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Nawet zainteresowanie budapeszteńskim procesem komunistów Rako:
si'ego i towarzyszy osłabło chwilowo
wobec pojawienia się „nad pięknym,
modrym Dunajem, we własnej oso-

oba

razy

wobec

ma

tłumów

publiczności

Tagore

komisji konstytucyjnej w 2 czytaniu. Zainteresowanie
wanie przy artyk. 8, omawiającym rozwiązanie Sejmu,

powłoczystą,

hinduską

szatę;

siwy,

broda, czoło

szerókie,

czarne

oczy

falujący włos na głowie,

na sobie obecny przepis, na mocy którego Sejm sam się rozwiązuje mocą uchwały

duża

siwa

powziętej

Natomiast ustąp przyznający prawo Senatowi rozwiązania SIĘ własną
uchwałą, któraby auto.natycznie pociągnęła za sobą również i rozwiązanie

pełne blasku, ręce delekatne, a głos...
wprost czarujący, przy ujmującym
uśmiechu. Mówi nie licząc cię wcale
z akustyką sali—cicho. Lecz to dla
piano
detal drugorzędny, Gdy
agore mówi o braterstwie ludzi, o wza*

kwalifikowaną fb, znaczna, 2/3
większość
ustanowiono
(chociaż
Sejmu
wbrew głoprzeszedł
senatorów)—
liczby
głosujących na 3/5 ustawowej
ь
:
lewicy.
som skrajniej

jemnęj wyrozuwiałości,

czącej metody

gdy

potępia

Głosowanie nad atrykułem 11 było bardzo ożywione i dało powód
do dłuższej polemiki między posłem Bagińskim z Wyzwolenia jako przedstawicielem mniejszości lewicowej a marszałkiem Sejmu p. Ratajem, doty:
i sposobu

przekład
angielski
recetuje — prześlicznie—własne poezje prozą, \убуу-

czas ludzie zasłuchują
mowę,

się

w

jak w muzykę...

Innego rodzaju sensację,

jego

po tro:

szę zalatującą parafiańszczyzną, wy»
wołało samobójstwo dziecięcioletniej
Wilhelminki Kohler, co rzuciła się do
Dunaju po otrzymaniu złego stopnia

z prowadzenia się. Prasa

wiedeńska

poświęciła tej sprawie
sążniste arty:
kuły. Dziecko uratowano. Przychodzi
już do zdrowia.

wyda-

prawo

„Hermeneutyczna
Wielki to i głęboki

robotniczego. Wszystkie te poprawki przepadły, głosowała bowiem za
niemi tylko mniejszość lewicowa. W ten sposób cały ustęp I.artykułu 11

w przedłożeniu komisji upadł, i w tem ostatnia możliwość zmiany ordyjak wiadomo, projekt
nacji wyborczej drogą dekretu znikła, albowiem,

80 letnią takiego

uczony. Obchodził właśnie
rocznicę urodzin.

Dalej z wypadków

dnia do zanotowania:

zdemaskowa-

nie i uwięzienie
b. właściciela kawiarni
Donauhof,
Rahna.
Sfałszował weksle na ogólną sumę docho-

dzącą do miljarda,

Żywo tu jest w kołach

zajmują-

cych się polityką komentowany ar:
tykuł Salandry
w
„Corriere della
sera*,
wzywający _ przedstawicieli

Włoch, Francji i Czech па мапа
konferencję mającą na celu porozu-

mienie się w sprawie
dążenia Niemiec
do
terytorjalnego rozrastania
się. Nie dlatego — piszę Salandra —

czyniono

Europy — konkluduje Salandra —
dopuścić do zjednoczenia się narodu niemieckiego, czego
cze, jak Świat Światem

nigdy
jeszniebyło. Na

myślima-Salandra ewentualne połącze nie się Austrji z Niemcami...
Nic nato jednak nie poradzić, że
dotąd jeszcze stosunki miedzy Wiedniem a Berlinem — i Budapesztem
zostały nader bliskiemi,
Tu,
w
iedniu
interesują się ludzie tak
bardzo tem, co słychać w Budapesz*

cie. Jakże np. interesuje się
przez
lowi

Podobno

w

wytoczonym

władze

sowieckie

węgierskiemu

wysłał

węgierski

Moskwie

Visny'emu,

go do Rosji rząd

aby

_wywiedział

sie

jakie to istnieją stosunki i konszachty
rządu sowieckiego z przewódcami

ruchu

robotniczego

na

ustawą

Dalsze debaty nad

Chrucki,

przemawiali posł.

o

pełnomocnictwach,

Belin i t. d,

Grynbaum,

z

ko-

3
przeszły niemal
głosowanie nad

votum nieufności dia rządu, nie mogło się odbyć w tym dniu, w
:
ю
wniosek został postawiony.
podczas

którym

których

wzbudziły już

nie

żadnego zainteresowaniai odbywały się w zupełnie pustej sali,
W. głosowaniu nad konstytucją wziął udział poseł Witos, który nie
miejscu siedział obecnie
(na tem
trybuny
siedział na ławie najbliższej
samym końcu, wraz z
na
poseł Jan Dąbski) ale na najdalszej ławie,

posłem Gruszką.

p
NOWY GABINET
20.VII. PAT.

PARYŻ,

Gabinet

FRANCUSKI.
sprawiedliwość—Coirat

wojna—Painleve,
finanse—de Mónzie,
sprawy wewnętrzne—Chautemps,
marynarka—Renauld, handel —Loucheur, oś wiata—Deladier, roboty publ.—
Hosse, rolnictwo —Queuile, praca—Pascuet, emerytury—Bonnet, kolonje—
Dariac, Podsekretarjaty zostały obsadzone w sposób następujący: sprawy

zagraniczne—Milhaud, skarb —Jacquier, budżet—Morel,
dzielnice

wyzwolone,

handlowa—Malerme,
dalszym

ciągu

szet wyszkolenia

rolnictwo—Robaglia.

stanowisko

wysokiego

wojna —Damesnil,

technicznego—Basile,

marynarka

Levasseur zajmować będzie w

komisarza

dla

spraw

mieszkanio*

wych, Lemberg mianowany został wysokim komisarzem dla spraw. natura.
lizacji i emigracji.

Oświadczenie

Herriota.

PARYŻ, 20 VII. PAT. Opuszczając o godz. 0 min. 15 pałac Elizejski,
Herriot
oświadczył
przedstawicielom prasy, że głównym celem rządu
unji d. c... republikańskiej będzie utrzymanie frenka zdala
od wszystkich
interesów partyjnych. Do celu tego rząd będzie dążył z całą energją domagając się od kraju jedynie zachowania spokoju.

Inflacji nie będzie

Węgrzech.

zapewnienia

mu

środków

działania w dziedzinie finansów.
ZREMGZYNIFI

w Wiedniu i uwiozł go do Rosji
—jako zakładnika, którego by
się
wymienilo na jego brata! W
samej
BERLIN, 20 VIl. PAT. Były kanclerz dr. Wirth przywódca centrum
rzeczy—bajka z Tysiąca i jednej nocy.
Interesują się tu w Wiedniu mocno ogłasza we Frankfurter Zeitung i Berliner Tageblatt rozważania na temat
nowym klubem
politycznym „Klub konieczności zjednoczenia wszystkich republikanów. Wskazuje on przytem
rodka", założonym Świeżo w Buda- na błędy popełnione w ostatnich czasach i zapowiwda, że w porozumiei posłem Haasem rozpocznie w
eszcie przez b. ministra
skarbu niu z prezydentem Reichstagu Loebem

O zjednoczenie

ibora Kailay'a.

Ma

to być nader po-

jesieni

republikanów niemieckich,

wielką akcję w kierunku

zjednoczenia

żywiołów

republikańskich.

Wirth kończy swoje wywody zapemnieniem, że członkowie Reichsbanneru
od Konstancji do Królewca pójdą na to zawołanie
i staną w szeregach
Co zaś do p. Caillaux, to niemal republikańskich.
powszechnie opinjują tu, że mu się

ważne ognisko polityczne—mieszczaństwa wszelkiego

autoramentu.

Skradziono

w Londynie—powiodło. Rząd angiel-

ski miał podzielić zdanie francuskiego

ministra

skarbu,

że

jeżeli- Niemcy

.

traktat handlowy.

LONDYN, 20 VII. PAT. Z Angory donoszą, że tekst

turecko-rosyj-

i inne ważne dokumenty
zginęły. Brak ich
niebędą płaciły, to cała kwestja dłu- skiego ukladu handlowego
gów musi być
ponownie
rozpatry- zauważono już pociągu pośpiesznym, którym jechał urzędnik Ministerstwa
wana. Niczego więcej niemożna było Spraw Zagran. z Konstantynopola do Angory, aby wręczyć te dokumenty
dobić się. Ba, interesują się tu gorąco: kto będzie
posłem angielskim

w Berlinie.
Podobno - sir Ronald
Lindsay, obecny poseł angielski przy
rządzie

tureckim, ten sam, co

wadził do ugody
i który był

dopro*

w sprawie Mossulu

posłem

też jest pośrednio
Austrji znaczenia,

w

Paryżu.

niemaiego

rżądowi tureckiemu. Dzienniki tureckie
dzieży dokonały

organizacie zagraniczne.

wyrażają

że konstatujemy

prawdziwej

to

przypuszczenie, że kra-

Konferencja Małej Ententy
BUKARESZT, 20.VII (PAT), Dzienniki donoszą,

że najbliższa

— ul.

kon-

ferencja państw Małej Ententy zajmie się sprawą napadów band bulgardla skich na terytorja rumuńskie i jugosłowiańskie. Ponieważ i Grecji grożą
To

te napady, rząd grecki będzie również zaproszony na konferencję.
Według
dalszych wiadomości konferencja
wystosuje do Ligi Narodów
notę,
w
której zarząda ochrony przed atakami bułgarskiemi,

—

ul. Wilenska 28

Rynek

19

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek

ŚWIR

9 8

— ui. 3-go Maja 5

WARSZAWA

WILEJKA

—

Nowy

Świat 46—14

POWIATOWA—
ul. Mickiewicza 24

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenią cyfrowe i tabełowe o 25 proc. drożej,

Sejm i Rząd.
Exposć

złoty róg.
Cóż! takiego rodzaju rzeczy nie nadają się do sądzenia przed trybunałem. Co do mnie to powiem, że ma”
my wypowiedziane w obronie parla-

mentu,
z jako

w

obronie (sejmowładztwa,

mowy,

jako przykłady

dumy, w tem gumentowania, mowy

chamie

róg"

złoty

artykuły,

Rząd się cofnął na całej linji.
Tutaj nie chodzi może tak bardzo
o literę pierwotnej propozycji rządo”
uchwalonewej przez Izbę Poselską
go projektu ustawy, chodzi o to, że
był przeprowadzić w
rząd powinien

całości

zażądał, gdyż wtedy

co

to

przed wolą

że musiał ustąpić „wolą” kilku koniecznych drabów z maskarady brzeskiej.— Wyobraźmy sobie już nie wciąganie osoby Prezydenta w tę sprawę
(czego bym zresztą wcale nie uważał
za rzecz zdrożną) lecz poprostu za-

które

prze-

któremi

rząd

może, za dwa miesiące nie będziemy
traktować całkiem
poważnie,
a to
właśnie dzięki nieocenionym usługom

zmiany,

przed

i

ustąpił, odrestaurował swoje znaczenie

W

czerwcu

wydrukowano

bilonu

na 20 miljonów złotych, który użyto
na wyrównanie zaległości za 2 ро-

Otóż tu dla nas niema najmniejBezrobocie się zmniejsza.
szej wątpliwości. Porównywaliśmy już
WARSZAWA,
20 Vil. PAT.
W
dr. Bartla do hr. Czernina, który tak- okres e tygodniowym od 3 do 10-go

piżed dwomu
tygodniami
sytuacji, w której parlament

zygnacji dr. Bartla

myślał o
po
re-

tworzyłby

włas-

ny parlamentarny gabinet—oczywiście

Grabskiego, podobnie jak pariament
belgijski uchwalił dla Albesta I-ego. nie, choć kto wie, czy takiej sytuacji
przez

kryty pożyczką z P. K. O.

życzkami.

sejmu?

grożenie dymisją rządu Bartla, czy
był ktoś w Polsce, któryby |poważnie

Sejm

WARSZAWA, 20.VII (żel.wł. Słowa).
Deficyt budżetowy w czerwcu
wyniósł 9 miljonów złotych i został po-

To tak mimochodem. przednie miesiące. Deficyty bowiem
Teraz pytanie drugie. Czy prof. za miesiąc kwiecień i maj były poBartel mógł, czy nie mógł ustąpić kryte również krótkoterminowemi po:

stawałby się sam interpretorem przez
siebie na Sejmie wymuszonej ustawy.
Dziś jest zupełnie inaczej. Dziś Sejm
łaskawie udzielił pełnomocnictw, po*
dobnie jak to czynił za czasów p.

prowadził

Zaleskiego.

Deficyt czerwcowy.

Daszyńskiego,

zwróconemi do zależnym. —

min,

WARSZAWA. 20.VII (żel,wł, Słowa):
Jutro o godz. 10 rano minister spraw
zagranicznych p. August Zaleski wygłosi expose o polskiej polityce zagranicznej w sejmowej komisji spraw
zagranicznych. Expose będzie bardzo
obszerne.

sztuki ar-

przekonaniu, że nietylko jedynie na- Głąbińskiego, Niedziałkowskiego, które
sze stanowisko jest słuszne, lecz w stały o całe niebo wyżej od charakteprzekonaniu, że za jakie 7 do 10 rystycznego expose prof, Bartla.
Jaka to jednak moralna satys=
miesięcy to wszystko cośmy wczoraj
fakcja
czuć się dziennikarzem nieze słowami „Miałeś
napisali, razem

w kraju, Z niczego, z instytucji, z dr. Bartla.
Dr. Bariel mógł wymóc
na parktórą liczyć się należało, odzyskał
lamencie
wszystko,
Od
P.
P.
S. do
politycznie z powrotem prawie całe
endecji nie było w Sejmie partji, któ:
swoje znaczenie.
raby mogła na serjo z nim podjąć
Teraz skontrolujemy swoje zapa”
walkę. Dr. Bartel istotnie miał ten
trywania postawieniem kilku patań:

lipca ogólna przybliżona ilość bezrobotnych zmniejszyła się według
danych posiadanych przez
P. U. P. P.
oe
282.263,
to jest o 5,933

osób.

Wyjaśnienia Finlandji.
HELSINGFORS,

20.VII. PAT.

Z

powodu artykułu «lzwiestij» podanego przez Tass'a zarzucającego Finlandji intrygowanie z państwami
bał-

tyckiemi

i Polską

przeciwko

Rosji,

minister spraw zagranicznych Sataelas
udzielit prasie nasiępującego wywiadu:
Wiadomości podane w powyższej
gazecie są częściowo
bezpodstawne,

częściowo zaś nieścisłe. Takie wiado-

mości w ostatnich czasach pojawiały
się często w prasie rosyjskiej. Co się

tyczy wiadomości, że Finlandja roko

wała z państwami bałtyckiemi oraz z
Polską.
w Sprawie
propozycji
sowieckich jest rzeczą
znaną, że nie

wieszczy złoty róg czarodziejski, któ: staraliśmy się ukrywać tego,
Jasnem jest że Fimlandja powinna
ry
tak haniebnie zgubił.
w prasie warszawskiej mowa prembyła
rokować z państwami, które poTrzecie pytanie. Dlaczego prof.
jera Bartla i jego polityka nie spot- Bartel się cofnął?
wyższe propozycje interesują a zwłaSzcza ż państwami położonemi
nad
kała się z protestem?
Tutaj odpowiedź
jest prosta. Bałtykiem. Co się tyczy wpływu
Prasę warszawską w danej chwili Prof. Bartel jest demokratą. Jego Anglji, to wiadomości te są najzupeł-

Więc przedewszystkiem,

podzielić

można

dlaczego

na

trzy

obozy. Obóz pierwszy stanowi bro:
niąca sejmowładztwa, to jest prasa
socjalistyczno - endecka. Ci, są tak
przeciwni wszelkiemu protestowi prze-

ideałem jest konstytucja
13
Prof. Bartel jest człowiekiem

marca.
klubu

Czy klub pracy
pracy.
do zarzucenia obecnemu

ma coś
Sejmo*

wi polskiemu? — Owszem
tylko to, że klub
pracy

ma.
Ale
liczy
w

niej

p. Głąbińskiego to nie są dwie mowy
to ta sama mowa, dwa raży powtó-

Pan Niedział-

rzona przez gramofon.
kowski

socjalista i p. Głąbiński

nie-

dawny prezes klubu endeckiego mó«
wili literalnie tosamo w obronie sejmowładztwa.
Do drugiego obozu zaliczyć należy prasę, która przecież rozumie, że
chroma

parlamentaryzm

u

nas

i

tego klubu nie tylko nie był skłonny

które się rządzą bądź bez parlamentu,

Poleca wszelkie artykuły budowlane:
wapno, cement, papę dachową
i smołę, okucia do okien, drzwi
i pieców, węgiel kamienny, kowalski, drzewny i koks
z dostawą
do do mów.

Upraszam

o poparcie

jentelii — Placówki

blowej, Zawaina 15.
lecz by
obstalunki,
Posiąda
Salony
w obronie sejmowładzstwa wygłaszał Wykonywa
bambusowe 275 zł., Salony dębowe piękne

przemówienia
i
gorętsze

wszystkie mowy

o wiele
głośniejsze,
potetyczniejsze aniżeli

prof.

Giąbińskiego.

*

415 zł, Szafy, Kredensy,
Stoły jadalne oraz
przyjmuje meble do sprzedania. Daję na raty

Z poważaniem sługa Makowski,

+DŁOPOOREEOPEL

Czwarte pytanie, Czy cofnięcie
się rządu na terenie sejmowym zmie-

Pa

z dołu, nie z własnej inicjatywy. Dla:
tego też -jestem przekonany, że p.
prof. Stroński w tych dniach, w których pisze o konieczności ograniczenia parlamentu ma humor gorszy, niż

gen. Hallera, czy na gen. Sikorskiego,
lecz właśnie tylko na marsz.
Piłsud-

Malczewskiego.

wątpliwie

a

wych

i papowych.

orygin. szmaciana do dachów
p
i izolacji oraz: Wapno, Cement,
Gips, Cegła, Kafle, Szkło, okucie budowlane po cenach

najniższych

D. H. I. IHNATOWICZ
w Wilnie, ul. Zawalna

Nr 7.

Owies

tą drogę walki z parlamentem
wstą- władztwu
marszałek
tylko właśnie
piła z niechęcią, raczej pod siłą presji Piłsudski. Wiemy także, że i naprzyszłość

w tym

preparowana kamien. dla
konserwacji dachów gonto-

Smoła

trze- nia nasz stosuneką do roli odgrywaciorzędnego znaczenia. Typowym tu- nej w Polsce przez marszałka Piłsudtaj przykładem będzie Warszawianka skiego.
p. Strońskiego. Ale cóż! stare przyTutaj musimy powiedzzeć — nie,
zwyczajenia, braterstwa broni, pewne- nie zmienia. Jesteśmy politykami realmi formułkami operująca psychika nymi i musimy przyznać, že dotychsprawiła, że także Warszawianka na czas realnie przeciwstawił się sejmo-

Wilno,

kierunku liczyć można nie na

dla

losów

historycznych

Wreszcie źrzeci obóz stanowi pra- Polski dziedzina najważniejsza. Ale
sa rządowa, Ta istotnie wymachiwała żałować należy, że na premjera nie
przez dłuższy czas
antyparlamentar:
kogoś innego. Nie znaczy to
ną, nawpół — faszystowską chorąg- znalazł
abyśmy uważali, że premjer musi być
wią (wyrazając się jednocześnie o
koniecznie konserwatysta, Lecz nawet
Mussolinim z pogardą), Otóż okazuw sferach sobie blizkich mógł marsz.
je się obecnie, (bardzo mi przykro
kogoś, ktoby na

to stwierdzać),

Piłsudski znaleść
że prasa ta była wię- pytanie „jaki masz Pan program — па-

aniżeli

przekonaniowa:

prawy, zmiany,

Oczywiście mowa prof. Bartla ;zasłu- wiedział:
żyła sobie na tych łamach
na opinję
„najlepszej"
mowy
parlamentarnej.

sankcji* — nie odpo.

„zgoda z Sejmem
do konstytucji 17 Marca*.

i powrót
Cat.

poleca:

i S-ka

Telef.

841

karmowy

"poleca

Wileński

Syndykat

Zawalna

Rolniczy

Nr 9

skiego. Jeżeli kto zmieni u nas konstytucję, to tylko marsz. Piłsudski. Tak
wtedy,
kiedy
pisze że wszystkie się przedstawia
dzisiejsza
realnie
zbrodnie rewolucji francuskiej i prze- sytuacja w Polsce.
wrotów XIX w. są niczem w porówMarsz. Piłsudski ograniczył się
naniu do trzymania w więzieniu gen. tylko do spraw wojska. Jest to nie-

cej rządowa

W-nej K''-

Polskiej Me-

do anty-parlamentaryzowania,

że należy

pójść za przykładem państw,

„Murpoi*

Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370.

klub pracy zasiadał w Sejmie na tylu
chociażby krzesłach, na ilu siedzi
związek ludowo -narodowy toby, prezes

bezpodstawne.

HANDLOWY

ciw idei sejmowładztwa, że nie mog4
pomstować na p. Bartla, że cały par- tym Sejmie 5 członków, zamiast liczyć
w
pozostawił
polski
lamentaryzm
150-ciu. Gdyby było inaczej, gdyby
spokoju. Mowy p. Niedziałkowskie i

bądź z parlamentem używającym

Akt oskarżenia precyzuje, że jakoby
PARYŻ, 20.Vil (PAT). Jak donoszą pisma, de Monzie oświadczy
Visny proponował w Moskwie bratu wczoraj wieczorem co następuje: Rząd nie będzie domagał się inflacji.
tego komunisty
Rakosi'ego, który Ministerstwo finansów byłoby bezsilne gdyby nie posiadało pewnej swostaje teraz przed sądem w
Buda- body działania. Jednocześnie z votum zaufania, rząd domagać się będzie
peszcie, aby na rosyjskim aeroplanie
porwał posła węgierskiego rezydujące:

przyznać,

zgrubsza

się jak następuje:

ukonstytuował

sprawy zagraniczne— Herriot,

i

Prezesura

Wiedeń

obywate-

to liczne

Wywołało

konstytucji.

zmian

uchwalenia

zadowoleniu

swojemu

wyraz

mentarze, często niezbyt przychylne.
Inne atrykuły, które nie miały większego znaczenia,
ażeby
wniosek,
bez protestu, Między innemi przeszedł

podczas wojny nadludzkie

wysiłki, aby republikańskie
Niemcy
były po wojnie... większe niż za czasów cesarstwa.
Nie leży w interesie

procesem

i tam otoczony mniejszą
Wyzwolenia i N. P. R. dawał

simy

których taki właśnie los spotkał nasze

między dwami
wania dekretów z mocą ustawy już z mocy konstytucji,
rządowi po
innemi
między
więc
kadencjami Sejmu, ustęp ten pozwalał
jego wielka
stąd
wyborczej,
ordynacji
zmienienie
na
rozwiązaniu Sejmu
i centrum przeciw
się prawica
opowiedziała
waga. Za tekstem komisji
Następnie głosowano
lewicy nie dając jednak kwalifikowanej większości,
dekretowania między
prawo
przyznawały
które
nad poprawkami lewicy,
ale Z wyłączeniem; a) ordynacji wyborczel, b)
kadencjami Prezydentowi,
ustaw samorządowych i ordynacjiżdo ciał samorządowych, c) ustawodawstwa

pełnomocnictw zmiany ordynacji wyborczej nie obejmuje.
Przebywa stale w Wiedniu, jako
11, które pozwalają, by
Przyjęto-następnie dalsze ustępy artykułu
kierownik wyższej szkoły teologiczna mocy specjalnej ustawy
ustawy
mocą
z
dekrety
wydawał
Prezydent
nej izraelickiej, najwiekszy dziś na
ma raczej charakter formalny, bo już dawniej
świecie
znawca
Talmudu,
Adolf upoważrniającej. Artykuł ten
chociaż nie było tego w konstytucji.
Schwarz. Słyną jego dzieła, jako to Prezydent wydawał takie dekrety, w tej redakcji
Bartel
premjer
ustawy
całej
przyjęciu
Po
„Antologia hermeneutyczna“, „Hersaię, co wywołało niemałe zdziwienie
na
rząpowej
ławy
z
zszedł
meneutyczny
Syllogizm*, „indukcja
Piasta,
Pracy,
grupką posłów z klubu
hermeheutyczna*,
antynomja* etc.

Bartla, jest zupełnie odosobnione, Mu:

osoby p. Bartla, stanie się powszech*
nym komunałem. Mógłbym wskazać
od r. 1922, w
na kilka przykładów

najprzód

czy głosować

mianowicie

głosowania,

nacjonalizm a apostołuje pokój i zgo” nad tekstem komisji czy nad poprawkami mniejszości.
dę, a zwłaszcza, gdy przytoczywszy
Tekst komisji przewidywał, że Prezydent będzie miał

szawską konstatuję, że nasze wczorajsze stawienictwo, ostro potępiające
małoduszne
cofanie
się
premjera

uczuciem

LZ

z

Е

głosów.

3/5

|

Przeglądając wtórkową prasę war-

głosoo pra-

sankcjonujące

ustępy

bez protestu

przeszły

Podobnie

1

80

Miałeś chamie
wzbudziło
i artyk. 11

ŚWIĘCIANY

POSTAWY

Nie nie mógł, lecz nie chciał,

WARSZAWA, 20.Vilżel, wł. Słowa), Dzisiejsze posiedzenie Sejmu
głosowaniu nad końcowemi artykułami przedłożenia
poświęcone
był»

protestować,

ul. Zamkowa

NOWO

10

— Plac Batorego 8

Wrażenia.

by

ul. Wileńska

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

bie, sławnego na Świat cały wieszcza wie dekretowania.
”
:
hinduskiego, Rabindranatha Tagore.
Ustęp przyznający Prezydentowi prawo rozwiązania Sejmu na podstaDwa już miał wystepy w
Konzert- wie uchwały Rady Ministrów przeszedł jednogłośnie. Nikt się nie podniósł

haus'ie,

—

—

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

2(2

OBRADY IZBY POSELSKIEJ

Wiedeń, 16 lipca,

172

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

redakcji 243, administracji

z odnoszeiiem ao domu lub z przesyłką pocztową 4 zł,
Konto czekowe w P, K. 0; Nr, 80259

-— ul. Szosowa

— ul. 3-go Maja 64
— ul Gen. Berbeckiego

telet: 323.

SZCZURY
I MYSZY
TĘPI
żnana jeszcze przed wojną ze swej skute:
Cznośi
i
nagrodzona
wielkim
medalem złotym na wystawie w Wiedniu

Pasta
w

A.

ZALEWSKIEGO

RAWIE

MAZOWIECKIEJ

UWAGA:

Nieszkodliwa dla zwierząt domowych i ptactwa. Zamówienia
wysyła się pocztą za zalioze-

niem.

Żądać

we

wszystkich

aptekach i składach aptecznych

4

2

SŁOW

ECHA KRAJOWE

ni tydzień: zaczął

się

od

przyjazdu

byłego
w celu udekorowania p. O.
Świdy. orderem „Polonia Restituta”.

O zabójstwo

11-go w czasie kąpania się w jeziorze
Zamkowym w Nieświerzu utonął An-

toni Czaiński, lat 21,

pochodzący

folw. Gumieniowszczyzny
w
pow.
Dalszą rozmaitością było zebranie Stołpeckimm. Nieszczęście było wynina Zamku u ks. Radziwiłła, w czasie kiem nieumienia pływania.
którego zawiązało się koło O.Z.P.P.—
Drugim
niewesołym
wypadkiem
Obecnym na. zebraniu był p. Mackie. była Śmierć nieznanego starca w areszwicz, redaktor „Stowa*. — Do prasy cie. Został on zatrzymany nad granicą,
mieliśmy szczęście, gdyż bodaj na- gdy włóczył się bez źadnych dokustępnego dnia przyjechał dziennikarz mentów. Zatrzymany w celu wylegiangielski. Zwiedza on obecnie Wo- tymowania zmarł w nocy w areszcie

jewództwo

Nowogródzkie,

posyłając w Klecku.
Wę wsi Podlesie
dziejskiej w nocy z

do pism angielskich i amerykańskich
korespondencję
w celu zapoznania
czytelników owych krajów z naszymi
stosunkami.

Zagrańiczny

dzienikarz

zwiedził pow. Nowogródzki, a 12-go
bawił w Nieświeżu w towarzystwie

powiesił

się we

w gm. Horo1l-go na 12ty

wiasnej

stodole

Jan

Romaniejko, mający 25 lat. — Przy:
czyną samobójstwa
choroba,

była

Z piekła korzyści i bezprawia

nieuleczalna

skiego z 1 go pułku
ry w

dnłu

25 tym

lotniczego,
czerwca

kto studjować zechce „Morning Post”.
W ciągu całego tygodnia zasiadał
w Nieświeżu Nowogródzki Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej. W skład
sądu wchodzili przewodniczący
sę:

Nareszcie Rada
miejska tutejszego
wojewódzkiego miasta zadecydowała
przystąpić do pracy energicznej
ma"

jącej na celu wprowadzenia
inwestycji, a więc

szeregu

w pierwszym:

rzęłaznie,
wodo:

dzia p. Wójcicki i sędzia okręgowy dzie mają być pobudowane:
p. Pawluć, oraz jeden z sędziów teatr, stacja elektryczna oraz
miejscowych. Spraw większych nie ciąg.
było,

i

a biedni

zaduchu

sędziowie

w

rozpatrywali

skwarze

przeważnie

sprawy, apelacyjne.

Samorządy gminne otrzymały rozporządzenie bardzo na czasie. Dotychczas odczuwało się ogromny brak

szczegółowych instrukcji regulujących
sposób
egzekucji
podatków
przez
urzędy gminne, co powodowało wielką dowolność i rozmaitość, niejedno*

Wielki czas! Szczęść Boże.
Porządki w szpiłału
miejscowym
Sejmikowym, kierowanym przeż d-ra
Biłobrana ostatniemi czasy wzburzyły
szeroki ogół,
czemu
wyaz
dała w
swym jednogłosowym postanowieniu
tutejsza rada, która zwróciła się z gorącym apelem do Sejmiku,
wskazując na wprost katostrafalne
owoce
obecnego stanu rzeczy.
51

krotnie ciężkie dla płatników. Obecnie
Miniserstwo Skarbu wydało szczegó:

któ-

zastrzelił

łową instąukcjęo przymusowym Ścią:
ganiu państwowych podatków i opłat

skarbowych.

Wydział Powiatowy

ro:

— Porady

zesłał
wspomnianą instrukcję do urolnika. do głębokiego
rzędów gminnych z poleceniem
ści- widującego
namysłu w kierunku ulepszenia swesłego stosowania.
Wogóle życie samorządowe
w go warsztatu pracy. Nawet dawne

gminie w ostatnich czasach było bar- metody przedwojenne byłyby niewy-

służbowych
spokoju

i

wreszcie

publicznego

przez

„Lietuvos

przystąpił do badania

oskar-

wyjaśnień.

Wynika z nich, że kpt. Pawlikowski krytyczny dzień spędził dość wesoło.
Bilans
dnia przedstawia się jak
następuje: litr jarzębiaku przy obiedzie
(we trzy osoby), 6 kieliszków wódki

Po wyjściu

z restauracji

uda-

rogu ujrzałem tuż przed sobą skręcające nagle auto, pod które omal nie

jeżdżający kupcy nieświescy: Srul Po- darstw i dłatego powzięli bardzo mąlaczek, i Majer Szusterman. Polacz: dre postanowienie: kolejno objeżdżać
kowi zrabowano 185 zł. — Napadu będą majątki sąsiadów i podawać

wpadłem
2 panią
kapitanową Konarską. Fakt ten podenerwowal mnie.

dokonali

dwaj bandyci

z

obwiązanemi chustkami
jeden w karabin,

twarzami

i

drugi

uzbrojeni

w rewolwer.

szczegółowej

pracę

gospo-

dyskucji metody

stoso-

wane w
danem gospodarstwie,—
Pierwsza taka próba zrobioną była w

Zarządzone śledztwo dotąd wyników w ostatnich czasach w majątku najpoważniejzzego
ziemianina
pow.
nie dało.
działacza
Prócź wspomnianego napadu do Baranowickiego, znanego
: spotecznego i prezesa
częgo, p. Konstantego

| Gkazja !
Za

bezcen

książki

sprzedaż tylko

Olbrzymi

go w Czernichowie—Na

francuskie

do

20,000

uglądano gospodarstwo i prowadzo*
no ożywioną dyskusję na podstawie

widzianych rzeczy i referatów. —Celowość zjazdu została jednogłośnie

TOMÓW
dziedzin specjalnych

zniżonych

i

różnych
po cenach

przeszło o 40 proc.

Śpieszcie skorzystać
Księgarnia

Stowarzyszenia

Nauczycielstwa
„ Wilno,

przed terminem
zjazdu
przyjechało
doń dwuch ziemian dla gruntownego
zapoznania się z gospodarstwęmi

Polskiego
Krėlewska

Nr

1.

uznana.
Postanowiono
w
dalszym
ciągu wprowadzić
podobne
zjazdy

Konarskim

i

, Moskwa

Coś powiedziałem
mogły

szedłem

to być słowa

wówczas

pisze

prasa

2 osoby zmarły,
Wieś
padku.

Mieszkaniec

wołać

obrażliwe, gdyż

z

odezwał

niewiastą.

się

siebie,

całego

Po

wany,

zaprawiony

na

ziemię

tracąc

we wsi

tej wsi, niejaki Aleksander

sam

pan

dził

że stan

sacharyną

i czernicami,

młody. Około 20
ich jest

Dwie

osób

prawie

że

zajścia

nieszczęście,

i
i

wówczas

jest

on

mógł

wy-

Krzyknąłem

na

zwyczaj.

zb

informator

czo, że szofer

a na

Stróżko

jechał bardzo

zakręcie

zwolnił

do

do

SIĘ STALO?

biegii fotografowie, pocwałowali „ope-

ratorowie“ filmowi,

Co

za

Już pojechali via Stołoce

i

Fakt ten rzuca wyraźne światło na

w tę

którego

dlatego aby nie stracić elastyczności
ruchów i aby mu muskuły nie sięża-

z

warszawskich

pójść

kin.

Co dalej? Otoż to i znacie wileń- właśnie! Wszystkie zamknięte.

do nie, gimnastykować się,

Aha,

Wojna

ską indolencję! Niczem, dosłownie ni- z magistraterm warszawskim wciąż
czem nie wprowadzić Wilna w trans... jeszcze trwa.
Ot, musieli nadziwić się, co się
W, trans? :
‹
Niech będzie: w zaciekawienie, w zmieści, Mary Pickford i Douglas
gorączkę, w. Szął,. Mary Pickford! Fairbanks!
Douglas Fairbanks pakuje wszystDouglas Fairbanks! Douglas
Fair
kie zarabiane miljony we własne
banks! Mary Pickford!
Co innego Warszawa, Co innego przedsiębiorstwo filmowe. Chciał poprasa warszawska. To mi tempera- czątkowo całę tę swoją olbrzymią
ment, to mi europejskošė, to mi wytwórnię ulokować. w Polsce. Tak,

wrażliwość!.,

i

"A w prasie co dokazywano!
Na spotkanie „słodkiej Mary“ po-

|

niosły się „jak jeden mąż*, na dworzec główny tłumy publiczności. Po

w Polsce. Potem

wago-

dokazywać...

mi całemi

w wagonie

wjaturze, 'egzercytuje

na niemiej kia-

Douglas Fairbanks- musi

boksowač
nie ze

się..

w

a

szybkości
stępa końskiego
i dawał
znaki trąbką
i ręką.
Na rogu jakaś
niewiasta, prowadzona ptzez ubranego

się. Tylko z kim? Chybaž

swoją

drobniutką

i szczupiut-

się, czy przypadkiem

nie

będzie

się

„kalkulowało” tam przenieść bajeczny

regułować

swoje zatargi,

Biacha cynkodana,

akcesorja dachowe cynkowane, wiadra
do wody i t. d. fabryki p. f.

„Cynkownia

|

Warszawska”
(Właśc.

Inź. T. Rapacki

i Z. Świę:

cieki)

Zygmunt Nagrotzki w Vilnia:
ul. Zawalna

Nr. Ila.

Przedstawicielstwo i składy
fabryczne.

Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame=*
rykański
przeciwko
nadmiernemu
poceniu się,

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

Rybiński

niesłychanego

wy!

ALAIN NTTAO NASA

sprawiał huczne weseie

CASCARINE
LEPRINCE
IE-B-C AM
„PRZYCZYNY i SKUTKI

Po

spirytus dynaturo«
libacji wszyscy goście poupadali
w

Przybyły

tej

liczbie

lekarz

i

stwier-

rzem,

a szoferstwem

rywczo.

zajmuję

Jak żyję, nie miałem

się do-

inż, Redinger
polskim

jako

językiem

słabo

władający

nie zrozumiał.

P. Stróżko odpowiedział „sam
pan jesteś łobuz* czy coś w tem
rodzaju, Wówczas padł strzał.

Świadek

zaznacza,

wo zastępował

— Jestem

chorego

z zawodu

kierowcę.

dziennika:

katność wstrzymywała na ustach
dyskretne pytania,

JD:

m

oklasków i wy-

m
gg

DRUKARNIA
„ WYDAWNICTWO

WILENSKIE“
(5 Kwaszelnia

23.Z

przyjmuje wszelkie roboty w zakres drukarstwa
wchodzące.

иар

Fairbanks!-—-pošpieszyta odpowiedzieč
urocza Mary.

Bo i co innego miała odpowiedzieć?
Inny nasz warszawski kolega zainterpelował Fairbanks'a:
— Jaki z filmów uważa pan za
mó
—
Następny! — odrzekł
krótko

Douglas

Fairbanks

i roześmiał się

jak on tylko śmiać się umie.
The
next one... the nextl—powtórzył trzy.
mając się za boki, rad z konceptu.

To zaś, o którem
się wspomniało, przedsiębiorstwo filmowe wraz z
wytwórnią, założone przez państwo
zakoń: Fairbanks w Holiwood, to—to wcale

Mary krzyknikami radości przyjmowała, szczę.
Deli- śliwe (koniecznie szczęśliwe, wbrew
nie-

wszelkiej logice szczęśliwe...)

czenie

jej

prześliczna,

mów,

że

ski, w liryczne uderzając tony—zaraz
się przed
oczami małą dziewczynkę
0
wielkich,
przejrzystych
oczach,
przeważnie
zmaltretowaną,
Sponiewieraną, pokrzywdzoną, prze:

naturalności,

Mary Pickford — jak

Н

TU i BPD GAUTI SA

W. Z. P. Nr. 34 Wilao, 15.VII 19254 r,

iż oburzony

10 rano,

Mary” i huraganem

Sprzedaż w aptekach i składach
aptecznycz.

podob

mężczyznę (oskarżony

wiadomo—

rażoną. obdartą, w łachmanach, biegką Mary Pickford?
Biedniż oni, biedni! Ciężki chleb... nącą boso po kamieniach, pieszczącą
spokoju nie zazńała interesująca para.
interwiewujący byli nastrojeni rozmaicie. I patetycznie i owacyjnie i
sensacyjnie i lirycznie.

zarządzenie

6060606666466666466666666666666061

nego wypadku—mówił zmarły.
W komisarjacie
oskarżony udebył w ubraniu cywilne), cofnęła się rzył wierzchem
dłoni w twarz Ś, p.
gwałtownie, choć nie groziło jej żad: Stróżkę, przyczem mówił coś, czego:

po cywilnemu

taki ma

drodze

wydać

walczy ze śmiercią,

walczy ze śmiercią.

ły. Ot, biedny człowiek! Pjanista, ro— Gdy się tylko jej imię
wymóbiący £ourneć, ten tylko gra godzina- wi—pisał inny dziennikarz warszawe

Dziesiątki wywiadów posypały się
jednak rozmyślił się w dziennikach warszawskich, Chwili

i jedzie właśnie do Moskwy rozejrzeć
„interes“.

całym

i

w ten sposób

Nie-

że, Musi... biegać po

chcieli

sprawę

uniemożliwiające szoferom

gratkal goretoje do Moskwy: Mary Pickford

znanego Żołnierza złożyli wieniec —

a jakże! Okrutnie

widząc:

ZATWARDZENIA

Pojechali oboje do Bristolu i sta- pierwszej klasie albo w sleepingu, bo również Pola Negri.
ile oni sami
zarabiają.
gonie przyjechali z Paryża do War: nęli kwaterą w przygotowanych dla wytrzymać na jednem miejscu przez
Na grobie Nie- czas nieco dłuższy ani rusz nie mo* Picktord i Douglas Fairbanks?
szawy, za który to ostatni kurs, tylko nich apariamentach.

larówi..
|
o, i co, dalej?

Denisów,

stosuneczki panujące w sferach'auto*
busowych,
Możeby
władze chciały
wniknąć

beznadziejny.

pociągów przyczepiano, w tymże wa«

za ten ostatni kurs, zapłacili 1500 do-

p.

stał protokół w I kornisarjacie: Patrol
policyjny wysłany celem ujęcia winnych nie zastał już iikogo.

cającą się w otchłanie, skaczącą ze
. Ktoś spytał Fairbanksa:
— A jskież są warunki materjalne „stromych skał... A zawsze czarującą,
filmowym podbijającą serca nasze tą swoją pro+
Mieć na polskim filmie Mary Picktord i Douglas Fairbauks o potężnej sta- pracujących w przemyśle
A nic...
:
stoią dziecięcą, uroczym uśmiechem,
Tylko pewnego dnia — bylo to i Douglasa Fairbanks'a. Setkami ty" turze. Chcieli wziąść z Warszawy w Ameryce?
ekstrapociąg, lecz Dyrekcja warszaw*
Douglas Fairbanks tak mu odpo- lub łzami, staczającemi się z promienw. sobotę ubiegłego tygodnia — przy: sięcy tego nie opłacisz.
nych oczu jej.. | tak szczerze, a żaKiłkanaście minut — pisze jeden ska taką zasoliła cenę, że cofnęll się wiedział:
jęchali do Warszawy z
Kalifornji
— Przedsiębiorstwa
są
wielkie, łośnie płacze Mary Pickford na ekraMary Pickford w towarzystwie swego z warszawskich dziennikarzy— trwały wobec niej nawet Mary Picktord, nadziesiątksmi miljonów nie, że niejednokrotnie (w Londynie)
męża, niemniej słynnego artysty - owacje po nadejściu pociągu. Boska wet Douglas Falrbanks. Przyczepiono rozporządzają
ich
wagon
salonowy
do
normalnego
dolarów,
naturalnie
że
i gaże ar- byłem
świadkiem tego, jak bardziej
Mary
tonąca
w
kwiatach.
Niema
mowego Douglasa Fairbanksa...
tystów są kolosalne. Giorja Swanson ekspansywna część publiczności prze:
dziwu. Ona taka drobniutka! Próbo: kurjerskiego pociągu. I wiol...
No, więc co?
į
Dlatego
zaś niemoże Douglas naprz. zarabia tygodniowo 25 tysięcy ciągłem gwizdaniem i tupaniem nóg
„Jas to, Boże miły, więc co? Obje- wano „zatopić w kwiatach” Fairbank:
Fairbanks
jeżdzić
w zwykłym
prze! dolarów, Norma Talmagde—20 tysię- manfestowała
swoje oburzenie pod
sa,
ale
nie
udało
się.
Nie
tonął
i
nie
chawszy Francję i
Włochy we własdziale wagonowym, choćby nawet w cy dolarów. Ogromną
gażę pobiera adresem krzywdzicieli „słodkiej, małej
nym wagonie salonowym, który do tonął. Za ogromny! Istny atleta,

CO

—

oleca

osoby natychmiast zmarły,

niego, on mi odpowiedział, wówczas
zamachnąlem się ręką, ale go nie
uderzyłem. Wtedy szofer krzyknął na
mnie „ach ty łobuzie*. Uważałem to ne niebezpieczeństwo.
Towarzysz
jej zaczął
wymyślać
za obrazę munduru oficerskiego i inszoferowi,
przyczem
ostatnie
słowa
styaktownie siągnątem po broń. Nie
miałera zresztą zamiaru ani go za: jego brzmiały:
— Dam ci w twarz!
bijać ani ranić.
Bardzo żałuję tego,
— Komu pan chce dać w twarz?
co się stało.

wolno,

Het-

obsługę

grożące mu niebezpieczeństwo ruszył maszynę na chodńik i uciekł,
O całym tem zajściu spisany zo*

Zarzecze.

gródeckiej stała się widownią

przytomność.

i

przez

Szofer napadniętego autobusa, a nasz

—rzucił szofer i, nieogłądając się, był zachowaniem się kapt. Pawlikow=
Główny świadek.
skiego, który po położeniu
szofera
jechał dalej.
sąsiedzkie jako stały zwyczaj. Nastę«
W odległości kilkunastu meirów trupem usiadł na krześle i palił spo*
Po pozostawionych narazie bez
pny zjazd ma się odbyć w Sawicząch uwzględnienia wnioskach adw. Pasod rogu na stopień samachodu wsko- kojnie papierosa.
p. Wendorifa, a później w
Korze- chalskiego co do odroczenia rozpraw czył jakiś wojskowy i uderzył kieZmariy
w czasie całej awantury
niewiźnie p. Łopotta. — Ziemianie z i poddania oskarżonego obserwacji rowcę z całej siły w twarz.
zachowywał się bez zarzutu, wręcz
sąsiednich powiatów powinniby bez- psychjatrycznej
W drodze do komisarjatu
Ś. p. szlachetnie,
sąd przystąpił do
względnie zainteresować się
inicjaty- przesłuchania świadków.
Stróżko
opowiadał
p. Redingerowi,
O godz. 4 po poł. przewodnicząwą Baranowiczan
i wprowadzić
u
Inž. Redinger stwierdza stanow- że jest właścicielem taksówki
i chwilo- cy zaiządził przerwę do środy godz,

siebie podobny

mańskiej napadnięty

komduktor Wł. Busia został dotkliwie
poturbowany, a szyby
powybijane.

— Gdzie jest szofer?

sprawcą

stał na zbiegu ulic Końskiej

szoferowi, ale nie przytem zaprosił moc gości. Zamiast wódki podał na stół

interwencji kpt. Konarskiego zrobiło
się zbiegowisko. Poszliśmy
do
ko:
misarjatu,
W pewnej chwili zawołatem:
Siróżko

nie w tej sprawie.
Onegdaj wieczorem, kiedy autobus Nr. 14189 wracał do garażu zo:

sowiecka,

20 biesiadników

Zarzecze, sminy

poszkodowanego

zatrzymać się obsługa jego, zwłaszcza

BEELADYYENEK

Tragiczne wesele

współ

p. Mlkcłaja Denisowa, który złożył
u nas w redakcji pisemne oświadcze-

Maszyna «Ruch
Samochodowy»
ustawiona została w poprzek i kiedy
autobus Nr, 14189 zmuszony
został

MOSKWA, 20 Vil PAT. Prawda w artykule wstępnym dopatruje się w
pobycie Steed'a w Warszawie wznowienia zainicjowanej przez Anglję
akcji
anty-sowieckiej pod kierownictwem Polski, Dziennik ostrzega Polskę przed tą
rolą. Mnożą się również w prasie sowieckiej wiadomości o zbrojemu się Hol:
ski przeciw Litwie. rasa sowiecka daje wyraźnie do poznania, że w zaatakowaniu Litwy sowiety dopatrzyłyby się naruszenia swych interesów.

jego

fakt,

odpo-

będzie Kowna.

bronić

Tak

zaświadczy

na całkowiłą

autobusu f-my «Ruch Samochodowy».

PARYŻ, 20 VIl. PAT. Herald donosi z Nowego-Yorku, że burza, która szalała
w środkowej i zachodniej części Stanów Zjednoczonych wyrządziła olbrzymie szkody
obliczane na kilkaset tysięcy dolarów. Zgłnęło przytem 9 osób,
OTTAWA, 20 VII.
AT. Pożar lasów wyrządził szkody sięgające kilkuset tysięcy dolarów.

małżonką oraz por. Orlińskim w stronę
Wareckiej—rnówił
eskarżony. — Na

dni uświadomiłem

kilka

opracowania referatu
sprawozdawczego, następnie
przedstawionego
zebranym —W
ciągu
całego dnia

14 lipca.

wybór!!

Z literatury pięknej

Tow.
RolniRdułiowskie-

wiedzialność

bezgranicznemu

Zinios* o „przygotowaniach

niech

który podajemy

Pożary i burze w Ameryce.

oskarźonego.

w

rozpocząć

kierunku podniesienia swych

autobusowe

wojny”.

chodnich, grožący karą Śmierci.

cy postanowili

nięci zostali na drodze Niešwiež —
Baranowicze koło Narucewicz, prze-

litewskiego,

KROLEWIEC. 20.VII. Pat. Lietuvos Žinios pisze na temat pogłosek
prasy litewskiej o rzekomych zbrojeniach Polski na granicy litewskiej: Nie
mamy powodów
oczekiwać czegoś dobrego od Polski,
ałe ciągłe „trąbienie“ o niebezpieczeūstwach
polskich przytępia
koniec końców uwagę
społeczeństwa i niepotrzebnie odrywa je od pracy twórczćj. Obecne poa położenie nad
jej na prowadzenie wojny
Polski nie pozwala
Zajście przeniosło
się następnie łożenie
że rozpoczęcie
wojny między dwoma pań”
па teren komisarjatu, dokąd udał się Baltykiem jest tego rodzeju.
poszkodowany p. Siróżko
wraz z stwami wywołałoby wojnę powszechną. Dlatego też aktywność Polski na
oskarżonym i por. Orlikowskim., Tam granicy litewskiej uważać należy jedynie za odpłacenie Litwie za to, że
kapt, Pawlikowski jeszcze raz uderzył uważa ona granicę polsko-litewską tylko za linję demarkacyjną. Być może,
że obawa przed utratą ziem wschodnich
znajdujących się w niebezpieczszofera w twarz.
— Czy pan wie, kto ja jestem 24- nem położeniu strategicznem, każe marszałkowi Piłsudskiemu zwracać па
wawołał spotwarzony na oczach poli: nie szczególną uwagę.
cjantów. p. Stróżko,
TR
TASTE O
O BUDY PORTOWE
IT
IIS
— Wiem, pan jest łobuz szofer
—odrzekł oficer.
Traktat mossulski
№ — To pan sam jest łobuz,
za:
wołał napastowany i padl zaraz od
ANGORA, 20.VII (PAT). Wczoraj wieczorem nastąpiła tu wymiana
kuli z wyciągniętego
błyskawicznie dokumentów ratyfikacyjnych traktatu
mossulskiego.
Wymiany
dokonali
rewolweru kapt. Pawlikowskiego.
turecki minister spraw zagranicznych ROMY
ambasador
anW konkluzji akt oskarżenia
po- gielski Lindsay i delegat iraku Fęttah
ey.
wołuju się na art. 15 przepisów prze:

liśmy się z kpt.

kój w powiecie został 12-go zakłócony napadem bandyckim.
Około godz. 2:ej w nocy napad- zultacie ruina!—Zjemianie baranowic=

wyraz

okrzykami

Sleżewiczius. Posłowie dawali

wywoła-

raz często rolnik poprzestaje,
że się
tak obrazowo wyrażę,
na wiązaniu
rwących się postronków.
A w re-

od dłuższego czasu spo-

sejmu

zakłócenie

dzo ożywione, gdyż ponownie ukła: starczające, cóż więc dopiero . mówić przy kolacji i butelka piwa.
Podsądny nie uważał się za pijadano budżety gminne, które wydział o dzisieįszym faktycznym braku menego.
W każdym razie był podniepowiatowy na ostatniem swem
ро- tod w gospodarowaniu, będącym
objawem okresu powojennego. —Te- cony wypitym alkoholem.
siedzeniu zatwierdził,
Panujący

posiedzenia

mie sumy śzły na przekupstwo stronnictw, związków, stowarzy:
szeń pracy i t. d. Specjalne fundusze pobierali kierownicy policji politycznej, a nawet szef sztabu gen. Ładyga,
zagarnął do
ski,
prywatnej szkatuły 4000 litów.
Akt oskarżenia zarzuca kapitanorewelacje
wywołały oburzenie
w
całym
wi Pawlikowskiemu trzy czyny:
za- kraju.Te sensacyjne
bójstwo p. Stróżka (art. 453 kk.), u»
‚
B. premjer Bistros, błagał sejm, ażeby dalszemi rewelacjami
przednie czynie
znieważenie
go w nie obniżał
powagi młodej
państwowości
litewskiej w oczach
urzędzie państwowym podczas zajęć
ludu i zagranicą,

Sąd

sze nadzwyczaj trudne warunki go»
spodzrowania zmuszają każdego prze-

donoszą: Ostatnie

wydobyły na światło, najskrytsze tajemnice przeszłego rządu. O
postępowaniu tego rządu mówił obecny premjer
niesłychanem

wicz oraz trzech oficerów ławników.
Oskarżeuie popiera
pułk.
Kacz=
Obronę wnosi adw.
Paschal-

Dzisiej- żonego, który udzielił

sąsiedzkie.

Do czego dochodzi żacietrzewienie i jakłemi drogami zdążają ku dobrobytowi konkurujące z sobą firmy

o b. rządzie,
Z Kewna

samochodzian.

rewelacja

komisarjacie
szofera
Henryka oburzeniu. B. ministrowie siedzieli bladzi
2 w
na swych ławkach, w
Stróżka.
oczekiwaniu
uchwały, oddającej
ich pod sąd.
Okazało się, że
Rozprawom przewodniczy
pułk, b. rząd bezprawnie zdążył wydać
na
różne
cele
prywatne
i parArmiński, Obok niego zasiadają dru- tyjne, od dnia 1 stycznia de 15 czerwca rb. 960 tysięcy litów,
z
gi sędzia orzekający major Syre- ogólnej sumy 1 miłjora litów
funduszu dyspozycyjnego. Oibrzy-

Wyjaśnienia

BARANOWICZE,

Napad

Gorące dni sejnu kowieńskiego.--Sensacyjna

szofera.

nie zajścia na rogu ulicy Wareckież i
Do kompletu wspomnieć jeszcze Nowego Światu.
Szofer taksówki po
przejechaniu
sam Niešwiež, udał'się na granicę w trzeba o kilku pożarach od piorunów.
zakrętu. przy ulicy Wareckiej został
towarzystwie starosty, p. CzarnockieZ. D,
spoliczkowany przez towarzysza
Ogo i d:cy 9 Baonu K,O.P. mjr. Piwskarżonego kapt. Konarskiego, któnickiego.
ry wskoczył
w biegu na stopień
O wrażeniach owego korespon— Nowogródek wojewódzki. samochodu.
denta będzie się mógł dowiedzieć ten,
p. Jundziłła Balińskiego. Zwiedziwszy

Nr 106(1176

Sprawa kap. Pawlikowskiego.

Na odrestarowanej sali 1-szej SąNIEŠWIEŽ, 18 VII. kroniki wypadków
zaliczyć jeszcze du Wojskowego Rozpoczęło wczoraj
Došė urozmalcony mielišmy ostat- można kilka smutnych faktów. I tak: proces kapitana Stefana Pawlikowp. wojewody gen. Januszajtisz, ;przy-

O

niedoli...

Mary

Pickford

nie bagatela. Jest to właściwie spółka,

wzruszać,

jak nikt

Bal Ale do tej

dlatego właśnie jest
umie

bożyszczem tłu- produkująca tilmy na

spółki

własne ryzyko.
oprócz Mary

inny, na ekranie, i to w sposób bar- Pickford i Fairbanksa należą... Gloria
dzo dyskretny. Gesty jej są pełne Swanson i Chaplin i Valentini, dommimika

świetna, acz ską-

pa. Jedno nagłe jej opuszczenie rzęs
na załzawione źrenice, czyż nie wy»
mowniejsze jest od burzliwych oznak
rozpaczy

mniej

subtelnych

gwiazd

ekranu?...
Mary Piektord jest rozkoszna, I—małe dziecko, lub zwierzę,
pełną li- niema obciętych
włosów @ 1а gar.
tości dla innych, cichą i poiuiną, to gonne.
znów pędzącą z rozwichrzonemi wio:
Któż z warszawskich dziennikarzy
sami przed siebie, butną, hardą, za spytał: jaki jej się artysta filmowy
wadjącką, śmiałą. drwiącą z niebez- najbardziej podoba.
— Ależ oczywiście, że Dougłas
pieczeństw wszelkiego rodzaju, rzu-

niemanie i Pola Negri. Niema co mó:
wić, same gwiazdy.
Chaplin, Mary Pickford, Valentino

i jeszcze

i

jeszcze..

Wielkie rzeczy!

Magistrat

nasz

No,

to i co?

wileński

obłoży

podatkiem co się zowie i tych i tam-

tych

i owych.

zechcemy,

to

a nie zechcemy,

a

my,

pójdziemy

co nam kto zrobi?

Wilnianie,

po

to nie pójdziemy. I
Vilnensis,

SEO

___Nr 176 (1169)-

KURJER
Ustawa,

GOSPODARCZY

należy
`

którą
zmienić.

nowienia błędne lub dla gospodarki
państwowej zgubne nie,” były
obowiązujące,

chociaż

ustawa

„Przewrót majowy miał tę między zuje w całości.
innemi dodatnią

stronę, iž/spowodo+

obowią:

Cukier: kryształ

(w detalu),

133-135 (w hurcie), 137:

Ryby:

liny żywe

420—450

śnięte 280—300, szczupaki

šniete

gr. za

1 kg.

240—250,

okonie żywe 380—400, śnięte 260—280, karasie żywe 300 —320, šnięte 230—240, karpie

na niektóre zagadnienia gospodarcze. 1925 r. może być zneutralizowane żywe 300—350, śnięte 280—300, eszcze ży:
Świadomość. iż zdeskredytowany Sejm tylko w drodze zmiany samej ustawy. we 400—430, śnięte 280—300, sielawa 250—
publicznego, lecz kierując się wzglę*
dami polityki partyjnej, musiała mieć
swe konsekwencje. Zdawałoby się,
naprzyk'ad, że ustawa о’ wykonaniu
reformy'rolnej z dnia 28: grudnia
1925 r. ostatecznie zamyka drogę do
dalszych
jakichkolwiek
ten temat. Tem niemniej

300, wąsacze

dobra

imię

uchwalał ustuwy nie w

dyskusij na
w ostatnim

Harski,

INFORMACJE.
Projekt

utworzenia
Dolarowego.

Zagadnienie

reformy)

rolnej

w

chwili obecnej znalazło swój oddzwięk między innemi, w. „Drodze*,
miesięczniku
poświęconym
sprawie
życia polskiego, w artykule p. Stefana
Boguszewskiego.
Jakkolwiek autor

przyjmowanie

będzie

wkładów
w dolarach i wypłacanie
ich w tejże wałucie. Część depozytów i kapitał zakładowy Banku byłyby użyte do finansowania eksportu
ze szczególńem

120,

Drób: kury 200—400 gr. za sztukę,

kur-

drobne

40—50.

uwzględnieniem — ек-

sportu drzewa. Bank dolarowy byłby

zastrzeżenia

dostarczenie największej ilości ludzi
takich
przytwierdzonych
do ziemi

warsztatów,

"ra których mogliby wy-

ba

statutu Bżnku Polskiego,
zamierza. przeprowadzić
pełnomocnictw.

drodze

MIEJSKA

— (x) Wyjazd wiceprezydenta
m. Wilna go Warsżawy.
W so:
botę, dnia 24 b, m. wiceprezydent
m. Wilna
p. Łokuciewski
wyjeżdża
do Warszawy, celem wzięcia udziału
w posiedzeniu Rady Polsk. Dyr. Ubezp.

Według
postanowień ustępu drugiego
$ 16 roz pa Aria Ministra Skarbu z dn.
8
p a 1925 r, («Dz. Ust. R. P.» Nr. 82,

pobytem w Warszawie p. wiceprezydent poczyni starania w przedstawi-

praktyka

związanych. Dotychczasowa

zagraniczne.

Wzajemnych.

W związku

z swoim

firmy Bikker C? Zoon, od:
komisu musi byč stwier- cielstwie
prowadzonemi księgami nośnie kupna sikawki motorowej dla
wil. straży ogniowej.
handlowemi.
©
stanowi jej główną podstawę i jej
Z uwagi jednak, że rozporządzenie to
— (x) Na wieczną pamiątkę.
gospodarczą, a mia- zostało ogłoszono dopiero dnia 14 sierpnia Jak się dowiadujemy na posiedzeniu
istotną wartość
1925 r. i wskutek tego dostosowanie się ko*
nowicie komasacja i w związku z nią misantów do rzeczonego przepisu wstecz Magistratu w dni 17 b. m. wniesiony

wykazała; że reforma rolna była pro- рож
) stosunek
wadzona jako parcelacja, zaś to co dzony prawidłowo

prowadzone uzupełnienie gospodarstw

od dnia

1 lipca

1925 r. było technicznie nie-

został

projekt

wywieszenia

w sali

konaine, Ministerstwo Skarbu okólnikiem
karłowatych: przy zabezpieczeniu usu- zYY dn. 2 Vil r.b. L. DPO 8652 Ill zarządziło posiedzeń Rady Miejskiej portretu
art. 94 ustawy
2 dn. 15
lipca prezydenta m, Wilna p. Bańkowskiewanej służby folwarcznej—było trakto- na1925zasadzie
r. (<Dz. Ust. R. P.» Nr. 79, poz, 550), go. Projekt powyższy
będzie przedwane jako zagadnienie drugorzędne» aby wyjątkowo przy wymiarze podatku od łożony Radzie Miejskiej do zatwierobrotu za li półrocze 1925 r. brak prawidłojako sprawa nie budząca „ładnego „wych
dzenia.
ksiąg handlowych nie stanowił przeszko*
:
zainteresowania w sferach politycz dy do uznania komisu, jeżeli wszystkie inne
— (0) Zezwolenia

`

nych i rządowych”.

Przed kilku dniami „Słowo* pisało

ustawowe przepisy oraz postanowienia $ 16
rozporządzenia wykonawczego, a wreszcie
okólnika Nr, 147 L. DPO 1566 ! zostaną do-

był po: trzymane, a stosunek komisu będzie ponadto
że prof. Bartel powinien
stwierdzony = paie
a B ze
wiedzieć: «Nasze życie gospodarcze i korespondencji, znajdujących się w posiadaniu komisanta, bądz to na podstawie
uwymżga uzdrowienia stosunków rol- wierzytelnionych
wyciągów z ksiąg. handlo-

nych, wymaga ingerencji państwa w
tej dziedzinie. Wiemy co to znaczą

Ale

serwiłuty,

szachownice, sznury,

nie mogę zamykać oczu na to, że re-

forma rolna propagowana była u nas
nie

przez

lecz

gospodarcze,

hasła

hasła partyjno-wyborcze. Nawet obsada urzędów

ziemskich

odbywała się

- często pod kątem kwalifikacyj partyjnych».

wych

komitenta.
:
Z przyznanej ulgi nie

na prowa:
dzenie robót
budowlanych.
W
ostatnich
czasach
ujawniono
kilka

wypadków prowadzenia

robót budo-

włanych bez zezwolenia władz,
wo:
bec czego wydano
rozporządzenie,

polecając

organom

puszczać

wznoszenie

korzystać

dynie

związku z powyższem

wnież

policyjnym

budynków

do-

in circułam wicio:

Tu wchodzimy

%

25 zł. za 100 kg.,

owies

b

pozenne Eem

poż

rtale 21-22,

48 —

40,

jęczmień

ma

10-20. Tendenaja. na żyto w dalszym ciągu
zniżkowa.
102 (w
amerykańska
Mąka pszenna
hurcie), 110 (w detalu) za 1 ka, krajowa

sumi stwierdzamy, że ustawa powstała
na tle partyjnego współzawodnictwa 50 proc. 85—100, 60 proc. 70—75, 70 proc.
par48—
i uwarunkowana

jest względami

tyjno-politycznemi, że nie liczy

55—60, żytnia 50 proc, 50—355, 60 proc,

się z 53, razowa 32—35, kartoflana 80, gryczana
65, jęczmienna 60.

leb pytlowy
ep 50—55, 60 proc.
wymogami gospodarczemi i nie idzie
48—53, razowy 33—35
gr. za 1 kg.
ych,
—z
twow
pańs
sów
po linji intere
Kasza manna amerykańska 170 gr. za 1

drugiej natomiast

ustawę ię

strony

—

zostali

Niestawiakarą aresztu

od 7—30 dni lub też grzywną od
25—500 zł.
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA
— (x) Z Państw. Urzędu Fund.
Bezrobocia. Państwowy Urząd Fun:

—

3125

31,75

jący się ukarani

duszu Bezrobocia w Wilnie wypłacił
w ubiegłym tygodniu 12,961 zł. 91'gr.
tytułem zapomóg doraźnych
i usta:

nego

dotąd kupna

kg., krajowa

120 —

130,

gryczana cała 80,

90—95, perłowa 80—95, pęczak
w całości zachowujemy tylko dla tego, Roa
‚ jęczmienna 60—70, jaglana 70—80.

wej firmy franc. „Laflie*
Magistrat
zrezygnował,
wobec
jej wysokiej
ceny. į
— (t, Konferencja hotelarzy.

W

dniu dzisiejszyn

odbędzie

ny zgłaszać się do wydziału opieki
społecznej województwa
do dnia 1

sierpnia.
W okresie

się w

ma

Inspektoracie pracy konferencja przed-

i płacy.
zerwana
powstał
e"
wej.

ZEBRANIA

do
podpisania
umowy
regulującej warunki pracy

ników.

Poprzednia umowa zbiorowa
została po konflikcie jaki
na tle nieprawidłowego wyprocentów służbie hotelo-

przy

każdym

W

_ niemal postanowieniu ustawy
odzwierciadla się dążność do zniszcze-

dotyczy to ustawienia

ruszto-

chcemy pozostawić

jak gdyby przy
praktyce

można

zmiany,

ją bez

zastosowaniu
byłoby

się tylko do stosowania

w dniu 20 bim.

konferencji zaintereso

Tłuszcze; słonina krajowa 1 gat. 3.50 —
4.00, ll gat. 300 — 320, smalec wieprzowy
400
, sadto 380—400.
Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmie-

glądów

i sprawa

znajdzie

swe

roz:

Jaja: 130—170 za 1 dziesiątek.
— (o Zwalczanie wścieklizny.
Warzywa: kartofle młode 10—15 gr. za Pomimo wydanego
w swoim czasie
1 kg., cebula 160
— 180, młoda
5 — 8
(pęczek), marchew
młoda 8 — 10 (pę: rozporządzenia w sprawie zwalczania

pietruszka 5 — 8 (pęczek), buraki wścieklizny, niejednokrotnie zdarzają
jej w czek),
młode 5 — 10 (pęczek), ogórki młode 10— się wypadki nieprzestrzegania tych

ograniczyć 25 gr. za 10 8zt.,
jej postano:

wień racjonalnych, jak gdyby

posta:

wicz

przygodę

zamieszkały

Nr 20;
Otrzymawszy

wyniku

miał

ale dość oty*

murarz

przy

p. Szyndero-

ulicy . Stefańskiej

zamówienie

na gruntowne

odrestaurowanie kominów w domu połóżonym przy ulicy Zawalnej Nr +8 zabrał się
gorliwie do pracy.

W momencie kiedy cały prawie tułów
pracowitego rzemieślnika pogrążony był w
kominie, ten, (komin, a nie rzemieślnik) nie
wytrzymał ciężaru i.. nastąpiła katastrofa.
Pan Śzynderski został żywcem pogrzebany,
a stało się to w ten sposób, że na skutek
obsunięcia się cegieł, wpadł do komina głową w dół, a cegły przysypały go zupełnie.

się

(t) Amerykanizowanie

szych uczelni naukowych.
tement naukowy

22 b. m. w

lokalu,

posiedzenie

wileńskiego

cechu

rzeźników

Wielkiej

Nr. 64, odbędzie

i wędliniarzy.

Na posie:

dzeniu
tem, prócz całego szeregu
spraw związanych
z fachem, omówiona będzie sprawa
wydzieržawie-

nia przez ten cech garbarni w Wilnie.

wyż:

Depar-

RÓŻNE.

szkół wyższych Mi-

17:letniego Bazylego.
— Wykrycie potajemnej gorzelni.
We wsi Zelkowszczyzna gm, Bienickiej w
mieszkaniu Elżbiety Kamińskiej wykryto
potajemną gorzelnię.
— Napady rabunkowe. Dn. 18 b. m.
o godz. 21 na ul. Konarskiego 3 osobników
dokonało napadu rabunkowego na obywatela Jugosławii doktora medycyny
M. Dun-

krowicza (Zakretowa 5), którego pobili do
poczem zrabowali mu 20
zł. gotówką, portfel i laskę.
Sprawców napadu Bronisława Samosiń*

skiego

(Świerkowa

2),

Wacława

Ostrowi

skiego (Koszykowa 32) i Władysława
worskiego (Rozbrat 6) aresztowano.

Na

trakcie

kim. od Mickun

Połockim

Ja-

w odległości

trzech osobników

na mieszkańca m. Świr pow.

2

napadło

Święciańskiego

Justyna Burzę, któremu zrabowano 492 zi,
oraz rozbito głowę. Pościg zarządzono.
— Powiesił się. We wsi GrugolewSzczyzua gm. Hoduciskiej powiesił się M.
Jurgielewicz.
Przyczyny samobójstwa nie

— (x) Pierwsza: spółka meljonisterstwa Oświaty zwrócił się do racyjna w gminie Mejszagolskiej. ustalono.
— Katastrofa kolejowa.
Na szlaku
Uniwersytetu Stefana
Batorego
z W najbliższych
dniach, w gminie Wilno—Jaszuny na zwrotnicy wykoleiła się
odezwą, w kiórej nawołuje do przed- Mejszagolskiej uruchomion
ą została lokomotywa pociągu towarowego Nr. 375.
łożenia wniosków

nowo

do

zmierzających

upowszechnienia

pla-

ćwiczeń

l-sza spółka meljoracyjna na zasadach

0
cieleśnych
młodzieży
akademickiej.
— (x)
Pieszo po Kresach
Działalność ta zmierza do wprowa- Wschodnich w celach propagandzenia obowiązkowych ćwiczeń cie: dowych.
W dniu 3 sierpnia r. b.
lesnych młodzieży akademickiej
na mieszkaniec m. Wilna ppor. rez. Bewzór 0 Neo
zek udaje się, z Wilna
piechotą w
— (t)

mych

dła

Przybory

łatwy

wszechuych.

do

gier rucho-

moe
„w celu zwiedzenia wszystich miejscowości
Kresów WschodR. i nich. Głównym
celem
por. Bezeka

szkół

Ministerstwo

O. P. przeznaczyło kilka

po-

W.

kompletów

przyborów do gier ruchomych
dziatwy szkół powszechnych w

wiatach,

dla
po-

Komplety te otrzymają

z ludźmi

nie było.

— Kradzieże Z, Baranowskiej (Kalwa:
ryjska 82 m. 4) skradziono 12 dolarów, 200
złotych, 2 zegarki i obrączki

ziote.

у

— L. Sieleckiej (Kalwaryjska 4) skradziono 25 złotych. Sprawcę A. Kasprowicza
(W..Senolimo pow. Wileńskiego) areszto:
wano,
— Nielegalne przekroczenie granicy. Cn. 18 b. m. zatrzymano w domu Koli
by przy ui. Wąwoza Jewsieja Fomiczowaktóry nielegalnie przekroczył granicę z Rosj,
i zamieszkiwał pod przybranym nazwiskiem

jest propagowanie sportu pieszego.
1. Radjonowa,
я
— (t) Kąpiele nocne w nurtach
— Kradzieže. M, Alpernowi (Piwna 6)
Wilji.
Pomysłowy właściciel kąpieli skradziono ubranie wartości 1500 zł.

in: rzecznych

spektorowie celem
obdzielenia niemi
szkół męskich i żeńskich
w powia:

Wypadków

urządzonych
naprzeciw
przystani wioślarskiej (tuż obok pom

nika Ad.
możność

Mickiewicza) chcąc dać
publiczności korzystać z

Z lokalu organizacji <Mizrachi» (Trocka
22) skradziono wałek od maszyny do pisa

nia i inne

tach. Komplety składają się z 4 piłek
i 2 siatek.
kąpieli nawet w porze nocnej, przeWOJSKOWA. prowad
ził do swoich łazienek elektryczność,

NADESŁANE.

rzeczy

wartości

30) zł.

ч

SPORT.
Mistrzostwa
Dyw.

lekkoatletyczne
Piech. Leg.

1

wojskowej

studentów

weterynarji,

którzy

medycyny

i

warów aptecznych, chemicznych, per-- _
Nowością będzie sztafeta
olimpijprzestudjowali 9 fumeryjnych, kosmetycznych,
chirur= ska (100x200x400x800),w której ustazaliezalnych trymestrów a nie rozpo- gicznych i gospodarstwa domowego,
nowiony zostanie
po raz pierwszy
częli 10 trymestru, oraz
studentów oraz sumienną i staranną obsługę.
rekord
okręgu
Wileńskiego.
farmacji i państwowych szkół dentyW dniu 23 go o godz. 4 rano róTBATR i MUZYKA,
stycznych, którzy przestudjowali 6

zegrane zostaną następujące konkurencje: przedbiegi
100 mir, SS=
częli 7 trymestru. Powołanie to do:
$.
kulą,
bieg
1500
mtr.,
przedbiegi
powodzeniem
arcywesoła
krotochwila
tyczy tych studentów,
którzy zostali
Guitry <Pokojówka szuka miejsca», która mtr., skok w dal i przedbieg 200 mtr.
przez komisje poborową zakwalifiko : zdobyła sobie ogólne uznanie. W rolach
zaliczalnych

trymestrėw,

a nie rozpo-

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś
ukaże ię po raz 6—ty ciesząca się wielkiem

O i6ej godz. tegoż dnia odbędą
wani do kategorji „A“ bez względu głównych wystąpią: Z. Kuszłówna, H. Hosię:
międzybiegi 100 mtr., rzut oszczena to czy korzystają z odroczenia chendlingerówna, St. Chrzanowska, L. Woł:
służby wojskowej, na zasadzie art. łejko, A. Suchcicki, J. Łubjakowski i inn. pem. międzybiegi 400 mtr.
W przygotowaniu «Orzeł czy reszka» —
O godz. 17:ej odbędzie się decydrzwi
bez futryny, reparacja komi- 57 czy nic.
świetna komedja Varneuilla,
dujące
spotkanie o mistrzostwo | D,
nów i tynków bez zmiany zewnętrzPo odbyciu 3 miesięcy służby
— Koncert symfoniczny wiogrodzie
!
nego widoku, oraz
poprawki wew- wojskowej, odroczenia pozostają na: po-Bernardyńskim. Na jednym z nejbliź. P. Leg. w piłce nożnej.
Zawody
powyższe
budzą
zrozu*
szych
koncertów
symionicznych
wystąpi
utanątrz domu bez zmiany konstrukcji dal w mocy. Poświadczenia stwierskrzypek
Aleksander Kontoro- miałe zainteresowanie,
gdyż z jednej
budynku
nie wymagają
pozwoleń dzające odroczenia,
odbierane przez ientowany
wicz, rokujący wielkie nadzieje artystyczne. strony wystąpi 1 p.p. leg. mistrz okręwładz budowlanych.
9
urzędy gminne, względnie magistra: wy jego interpretacji usłyszymy koncert Bi:
wspomnianym cha, Nocturn — Chopina. Tańce słowiań gu wileńskiego w piłce nożnej, oraz
* — Sprawa urzędu sanitarno- ty, przy doręczaniu
obyczajowego. Denerwująca od kilku studentom kart powołania, mają być skie — Dworaka, <Gitara — Moszkowskie: sużyna 5, lub 6 p.p. leg. (po uprzedgo, <Souvenir de Moscou» — Wieniawskiet niej rozgrywce) w barwach której zo*
lat Wilno sprawa
usunięcia
urzędu przez te urzędy przechowane i zwró: go,
<La Clochette» — Paganini. Orkiestra baczymy znanych graczy
2
„A* —
sanitarno-obyczajowego ze śródmieścia cone właścicielom, po odbyciu 3 mie- pod dyr. R. Rubinsztejna — odegra symfoklasowych
drużyn
wileńskich.
`
na krańce miasta zaczyna dobiegać do sięcznej służby, przy okazji meldowa- nję Szuberta,
W
przerwie
tych
zawodów
odbępomyślnego końca,
gdyż na odbytej nia się w urzędzie gminnym.

wiązanie w najbliższych dniach przez
zaakceptowanie przez p. Wojewodę
Wileńskiego wniosku Dyrekcji Robót
ej
b
większ
sposó
inny
nia w ten lub
tana 240--250, twaróg 100—120 za 1 kg., Publicznych, który będzie
szedł po
własności ziemskiej; ustawa roi się ger twarogowy 120 — 160, masło nieso* linji uzgodnionych pogłądów z dnia
lone 500 s J 290 solone 450 — 500, desero*
od błędnych założeń przy określaniu
20 bm.

maksimum władania, kwalifikowaniu
nabywców i t.p. — i tem nie mniej

Przykrą w swym
ginalną

cechu rzeź” nieprzytomności,

dniu

ul.

W

pomiędzy

I ODCZYTY

— (x) Posiedzenie

SZKOLNA.
—

sierpnia su:

instytucje.

stawicieli hoteli z przedstawiciełami
związku pracowników hotelowych.
Konferencja ma na celu doprowadzenie
zbiorowej

'od 1—10

ta zostanie rozdzieloną

Powołuje

się

w bieżącym

WYPADKI

roku

| KRADZIEŻE.

że niektóre jej artykuły podobno da- „ Mięso wołowe 150 — 180 gr. za 1 kg., wanych urzędów i osób, zwołanej do odbycia całej 18-miesięcznej służ— (x)gPożar lasu na pograni100—140, baranie 100—160, wie- przez p. Delegata Generalnej Proku- by wojskowej w jednym nieprzerwają możność wcielenia w życie
rów cielęce
rzowe 200—250, schab 280—300, boczek ratorji, doszło do uzgodnienia po- nym okresie tych studentów medy- czu. W tych dniach w. rejonie Dru-

nież i zdrowych zasad.

żywcem pogrzebany... w kominie.

dla instytucji opiekujących się starcasię z karabinem, 12-letnia Elmi. Instytucje zainteresowane powin- obchodzenia
żbieta Urłowiczówna zastrzeliła brata swego

sikawki motoro-

— (t) Powołanie
do
służby
je- wojskowej studentów medycyny,

Dziśnieńskim i Brasław- wań na chodnikach ulicy. Roboty
budowlane przeprowadzone bez ze:
nowisko—identyczne. P. Stefan Bo- skim z początkiem przyszłego ty- zwolenia będą niezwłocznie wstrzyguszewski jednak jest zdania, że re- godnia zostanie uruchomionych cały mane przy samem
ich rozpoczęciu
szereg garbarń miejscowych. Zaznaalizacja zdrowych zasad reformy rolz
zastosowaniem
art.
378 Kod. Karn.
czyć należy, iż w ostatnim czasie
nej, polegających na przeprowadzeniu przedsiębiorstwia łotewskie zamówiły t, j. opieczętowaniu.
Roboty budowlane,
stanowiące
garbarniach pol:
komasacji z równoczesnem upelno- w poszczególnych
drobny
remont
(pomalowania
lub
rolnieniem karłowatych gospodarstw, skich większe partje surowca wyropobielenia,
ale
nie
kolorem
jaskra:
da się znakomicie uskutecznić bez bionego.
= (© Ceny w Wilnie z dnia 20 wym), drobna reparacja dachu, zmiazmiany zasadniczej ustawy o reforna oddzielnych desek w oszalowaniu,
zmiana
okieni
mie rolnej z dn. 28 XII, 1925 r.,
NPC zaiłopłody: żyto loco Wilno 24 — uszczelnienie Ścian,
ar-

do komisji przeglądowych.

księgi han- zwolenia władz budowlanych
dlowe stanowiły już podstawę
do uznania
twierdzonego przez te władze
komisu przy wymiarze ża I półrocze 1925 r. tu budowy.

kredytów.

na postanowienia
to ze względu
tykułów 15, 24 i 31 tej ustawy.

listy zast.

ziemskie przedw.

smutkiem

Adela i Paweł Aleksiukowie.

—

—

—

nieskończonym

4290000404000000600000000400000A40008000000000050935093000009600004004

4350

42,50

konw.

pr. pożyczk. konw,

—proc.

Stargani

—

148,00

koiejowa

”

5 pr, pożycz

troskliwością,

dziękujemy.

65,00 (w złotych 598 —

dolarowa

Pożyczta

swoją

po uprzedniem okazaniu ze- weterynarji i farmacji. W związ- , Jedna z najstarszych, zacniejszych
Dorocznym
zwyczajem
odbędą
lub za: ku ż wcieleniem
poraz pierwszy w i solidniejszych firm naszego miasta
projek: bieżącym roku do szeregów studen- <Towarżystwo dla handlu apteczna, i się w dniach 23 i 24 b.m. zawody
lekkoatletyczne o mistrzostwo | Dywitów medycyny, weterynarji,
farmacji Perfumer.
towarami
I. B, Segall w zji Piech. Leg., na podstawie których
Wymienione
wyżej
zezwolenie
KRONIKA MIEJSCOWA.
i państwowych
szkół dentystycz- Wilnie, sp. akc.» istniejąca od r. 1868
wojsko- w czwartek 22 b. m. otwiera nową zgłoszeni zostaną najlepsi zawodnicy
— (x) Kredyty dla
garbarń uzyskać należy przed przystąpieniem nych, ministerstwo spraw
do zawodów o mistrzostwo 3-go kordo
rozbiórki
przybudowy,
przeróbek,
wych
wydało
okólnik
następującej
filję przy ul. Rudnickiej róg Zawalnej pusu.
kresowych Ministerstwo Przemysłu zmiany elewacji, kapitalnego remontu
treści.
i Handlu postanowiło ostatnio przy:
2052.
|
Pro:
tych zawodów
obejmuje
Powołuje się do odbycia 1-go
zriać poszczególnym
garbarniom na ze zmianą konstrukcji budynku, jak
Publiczność
tamtejszego rejonu vaz
główne konkurencje lekkoazewnątrz,
tak
iwewrątrz
domu,
ró(trzech
miesięcznego)
okresu
służby
znajdzie
tam pełny
assortyment to- tletyczne.
terenie Kresów W schodnichpewnych
mogą

ci płatnicy, których prawidłowe

sta” w powiecie

względem

Pod rozważanym

246,53

nas

URZĘDOWA

od obrotu dla
Jest to Wymiar podatku
żywić siebie i. swe: rodziny.
komisantów
i
pośredników
hanUktórego
od
obowiązek państwa,
dlowych, reprezentujących firmy

chylić się ono nie może, o ile pragnie
mieć obywateli z ideą państwową

Stokkolim = 24715
24777
Papiery wartościowe

przeszywającego nasze serca utratą

zechcieli wesprzeć

Fryzendorfowi, Doktorowi Skwirskiemu i całemu społeczeństwu Nowogródzkiemu, jakie
z taką sympatją
współczucia odniosło się do naszych wzbolałych serc z całej duszy

21,15

21.15

21,10

Belgija

Witolda,

Z powyższych zspomóg
ulicach, planach, podwórkach domów, wowych,
skorzystało
1137
bezrobotnych,
w
ogrodów i t. p. prowadzone na smy:
Wsch, sł,.og. 3 m. 27.
liczbie
tej
tylko
7
bezrobotnych
umysłoDĄ Las
czy i zaopatrzone
w kaganiec.
Co:
Kunegundy.
dziennie
policja spisuje za przekro- wo pracujących.
Zach. 82. о в 19 , 54
— (t) Prace na wyjazd. Pań- Na krzyk mieszkańców domu rzucono się na
Jutro
czenia te kilkanaście
protokółów,
a
komisarjat rządu nakłada bardzo su- stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy ratunek, Z trudnością udało się odrzucić
komina 1
poszukuje kilkudziesięciu robotników gruzy, rozebrać pozostałą część
rowe kary.
wydostać nieprzytomnego. Sprowadzono ka:
— (x) Magistrat m. Wilna za- dla robót leśnych w pow. Nowo- retkę pogotowia, która zabrała nieszczęśliwą
— (o) Wymiana sta:iych bank kupuje mową sikawkę motorową. gródzkim, około 20 robotników do ofiarę do szpitala.
ma złamaną
nogę w
notėw. Z dniem 31 sierpnia 1926 r Magistrat
m. Wilna na posiedzeniu kopania rowów meljoracyjnych, oraz dwóchSzynderowicz
miejscach 1 pęknięte żebro. prócz
biletów
termin wymiany
upływa
robotników
do
karczowania
w
Puszczy
w dn, 19 b.m, uchwalił zakupić dla
tego odniósł ogólne obrażenie całego ciała.
zdawkowych Banku Polskiego z roku wileńskiej straży ogniowej sikawkę Białowieskiej.
Obecnie biedna ofiara swego
zawodu
leży
w odcinkach 1, 2 1 5-cio zło1919
— (ty
Żapomoga
rrądowa w szpitalu i nie prędko będzie mógł zacząć
motorową firmy Bikkers 8. Zoon w
towych.
Wła- pracować.
Rotterdamie, na podwoziu
Forda. schroniskom dla starców.
Komin, który o mały włos nie stał się
wyasygnowały pietna- trumną dla Szynderowicza reperuje kto inny.
— (o) Rewizje aptek. W Nr. 70 Sikawka ta będzie kosztowała, 20,000 dze centralne
jako subsydjum
«Dz. Ust.» ukazało się rozporządze- zł. Nadmienić należy, iż z zamierzo- ście tysięcy złotych

którą. rząd

w

130.06
30,92

synka

RODA.

odrębną jednostką prawną, niezależną
u.
nie Min. Spr. Wewnętrznych z dnia
ustawy, doty:
Większość kapitału zakładowego 5 lipca r.b. w sprawie rewizji aptekco do postanowień
czących rozdrobnienia wielkich war- pokryje Bank Polski, Bank Dolarowy
W/ myśl tego rozporządzenia ap.
Pol- teki tak publiczne, jak i zakładowe
sztatów rolnych, wynikają „bądż z mieściłby się w lokalu Banku
skiego i urzędnicy tego Banku byliby
małej znajomości rzeczy, bądź z chęci również funkcjonarjuszami nowoutwo- (z wyjąlkiem wojskowych), powinny
być
z reguły
przynajmniej raz na
obronienia stanu posiadania", — to ггопе] instytucji.
dwa lata poddane przez właściwą
jednak musiał uznać, że kardynalny
W/ dalszym planie Bank Dolaro- włedzę administracyjną Il instancji
traktowania: wy miałby rozwinąć na szeroką ska- szczegółowej rewizji inspektora
dotychczasowego
błąd
farł lę dzialalność redyskontową przy po- maceutycznego. Rewizje aptek mają
zagadnienia reformy rolnej polegana
mocy: banków zagranicznych i skonw terminach nieregurozpatrywaniu tego. zagadnienia pod centrowałby u siebie wszystkie ope: się odbywać
larnych.
O
zamiarze dokonania rego:
nie
a
nym
politycz
kątem widzenia
p” kredytowe, związane z ekspor- wizji i o terminie, w jakim ma:ona
„nie pozbawienie wiel- em,
spodarczym:
nastąpić, winna być zachowana taRealizacja Banku Dolarowego
га- jemnica.
kich właścicieli ich obszarów powinno:być celem” reformy rolnej, lecz leży jednak od uprzedniej zmiany
jest zdania, .że istniejące

130.72
31,28

najukochańszego

współczuciem i modlitwą od głębi duszy <Bóg zapłać».
Е
Wzruszeni jesteśmy prawdziwie ojcowską troskliwością J. E. Biskupa Loziūskiegojak również tak wielkiem poświęceniem Gimnazjum 0.0. Jezuitów w Wilnie — do któ,
rego uczęszczał zmarły w przeciągu czterech lat — a którego Wielebny Rektor Ks.
Barglewski z delegacją Profesorów i kolegów raczył przybyć na ten smutny obrzęd,
Księdzu Prałatowi Abrantowiczowi, Wice-Wojewodzie p. Parfjanowiczowi, Dyrektorowi

KRONIKA

Polskiego

czasie sprawa! reformy rolnej coraz szawie, który to projekt opracował
częściej jest poruszana, przyczem na- wice-prezes p. Młynarski. Koncepcja
Banku
Dolarowego
opiera
się na
wet zwolennicy tej Ustawy znajdują wzorze niemieckim
„Gold Disconto
obecnie w niej usterki, większe lub Bank* przy Banku Rzeszy.
mniejsze,
których usunięcie staje się
Zadaniem tego. Banku, którego
kapitał zakładowy zostanie określony
zadaniem aktualnem i koniecznem.
dolarach,

60 —

częta 60—75, kaczki 300 -600.

zaakceptowała projekt powołania do
w Warżycia „Banku Dolarowego*

w

400 — 420, snięte 250 —

280, węgorze 400 — 440, płocie

Banku

Rada Nadzorcza Banku

żywe

130.39
31,00

OWANIE

kto w dnie nieskończonego bólu,

Wszystklm
jedynego

178.16

179,04

178,60

Szwajcarja

kostka 155 (w hurcie), 170 Wiedeń
Włochy

która (w detalu) gr. za 1 kg.

wał również zrozumienie konieczności jest podstawą i założeniem ustawy o
poglądów reformie rolnej z dn. 28 grudnia
rewizji dotychczasowych

PODZIĘK

WARSZAWSKA

GIEŁDA

20 lipca 1986 r.
Dewizy i waluty:
Tranz.
Sprz.
Kupno.
Dolary
9,15
9,17
9,13
371,67 _ 369,83
370,75
Hołandja
Jagody: truskawki 120—150 gr. za 1 kg,, Londyn
4486
44,96
44.74
czereśnie 120—130, czarnice 15—20 za litr, Nowy-Vort
9.20
9.18
9.18
porzeczki 50—60 za 1 kg., wiśnie 80—100, Paryż
19,95
22,05
20,00
maliny 180 —200.
Praga
27,30
27,37
27,23
140

Szkodliwe działanie zasady,

WC

elony 15—20 gr.
za litr., kapusta świeża 30—35 za 1 z"

4x100.

`

W

dniu 24:ego o 9 rano dalszy
ciąg zawodów lekkoatletycznych: mię:
dzybiegi na 200

mtr,

skok

wzwyż,

farmacji oraz pań: skienik na pograniczu litewskiem wy» finał 400 mtr, oraz bieg 800 mtr.

cyny, weterynarji,
stwowych szkół dentystycznych,

O

i 16-ej finał biegu 100 mtr., bieg 5000
którzy ukończyli studja i uzyskali dyplo- tylko dzięki natychmiastowemu przy mtr, finał biegu 200 mtr., rzut dysmy, a nie ukończyli lat 26 oraz tych, byciu na miejsce pożaru żołnierzy kiem, skok o tyczce i sztafeta olimpijktórzy kończą w roku bieżącym 26 straży pogranicznej pożar udało się ska 100x200x400x800 mtr.
Zawody poprzedzi defilada zawod
lat, nie ukończyli studjów i dyplomów po kilku godzinach zupełnie stłumić.
— Utonęli. W m. Duksztach polując ników, po zawodach rozdanie nagród.
nie uzyskali, w obu wypadkach, 0 ile
Do każdego punktu zawodów stazostało im względnie będzie przyzna- na kączki na jeziorze Mierzanka, wskutek
u"
się czołna, utonął Trupa wy- je po trzech zawodników z każdego
ne prawo do półtorarocznej służby lobyto'
puk u.
wojskowej.
" Około wsi Pohost gm. Dołhinowskiej
„Zawody
odbędą
się na boisku
— (0 Ukaranie uchylających w rzece Wilji utonął mieszkaniec Dołhino- 6 p..
leg.
wa
Piotr
Bilewicz,
się od służby wojskowej.
KomiW Wilejce podczas
=
w Wilji utoCelem udostępienia zawodów sze»
sarz rządu na m. Wilno ukarał trzybuchł

nagle pożar

lasu

rządowego

przepisów. Najczęściej przekraczany
nął 8-letni Włodzimierz Altert.
rokiemu ogółowi ceny biletów ustałopoborowych, którzy
przepis, iż psy winny być dziestu pięciu
— Zastrzeliła brata. Około osady Stano na 20 groszy.
2;
nieostrożnego
trzymane w domu na uwięzi, zaś ranie zgłosili się w czasie przepisowym?ino gm. Iżańskiej, wskutek

lafiory 30—60 za główkę, pomidory 500 — bywa
520 za 1 kg.

dzie się bieg rozstawny

W

szponach
Onegdaj

w

tygrysa.

nocy

po

Towarzystwo

w Bydgoszczy, zaszedł tragiczny wy:
padek. Chłopak
obsługujący
konie,

Czesław Suldzia,

rozdrażnił

dla Handlu

tygrysa

do tego stopnia, że bestja w pewnyin momencie
wczepiwszy się pa-

zurami w jego

rękę

wciągnęła

w

ją

szczęśliwego chłopca z trudem uwolniono i wyciągnięto z pod krat. Przewieziono go do lecznicy miejskiej,

otwiera

natychmiasto-

wa operację. Chłopcu

grozi

WILNIE,

Sp.

ręki,

— Danja—rajem dziennikarzy.
Rajem dziennikarzy, a w każdym ra-

przy

GLICEROPHOSPHATE
Stosowany

nych, wychodzących w 1 z górą miljonie egzemplarzy. Ale to jeszcze nie
wszystko.

W

Danji wychodzi

sięczników,

cząc pism

tygodników

wego

nie

humorystycznych

glądów mód.
Ponieważ ludność

THE

75 mie-

etc,

li-

ži

przy
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UWAGA:

szczęśli-

Sprzedaż

ul

nika wypada na 3 mieszkańców.
Jest to rekord czytelnictwa.
U nas
zaś 500000
egzempiarzy
(ogólny nakład dziennyw całem pań- =
stwie)
dzienników
wypada
na 27 m
|
milj. mieszkańców. W samej zaś sto- a
licy w Warszawie, na 900,000 miesz- u
kańców wypada 800.000 egzemplarzy, u
czyli 9 proc. ludności Warszawy czy- E
Ę

pism

ten

rozchodzi

się tu około 18.000, a doliczywszy,
że 2.000 zamiejscowych, mamy razem

we

wszystkich

rzez
Lekarzy
stosuje

się przy

aptekach

smaku,

Uwaga:

Żądać

i szybko

podpisem
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nam.

firmę

+

3
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Such €rii,

na
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markę

własne jemiesze, płozy, rozkła-

dnie i t. p. części na
Zarazem

Brony

Ale, ale, do
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się

na

tol

Powiem

mu,

że miał dosyć czasu na zebranie komprowszystkie dokumenty pozostawiłem w mitujących danych.
domu. Lecz jeśli zycie mu jest miłe,
Mac Murdo wyjechał do
Hobson
nie przyjdzie do mnie, dopóki noc —Parku. Policja dnia tego zdawała

znać o tem, siódemka nasza
zbierze
się u mnie na dziewiątą. W prowadzę

L

go do domu jeśli żywy zeń wyjdzie,
to będziemy musieli przyznać, że Birda Edwards ma wyjątkowe szczęście.
—
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że uwolni

się

wkrótce

i RI
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a jedno miejsce u Pincertona —odrzekt
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się na twą ukrywając niepokoju.
propozycję, Mac Murdo. Jutro o dzieMac Murdo skinął głową smutnie.

я

3.000
4
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ten

łotr przywiozłeś
tów?

ze sobą tych

-- Nie mógł myśleć

dokumen-

wszakże

kompromitujące papiery!
jak dziś rano, kapitan

pił mnie na dworcu...

że

przez po-

sobą tak
Nie dalej,

Marwin

— Słyszałem już o tem.
my musieli zlikwidować
to

duum, Trudno będzie

zaczeBędzieindywi/

zatrzeć
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o

nie będzie

loży i

oto
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mógł postawić

я
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mi
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R
koncertowe
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Ul. Sawicz, 16 m
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naturalny
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Telef.

9—05

ul. Zamkowa

Telefon 8-72,
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9,

m.

2,

godz, 2—5,
—

od

posia-

:
dam — poszukuję spėlnika lub dzierżawcy.
Hotel Sokołowskiego,

Nr. 30, po-

między godz. 10 — 12
15

Narzedzia
stolarskie
SPRZEDANIA

ul- Gimnazjalna

posiadamy do
sprzedaży parę domów bardzo tanio
z ogromną
przy.
szłością i zarobkiem
Dom H.-Kom.
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Okazyjnie
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świeży

skład

Januszewicza

spokojnej „ucz
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z dobremi re-

d

„Do
„wyna
jęcia
|| Antoniego
z
epu
(galantei

WZP Nr 63.

kowana

(

poleca

do 19. Mickiewicza

komendacjami do majątku. Warunki dobre

|

lipeowy

biorstwie czy w.ększem

poszu-

:

®

И

піе‹!гоёо sprzedam.

z poważne” rja)

46. m.

+

Mieszkania
poszukuję 4 pokoje z

PR

rekomendacjami WERONIE
solidny, pewny, poszu- Ad, w. pismienne, erty|]
Redakcji dla
kuje zajęcia przy ekspłoatacji lasu lub biuZiemianki W. B.
rowego w
przedsię: —————

8—1.

‚ — «ВЕСКЕВА»

!опе;і›іап gabinetowy
rawie nowy
krzyžowy do sprzedania.
4
=

„ZACHĘTA*

|UL Końska 26 m. 14,

Mei1.05.
005, | szwy

Gdańska 6'

on również silny, jak ja.
Kormak oparł się o piec, mocno naDoskonały plan, loża nasza
po: palony, gdyż wiosna była
zimna, odwinna być ci wdzięczną za ratunek. szkoczył więc
natychmiast,
mówiąc
Myślę, że jeśli kiedyś
zajmie ktoś znacząco:
swoje miejsce, to nikt inny,
jak ty.
— Dość gorącol 4
— Ale, tymczasem, jestem jeszcze
— Tak, tak—zawolat Baldwin, ro-

człowiekiem nowym,- zauważył skromnie Mac-Murdo. Twarz jego wyrażała

rację.

a Odgłos strzałów sprowadzi po-

zumiejąc po swojemu

słowa kolegi,

Jeśli przywiążemy go -do pieca,
śpiewa nam całą prawdę.

wyradość, z usłyszanego komplementu.
Po powrocie do domu, Mac Mur— No naturalnie--zauważył spodo zabrał się do przygotowań
na kojnie Mac Murdo. Człowiek ten
powieczorną wizytę.
Przedewszystkiem siadał widocznie stalowe nerwy.
1
wyczyścił i nabił swój rewolwer, na- žala na nim odpowiedzialność za
stępnie obejrzał cały pokój, w któ- cały przebieg tej sprawy, a jednak

za- rym miała być przygotowana pułapka

nam

nie strzelać odrazu.
—

25566, 25573,

ыы

S
ES
ININ
NNNNSSE
iau
RRND

dziś z nim. Interesuje

sprawami

19210

Nr. 160705,

20271, serji 6.ej NN.

w najlepszem

АС НВа

Dienas

loży i, twej dzisiejszej wycieczki do Hobson
chociaż patrzy na wszystko nieco ina- Parku.
— Jeśli postąpimy ostrożnie, nikt
czej, niż my, tem niemniej, nie posą-

się bardzo

NN.

Nr. 325208,

]
Dom H.-K.

rzutu popełnienia
morderstwa. —Za- na detektywa,
uważał Mac Murdo,
wzruszając raByła to duża sala z długim
stopośrodku
i piecem
w
kącie.
mionami. Nikt nie będzie wiedział, że tem
wszedł do mego domu, i gotów je: Okna osłonięte były lekkiemi firankastem założyć się, że nikt nieujrzy go mi. Mac Murdo obejrzał je uważnie.
wychodzącym stąd. Opowiem szcze- Wydało mu się, widocznie, że zbyt
gółowy plan nowego
postępowania. łatwo można
zajrzeć do pokoju
zeZbierzcie się wszyscy u mnie punktu- wnątrz. Brak ten ginął jednak wobec
alnie o dziewiątej Oa przyjdzie © wygód, które przedstawiało to miedziesiątej Postuka
trzy razy. Otwo- szkanie. Potem rozmówił się ze swym
rzę mu, potem cofnę się i zamknę współlokatorem
Skonlandem i opo:
za nim drzwi na klucz. Wtedy detek- wiedział mu w paru
słowach
swój
tyw ten będzie do nas należał. Lecz plan. Człowiek ten w głębi
duszy,
pewien jestem, że sprytny ten czło- był głęboko
wzburzony
krwamemi
— Masz rację — zgodził się Ma“
bogatszych i najmożniejszych ludzi w
wiek będzie uzbrojony. Zwiodłem go gwałtami, które szajka ich popełniała
do“
Vernissie. Tem straszniejszą wydawa* ginczi — wszakże od Edwardsa
doskonale
a jednak,
niewątpliwie, stale.
ła mu
się perspektywa
więzienia i wiemy się, skąd czerpał wiadomości. będzie się miał na baczności
|! jeśli
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