 zatrudnionych
około
rozumowania są jawne: zaraz za wię- 100 osób.
zieniem
wojskowem
pieguiek albo
— (x) Subsydja Magistratu dla
wykoleja się, albo musi być popy
tow.
rosyjskiego.
Magistrat m.
chany. przez pasażerów.
)ruga sprawa wymaga specjalne- Wilna wyasygnował ostatnio 250 zł.

—

obliczeń Wilnie, która
«na cele ul. Dominikańskiej 5, z dniem dzisiej:
dobroczynne i kuituralno-oświatowe szym przenosi swoje biura do gmanastępujące sumy: ochronę dla bięd- chu przy ul. Ś to: Jańskiej 3, lokal zaś
z pow.

sobotę

ARZDERNAAZ

— (o) Dookoła

21,20

40,09

—

ziemskie przedw.

Trockiego, według ostatnich
za ubiegłe „półrocze
wydał

lej, rzemiennym.dysziem ku wybrze- Emmis nie przestał
żom Albjonu.

w

wiecznego

ŻONA, SYN i CÓRKI

pra- son patrzył

to i apogeum

Emmy Lyon.
Nelson ugrzązł

na miejsce

2723

179,04
130.70
31,23

21,25

dniu 12 lipca

Ezechiel Albert Bruszanooski

369,53
44,73
9.18

śpieszono zwrócić tron Obojga-Sy- wie równe koronie.
ogłoszono...
Ruszyła atoli z Neapolu da Wieale
cyljj Burbonom,
Marja
rzeczpospolitą, król Ferdynand zarzą- dnia cała karawana. Królowa
i
Karolina
zapragnęła
towarzyszyć
swej
kontr-rewolucję
—
dził—z . Palermo
ukarania przyjaciółce
pod pretekstem odwiedla
Nelsona
delegował
oraz «dla przywróce- dzenia córki, cesarzującej w wiedeń„zbuntowanych;
Jechano tedy społem,
w dziejach skim Burgu.
Zasłynęła
nia monarchji.
królowa,
trzy
jej córki, z których jed- łej mieścinie Norwich podczas uro- sposobności wypisały takie panegiktórej
kontr-rewolucja,
ta krwawa
na miała zostać w następstwie _ Кгб- czystego powitania Nelsona, ofiaro: ryki na cześć... „lady „Hamilton, že
duchem-podżegaczem miała. być
podobno — lady Hamilton, Nelson lową francuską, żoną Ludwika Filipa, wano składkowy pierścień... pani Ha- zdawać się mogło, iż to ona jest —
Castelcca, milton! Pośpieszmy dodać, że do nieboszczykiem, Nelson zaś „nie zwle:
spełniał gorliwie isściśle jej — Toz- książę Luitpold, książę di
ająac rozpoczął kroki rozwodewe,
Hamilton, lady Hamilton, mama pani Norwich
na spotkanie interesującej
kazy.
aby
poślubić swego
<aniała». Jako
pary
nie
przybyła
z
Londynu—żona
Hamiltonowej
i
—
Nelson.
W
WiedPo. dokonaniu. dzieła wrócli ‚ Nelsoi qui mal
(konny
.conto'
ć
admirała.
Poślubił
ją
był
Nelson
z
niu
rozstano
się
i
trio
|Hamilton-Hamałe
Palermo.
do
son i lady Hamilton
Król Ferdynand , wyprawił «na „cześć miltonowa:Nelsor powędrowało da- rzetelnej miłości; zakochawszy się w y pense!) wyznaczył dia swej „narze-

„zbawców*. wspaniałą fetę. Uwieńczo-

kościele Św. Jana w Wilnie
zwłok

w

lat 74.

właściciel maj. Bielcz pow. Bobruskiego, przeżywszy lat 76, po długich i
ciężkich cierpieniach, opatrzony ŚŚ, Sakramentami zmarł @ша 26 М. 26 r.
w maj. Wsielub kr. Karola O'Rourke i tamże na parafjalnym cmentarzu
pochowany.
O czem zawiadamiają w ciężkim smutku pogrążeni

powodu małej frekwencji
ze
strony
— (x) Powrót p. Wojewody z interesantów,
posiedzenia
komitetu
Francji do Wilna. Wojewoda wi- rozbudowy m. Wilna, które się odbyleński p. Raczkiewicz,
który
dotąd wały perjodycznie, co miesiąc, w biekorzysta
z kuracji
zdrowotnej we żącym
miesiącu
się nie odbędzie.
Francji, w
przyszłym
tygodniu po- Wobec powyższego
referent tegoż

kredytu na Wilnie 11 osób

bytym przez Francuzów . Neapolu zo* i okrucieństwa neapolitańskiej kontrNiešmiano atoli tknąć,..
stała nieliczna załoga, zebrał bandy rewo!ucji.
Abukiru. Ofiarą
chłopów. J. Eminencja kardynał Ruffo, zwycięzcy z pod
sam stanął konno
w
purpurze, ze gniewu Anglji padł — sir Hamilton,
szpadą w dłoni. na ich czele i .wez- [Dano mu — dymisję. Piękna Emma
wawszy pomocy św. Antoniego Pa- przestała być ambasadorową. Cios
Trzeba było opuścić
dewskiego ruszył Neapol
odzdoby:« był straszny.
się! Gdy

przeżywszy

Izba Okręgowa

Kupno.
9,13

23,16

27,30

LAA

wać. Udało

cierpieniach zmarł w Warszawie

roku

odprowadzenie

NIKA
niedzielę, dnia

Razem

Sprz.
9,17

37045
44.85
9.20

5 pr. pożycz

spitytusu

butelkowego na cele lecznicze
i domowe wynoszą w detalu
łącznie z

B | 13,008,698

zorganizowano

Tranz.
9,15

Belgja

*/4 litra—3

83,333

.

ай

Państwowej,

gutkowych“. Magistrat często rozu:
Stokholm
247,15 _ 247,77
246,53
muje w sposób absurdalny. Według
zł. 15 gr., 1/a litra—2 zł. 15 gr. i "JA
Papiery wartościowe
rozumowania
miejskiej
sekcji techlitra 1 zł. 15 gr., czystej 45/0 1 litr
4 zł. 60 gr, /: litra—3 zł. 50 gr, Pożyczka dolarawa 6550 (w złotych 602,60 nicznej, jeżeli w okresie przedwojenkolejowa .148.00
—
nym para koni wiozła wóz tramwa1/, litra—2 zł. 35 gr. i 1): litra 1 2.
za litr

327,000

оы

Przy współudziale Centr. | Przy współudziala Centr.
T-wa Rolniczego
Związku K. R,
1925 r.

nastąpi

i waluty:

Szwajcarja
Wiedeń
Włochy

czystej 40

proc. łącznie z butelką wynosi
talu:

—

:
Województwo

$

lzby Kontroli

po ciężkich

żałobne odbędzie się w

11 rano, poczem

— (0) Ceny spirytusu. Obecnie Paryż
Praga

Zach. al. 6 g. 19 m. 54

zaboru

Św. Sakramentami,

Nabożeństwo

kach
polskich
i że zobowiązania
wszelkie w Polsce opiewają na złote Dolary
i mogą być spłacane w banknotach Holandja
złotych bez względu
na dewaluację Londyn
Nowy-York
złotego.

5,000

18;

—

Razem
Na terenie „b.
(meljoracyjnych):

Najwyższej
1926

winien

24 572

5000

427,046

83,335 | —

817,525

—

—

5

45,000 | - 3

1

Stanisławowskie

sumę

99,049 | —
3,300,674 | 20
1,/64,850 | 7

=
o

któremu był ktoś

su i wódek. Cena wódki

2,756,111

=
sa

Kupiec,

obowiązują

Razem

286,236

—

Lwowskie

na

Inni

35,000

1

Krakowskie

pał:

2

5
4

Nowogródzkie
Poleskie

pa

2,434,875 |

4
17
34

Prezes

opatrzony

stwerdżić, że korzystała z nich pra- gólnych województwach.
wie wyłącznie tylko większa i średnia
Do Państwou ego Banku Rolnego
własność ziemska.
do dnia 12 czerwca 1926 r. zgłoszoDopiero wejście w życie
ustawy no podań o pożyczki na meijoracje:

Województwo

l

(Orzeczenie Sądu Najwyższego.)

jednolite na

Ś. P.

w złotych nie
waloryzowane.

być

terenie Rzeczypospolitej. Daje się zau:
Wielkie
zaciekawienie wywołało
ważyć, że w b. zaborze rosyjskim wśród kupców orzeczenie Sądu Naj(poza województwami wschodniemi), wyższego
w sprawie zobowiązań

należy ruchu

choć

brane,

jest możliwy
finansowej ze Zobowiązania

5

KARD

pożyczki
meljoracyjne
w
zasadzie
_ winny posiadać, to jednakże były one

bardzo „chętnie

wslad za inś J. Michalskim (v. „Przemysł i Handel“ Nr. 28).

Rossa i złożenie w grobach rodzinnych.
dług w złotych polskich
z czasów,
gdy dolar kosztował 5 18 zł, nie chciał
przyjąć obecnie złotych i domagał się
powiatach charakter wprost żywiołowy. obliczenia długu w walucie złotej,
Jeżeli przyjąć za miernik
ruchu w myśl punktu ustawy waloryzacyjmeljoracyjnego
wysokość
kredytu, nej, który stwierdza, że wierzyciel nie
zapotrzebcwanego na roboty meljo- może ponieść straty z tytułu daw- butelką 1 litr.—9 zł, 60 gr, 1/, litra
—4 zł. 85 gr. i , Нга 2 zł. 25 gr.
racyjne, oraz”
ilość
powstających nych długów.
spółek wodnych (meljorzcyjnych), to
Sąd najwyższy stanął jednak
na
GIEŁDA WARSZAW SKA
z poniżej zamieszczonych
wykazów stanowisku, że punkt ten stosuje się
16 lipca 1926 r.

Aczkolwiek

terminowe

meljoracje rolne
wydatniejszemi dotacjami.
Powyższe
informacje
podajemy

woju meljoracyj rolnych
warunkach,
ruch ten staje się
najbardziej intensywny,
przybierając
w niektórych

Rolny i Bank Go-

Bank

spodarstwa

nie jest

a więc w

ważnie poczynań.

Państwowy

państwo-

na meljoracje

moment wszczęcia się zdecydowanego ruchu
meljoracyjnego,
który w
obecnych czasach zupełnego zaniku

zniszczeniu

ulegały

WC

GOSPODARCZY
ZIEM

które

0

nietylko seanse póz

(ałfifudes)

któremi (co

Postanowił

nawet

lady Ha-

zamieszkać

na

w zacisznej
napiętnował pelermitańskie dolce far- prawda przed laty) zachwycał się np. stałe z Hamiltonostwem
Pozy najrozmaitsze wiejskiej rezydencji pod Londynem.
ale uczynił Góthe. Niestety!
wodza
niente wielkiego
ukazywane
przez Wpierw zaś odbyto — zawsee wz
go odpowiedzialnym za bezeceństwa a wystudjowane,

żonie.
Z tego

do Emmy. jej listy Nelson palił, jego
listy, wykradzione Emmie, ogłoszono

za mąż
to
nera księcia

za sędziwego
of Quensbury,

miljo- dnia gorąca krew
to za w dziejach Świata

natarczypamiątki po kochanku.
Wojna wre „atitiudy*. Trapiona przez
(po spienieženiu
na wszystkich
morzach.
Francuska wych kredytorów
krwią
eskadra bierze w niewolę
statek an- nawet munduru zbroczonego
gielski, wiozący Nelsonowi— portret Nelsona) dostała się do — więzienia
Emmy.
Lady
Hamilton
pisze do za długi. Wypuszczona na wolność
Nelsona— wiersze, pożal się Boże, co umknęła do Francji, do żnienawidzo-

często bardzo

bohatera

indywidualność

ty nie gra żadnej roli.

jest miarą miłości
miłości swej miarą

Nie

słynnego

kobie-

kobieta

mężczyzny lecz
jest mężczyzna

sam.

Ga

Ja

S

RÓŻNE

wa,

w

której ks. Kulik— Naumenko

TBATR

— (t) Modły mahometan
za odegrał tak brzydką rolę jest obecnie
Muftiego dr. Szynkiewicza. Wo- starannie tuszowaną.
bec przewlekłej choroby
J. E. Muf—
Z życia Dowborczyków.

tiego wileńskiego d-ra Szynkiewicza,
który zapadł w Kairze na płuca i malarję, postanowiono
odprawić
we
wszystkich świątyniach
mahometańskich w Polsce nabożeństwo za pomyślne zakończenie choroby.

— (© Kościół Augustjański od zyskał swoje rzeczy. W najbliższą

Zarząd
szenia

się do

powo-

wojskowe,

obowiązki

utworów

występu

żyser

w

kłym,
w kościele po Augustjańskim nieobecności kol. Smilgiewicza—pelnabożeństwo.
Dowiadujemy
się, że nić będzie od dn. 16 lipca do dn. 23
wszystkie
rzeczy kościelne zabrane września r. b. inżynier Kiersnowski
przez ks. Kulika—Naumenko zostały Władysław
— vice-prezes
zarządu
już przy pomocy
policji zwrócone, zam. w Wilnie, przy ul. Dąbrowskie:
sam zaś ks. Kulik — Naumenko wy- go pod Nr 3 m. 6.

St. Chrzanow:

A.
re-

L. Wołłejko.
Dziśi jutro «Pokojówka szuka miejsca».

Dowódca

mies.

— Występ J. Dygasa w ogrodzie poBernardyńskim. Staraniem
Dyrekcji Kon-

certów
Symtonicznych,
znakomity artysta opery

or-

obecnym:

15, 20, 22, 27
i 29-go

WYPADKI

I KRADZIEŻE,

— Zgwałcenie. W nocy na 15 Ъ. ш°
Stanisław Rynkiewicz (Chocimska 11) zgwał-

pozyskany
został
warszawskiej lana-

czółna
—

— Nie napad rabunkowy lecz
burda pijacka. W nr. 14! „Słowa*

upadł do jeziora

rabunkowym
około
wsi
Hołowszczyzna gminy Pliskiej. Jak się okazuje nasz informator wprowadzony został w błąd,
napadu
rabunkowego

Uzie i utonął Józef Tarasz-

— We wsi Ozircze gm. Wiaznieńskiej
podczas kąpieli w stawie utonął Michał Durewicz.

— ó5-cioletni samobójca?

bowiem nie było a była jedynie bójka pijanych powracających z jarmar-

Około wsi ku, Aresztowani

Słoboda znaleziono trupa 65 letniego Antoniego Worobiruskiego. Zachodzi przypuszczenie, iż wymieniony popełnił samobójstwo.

na

nieujawniony

narazie

kiedy

ogień

Kolesnik

pożar

się

tlił

zauważył

do

godz.

5

tlące się

preparowana kamien. dla
konserwacji dachów gontoB i papowych
orygin. szmaciana do dachó
Papa
1 иош:Ё oraz: Wapno, Cement,
Gips, Cegła, oma
A okucie budowla:
ne po cenach najniższych
polecą:

rano

deski

ugasił,

D. H. I. IHNATOWICZ | S-ka
w Wilnie, ul. Zawalna

Lui
ia
S]

Ё

ZJEDMOCZONE

i

N

U

>

4

FABRYKI

MASZYM

BYDGOSZCZ

Traki pionowe,

Wszystkie maszyny pomocnicze

POWODU

Е

Wszelkie maszyny

i części do nich.

WY.

‘па_іусіъг;пвз(

Zo tanio

jak:

Р

Ь;[г‹

16žne meble

otomanę

(do spa-

— WILCZAK.

Š

do obróbki drzewa.

dstąpię tanio

kon-

ceaję: na IQ ju DO
i kino

Na żądanie

wizyty

murowany

za: bniak) z ogrodem

i t. p.

°

Akuszerka

poszukuje lekcji
lub
innego zajęcia. Oferty

inżynierów.

Na

podstawie

art. 62 Ustawy

w sprawie przepisów wyborczych

z dnia

19 maja

1920

dla Kas Chorych, wydanem

roku

CHORYCH

pod

o obowiązkowem

w wykonaniu

ubezpieczeniu

na wypadek

M.

choroby

owo*

cielka_ wy, Smiałowska

Nauczycielka

do

yjmuje

do

19.

od

godz.

Mickiewicza
46. m. 6

WZP

Ądmi nistracji «Słowa»

RASA

(oso:

robek około 500 zł. Doscowym w rejonie W.
wiedzieć się W. Pohu- Pohulanki Dowiedzieć
lanka 35 m. 1 od 3 dosię w redakcji <Wi6 wiecz.
lenskoje Utro>.

s

bezpłatnie.

ATS

sprzedania

na uruchomioną dom

elektrownię

Transmisje— Koła pasowe—Łożyska—Przystawki

i kosztorysy

ki

Polowa 11—1.

Nu:
Prospekty

tol

nia) szalki) -dywany DO SPRZEDANIA i
it. d. Antokol Il-ga uj. Gimnazjalna 8—1

'0

poziome i przewoźne.

Telef.: 841

ZL. 1A2DU spraetam Narzędzia

C. BLUMWE i Syn.

ro

Nr 7.

9,2264

Tow. Hke.

Oddział:

—#

po zba-

śledczego

Smoła

sprawca

rozpalił ogień na ganku domu Władysława
Kolesnika. Ponieważ deski na ganku były
wilgotne

awanturnicy

daniu ich przez sędziego
zostali zwolnieni.

— Niefortunny podpalacz. W nocy
13 b. m, w maj. Niestaniszczach pow.

Wilejskiego

o napadzie

wiadomość

zamieściiśmy

i utonął 60-letni Ludwik Wasilewski,
Db. 138 b. m. podcząs ataku epilepsji

ob- kiewicz (zaśc. Zawód gm. Łyngmiańskiej).

zatwierdzenia.
koncertów w

Im, Bogustawskiego—Jan

Kurnakowicz, który juź przybył
bierze udział w pracach
przygotowawczych.

puszczony na wolność, Cała ta spra-

zainte-

koncerty

będą do DOW.
celem
Podajemy
terminy
do Witna i

ny artysta Teatru

żywe

szaru warownego w ostatnim rozkazie swym wyznaczył dni, w których
grać mają w ogrodzie Bernard; ńskim
orkiestry
wojskowe.
Wejście do ogrodu w godzinach
tych koncertów
będzie bezpłatne.
Program koncertu
poszczególni
dyrygenci przedstawiać

Najbliższą
sztuką
będzie ostatnia nowość <Orzeł czy
Reszka» — Verniella. „W
sztuce tej przypomni się Wilnu
utalentowa-

niedzielę odbędzie się w czasie zwy- z:stępstwie prezesa zarządu w czasie

wywołała

kiestr wojskowych.

świetnym ujęciem
poszczególnych postaci,
oraz nadwyraz uciesznemi sytuacjami. Role
główne spoczywają
w rekach:
H. Hochen-

glingerówny, Z. Kuszlówny,

J, Dygasa

ręsowanie.
— (t) Bezpłatne

współcze-

skiej, L. Wołłejki,
J. Łubiakowskiego,
Suchcickiego
i inn. Nad całością czuwa

łania kol. Smilgiewicza Władysława—
prezesa zarządu, na ośmiotygodniowe
ćwiczenia

cy Dygas, który wystąpi iącznie z Wil. Or. cit 19letnią Helenę Z—ną (Krakowska 6)'
kiestrą Symfoniczną na koncercie w ogro= Sprawcę uję'o. Dochodzenie w toku.
najbliże
dzie po-Bernardyńskim w niedzielę
— Ludzie
wciąż
toną.
W
jeziorze
szą 18 b. m. o godz. 8 wiecz. Zapowiedź Rudzinka
pow. Brasławskiego
wypadł z

i MUZYKA,

snych, odznacza się niepospolitym humorem,

Chwale Ojczyzny”, niniejszem podaje
do wiadomości członków i osób zaże z powodu

wybitniejszych

Nr 163 (1173

MO

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Wystawiona wczoraj doskonała komedja S. Gug
itry «Pokojówka szuka miejsca», zaliczająca

okręgu wileńskiego stowarzyDowborczyków
p. n. „Ku

interesowanych,

EO

Nr

63.

WILNA.

oraz zgodnie

z

Rozporządzeniem

powyższej Ustawy, podaje się do publicznej wiadomości, że

Ministra

Pracy i Opieki

Społecznej

z dnia

24 marca

1926

QVBORY DELEGATÓW

roku

do Rady Rasy Chorych m. Wilna
ODBĘDĄ

SIĘ DNIA 3:go

PAŹDZIERNIKA

1926 ROKU.

Głosowanie zacznie się o godzinie 8-ej rano i będzie trwać bez przerwy dc godziny 8-ej wieczór.
Prawo

głosowania

mają

wszyscy

ubezpieczeni

i pracodawcy

bez różnicy

płci, o

ile ukończyli lat 20.

TR

;

74

Spisy wyborców mogą być przeglądane przez zainteresowanych w lokalu Zarządu Kasy Chorych (Dominikańska 15) i przychodniach Kasy Chorych przy ul. Kalwaryjskiej 29 i ul. Antokolskiej 62, w terminie
od 24 lipca do 2 sierpnia codziennie w godzinach od 9:ej rano do 3:ej popołudniu i od 6-ej do 9ej wieczór. W tym czasie (t. j. od 24 lipca do 2 sierpnia) każdemu ubezpieczonemu — odnośnie do ubezpieczonych,
I każdemu pracodawcy — odnośnie do pracodawców — przysługuje prawo reklamacji co do wpisania lub wykreślenia ze spisów czy to reklamującego, czy „to innej osoby. Reklamacje rozpatruje ,Zarząd Kasy i w
ciągu

10 dni od daty wniesienia przesyła zainteresowanym odpis swej umotywowanej

decyzji. W ciągu 5-ciu dni od

daty otrzymania decyzji Zarządu zainteresowani mogą

wnieść

skargę

do

Urzędu

Ubezpieczeń,

edynie z powodu naruszenia ustaw i przepisów wyborczych.
:
2
Ё
Ubezpieczeni wybierają z pośród siebie 40 delegatów i tyleż zastępców. Pracodawcy, zatrudn'ający obowiązkowo ubezpieczonych, wybierają z pośród siebie 20 delegatów i tyleż zastępców.
winne być złożone do Zarządu Kasy (Dominikańska 15) nie później, jak do 12 września włącznie. Gęosować można będzie tylko na jedną z list, uznanych przez Zarząd Kasy.

Listy kandydatów, w miarę ich uznania przez Zarząd Kasy, można

Tamże

i w tymże

Przed

głosować

czasie są do przejrzenia

wyborami

szczegółowe

wykazy

listy kandydatów i wykazy

będzie przeglądać do dnia wyborów

ulic i miejscowości

wielkiego

ulic będą dodatkowo ogłoszone.

Każdy wyborca głosuje osobiście; w imieniu pracodawców, będących
przez specjalnie do tego wyznaczonych przez siebie zastępców.

osobami

Wilna,

prawnemi,

głosować

ich przynależności
upoważniony

Głosujący winien mieć przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie Przewodniczącego Komisii Wyborezej.
z
o
o ama a 6 „TZewodniczacegO

przez Zarząa

Kasy

Dosłowny

za wažūe, pozatem

winny być wolne

od

wszelkich

znaków

tekst przepisów wyborczych, zawartych w wyżej

| napisów.

powołanem

Wszysikie

<
«
<= £

inne karty, jak rownież

biur wyborczych

do poszczególnych

do tego

pełnoimocnik.

okręgów

Pracodawcy,
a

wyborczych

w

dla ubezpieczonych

M

zatrudniający
;

Karty wyborcze winny być barwy białej, zawierać
karty, oddane

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej,

Wyszczególnienie

kandydatów

codziennie w Biurze Kasy (Dominikańska 15) od godziny 9 rano do 3-eį popołudniu w dnie powszednie.

ze wskazaniem
może

Listy

jednakże

kopertach, niezaopatrzonych

w

RA

więcej

i pracodawców.

niż 30-tu ubezpieczonych,

a

numer jednej z list kandydatów,

stempel

jest do nabycia w Biurze Kasy Chorych.

Kasy

Chorych,

będą

mogą

uznanych

unieważnione.

i ich adresów.

A. Dla pracodawców
|
I biurze wyborczem — Przy ul. Mickiewicza Nr. 33 [Klub Handlowo.Przemysłowy] głosują pracodawcy, zamieszkali na Zwierzyńcu, Sołtaniszkach do rogu ul, Kobiałkowej, z Kobiałkową włącznie, Podgórnej, Sierapa,
asińskiego i Łukiszkach do rzeki Wilji (wyłączając ul. 3-go Maja i ul. przyległe].
Il
—
Przy placu
rzeszkowej Nr, 7 [lokal Gminy Żydowskiej] głosują pracodawcy, zamieszkali na Śnipiszkach, ul. Wiłkomierskiej, Sołtańskiej [od rogu Kobiałkowej], Zwierzynieckiej, Kalwaryjskiej
э
Łosiówce, Jagiellońskiej wzdłuż Mickiewicza, na Antokolu, w Pośpieszce, Szwajcarji i Wołokumpiu.
Il
— Przy ul. W. Pohulance 3 [Związek Kupców i Przemysłowców] głosują pracodawcy, zamieszkali w Leśnikach, Zakrecie, Wilczej Łapie, Nowem Mieście, przy ul. Kolejowej do Ostrobramskiej
э
»
Zawalnej [od Kolejowej do Pohulanki] i ulicach, przyległych do ul. Zawalnej, przy ul. Objazdowej, Piaskawej, Małej i Wielkiej Pohulance,
— Przy ul. Dominikańskiej 2 [Magistrat] głosują pracodawcy, zamieszkali na Zarzeczu i Belmoncie, przy ul. Popławskiej, Kopanicy, Zarzecznej i w śródmieściu przy zaułku Literackim, ul. Do:
IV
”
minikańskiej, Trockiej, Zawalnej [od Pohulanki do Portowejj, Gdańskiej, Wileńskiej [do ul. Mickiewicza], Tatarskiej, Garbarskiej i Placu Katedralnym.
— Przy ul. Wielkiej 51 [Szkoła Zawodowa Dokształcająca] głosują pracodawcy, zamieszkali przy ul. Subocz i ul. przyległych, wzdłuż Wilejki do mostu przy kościele Bernardynów, przy ulicy
”
”
Wielkiej, Szwarcowym zaułku, Żydowskiej, Niemieckiej, Rudnickiej, W. Świętych, Bazyljańskiej, Ostrobramskiej, i na południe od toru kolejowego w obrębie Nowego Świata, w Burbiszkach,
Kominach,

Kupryjaniszkach,

Wąwozach,

Dunajce,

Rosie,

Hrybiszkach.

««

B Dla ubezpieczonych:
biurze wyborczem — Przy ul. Witoldowej nr. 37 głosują ubezpieczeni, zamieszkali w Zwierzyńcu, na Sołtaniszkach, przy ul. Sołtańskiej |do rogu Kobiałkowej]i przy ul. Zwierzynieckiej [do ul. Wapiennejj.
— Przy ul. Wiłkomierskiej nr. 31 głosują ubezpieczeni, zamieszkali w domach, znajdujących się przy ul. Wiłkomierskiej i przyległych od Wiłkomierskiej do ul. Kalwaryjskiej, włączając do tego
э
domy

tej ulicy

tylko po stronie numerów

parzystych

(nr. 2, 4, 6, 8, i t. d).

«

— Przy ul. Kalwaryjskiej nr. 29 [Przychodnia Kasy Chorych] głosują ubezpieczeni, zamieszkali wzdłuż ul. Kalwaryjskiej od mostu po stronie numerów nieparzystych, na Placu Broni, w Derew—

„

«

”

rzeki

Wilejki,

górą Trzykrzyską,

tarzem Żydowskim oraz we wsiach i zaściankach: Pošpieszka, Šzwajcarja, Wolokumpie.
— Przy ul. Zarzecze nr. 5 głosują ubezpieczeni, zamieszkali na Zarzeczu i Belmoncie między górą Trzykrzyską, Stołową do Cmentarza Żydowskiego, a rzeką Wilejką, oraz przy
i Kopanicy.
— Przy ul, Subocz Nr. 20 głosują ubezpieczeni, zamieszkali przy ul. Subocz [od rogu Bakszty do końca] i ulicach pomiędzy ul. Subocz, a plaritem kolei żelaznej.
—

Aleja Nr. 2 [Dom
i Kropiwnicy.

Ludowy]

głosują

ubezpieczeni,

zamieszkali

na południe od toru kolejowego

na Nowym

Cmen-

ul, Popławskiej

Świecie, Hrybiszkach, Dunajce,. Wąwozach, Kuprjaniszkach, Burbisz

— Przy ul. Rydza-Śmigłego
Nr. 37 głosują ubezpieczeni,
zamieszkali na Nowem Mieście pomiędzy torem kolejowym, ul. Nowogródzką, [od Wilczej Łapy do rogu ul. Piłsudskiego], Prostą,
Kozią, Wróblą [do Szeptyckiego włączniel i przy ul. Piłsudskiego [od rogu Szeptyckiego do kolei].
— Pazy ul. W. Pohulanka
r. 38 głosują ubezpieczeni, zamieszkali w Zakrecie, Nowem Zabudowaniu, w granicach od rzeki Wilji, Zakładu Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego, Woj— Przy ul. M, Pohulanka

Е
«

Przy ul. Nowa
kach, Lipówce

Stołową,

«

<

nictwie, na Rybakach, Pióromoncie, Łosiówce oraz we wsiach i miejscowościach: Jerozolimka, Bołtupie, Kalwarja, Trynopol i Stomianka.,
Przy ul. Antokolskiej nr. 62 [Przychodnia Kasy Chorych] głosują ubezpieczeni, zamieszkali na Antokolu pomiędzy Wilją, ujściem do niej

skowych

składów

prowjantowych

do ul. Zgoda,

Wodociągowej,

oraz w Ponarach,

Rowiance

i Leśnikach.

r. 8 głosują ubezpieczeni, zamieszkali przy ul. Zakretowejjod rogu ul. Sierakowskiego] i przyległych,

Małej i Wielkiej Pohulance i w obrębie

«

11

—

«

12

—

«

przyległych, przy ul. Smoleńskiej, Archanielskiej [do rogu ul. Szeptyckiego], Rydza-Smigłego [do rogu ul. Szeptyckiego], Piłsudskiego [do rogu ul. Szeptyckiegoj,

13

—

14

—

15

—

Wilno,

dnia

wszystkich

Słowackiego

ulic

[od

do

nich

Boufalowej

Góry do gmachu Zarządu Kolejowegoj i ul. Wingry [od Pohulanki do Nr. 11].
Przy ul. Mickiewicza Nr. 38 [Gimnazjum im. J. Lelewela] głosują ubezpieczeni,zamieszkali w obrębie ul. Podgórnej, Sierakowskiego. Jasińskiego i na Łukiszkach do rzeki Wilji [wyłączając
ul. 3 go Maja i ul. przyległe]
Przy ul. Orzeszkowej Nr. 9 [Gimnazjum im. E, Orzeszkowej] głosują ubezpieczeni zamieszkali w śródmieściu w obrębie ul. 3-g0 Maja, rzeki Wilji do ujścia do niej Wilejki, wzdłuż Mickiewicza
lod Katedry do ul. 3-g0 Maja], ul. Jagiellońskiej, Portowej i Góry Boufałowej.
Przy ul. Dominikańskiej Nr. 15 [Centrala Kasy Chorych] głosują ubezpieczeni zamieszkali przy ul. Wiłeńskiej [od rogu ul. Mickiewicza do Trockiej], Gdańskiej, Zawalnej [od Portowej do
Trockiejj, przy ul. Trockiej, Dominikańskiej, Ś-to-Jańskiej. Zamkowej, zaułku Literackim i od mostu na Wilejce z biegiem Wilejki do Góry Zamkowej, Placu Katedralnego i przy ulicach Boni:
iraterskiej, Garbarskiej, Tatarskiej i przyległych [wyłączając ul. Mickiewicza].
Przy ul. Wielkiej Gmach Ratuszowy [b. Teatr] głosują ubezpieczeni,
zamieszkali w obrębie ul. Niemieckiej, Rudnickiej, W. Świętych, Bazyljańskiej, Ostrobi ramskiej, Św. Nikodema, zaułka Rosy, ul. Piwnej, zaułka Rajskiego, ul. Jeziornej, Praczkarni do Wilejki, ul, Miłosier-nej, Wielkiej, Łotoczka, zauł
Szwarcowego.
Przy ul. Zawalnej Nr. 21 [lokal Bibijoteki] głosują ubezpieczeni,
zamieszkali pomiędzy ul. Trocką, Słowack
o [od rogu Szeptyckiego do Kolejowej], Kolejową [do Ostrobramskiejį, Zawalną, Jatkową, przy ul. Kijowskiej [od Nr. 2 do Nr. 8],, Nowogródzkiej (od Nr. 1 i 2 do Nr. 7 i 24), Wingrach (od Nr. 11 do końca), Zawalnej (od W. Pohulanki do kofica).
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