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„1) Powinien

Zuzanna,

Redakcja rękopisów

Artykuł niniejszy należy

kułów, który piszemy niechętnie, z owięcej,
dziennikarskiego
bowiązku

aniżeli z własnej intencji. Polemika
jest ciekawa, gdy się ma do czynienia
z publicystą, który wypowiada rzeczy
nowe.

lecz

błędne,

nowe, chociażby

rząd

błędów.
polski

mniejszości

biało-

stwarzalibyšmy

nutami, w

rzewnemi

staremi, a

takiemi

na

odpowiedzi

które chce się powiedzieć: <Szanowny Panie Generale. Pan jesteś zacnym,

deskę ratunku

leży sobie zdawać

sprawę,

że

hasło

trzeba będzie się ich
się ich uczyć będzie,

nież że nie państwo

kreślamy, że nięduża grupa

Ważne

osób sku-

istnieć.

I

to

właśnie

jest

śmieszne i niepoważne, to właśnie jest
tu cnotliwą Zuzanną.

«Trzeba

stwo-

rzyć rząd ludzi uczciwych» — powiePiłsudski.

—

I dosyć.

emancypacją

Kurjer
zwracał

Sejm

wypowiada

„BERLIN,

18 VIII. PAT. Prasa

swoją kandydaturę

do niestałego

miejsca

w

Radzie

tem skorzysta

szek Sokal; zastępcy delegatów —poModzelewski,
w Bernie
seł polski
politycznego
dyrektor departamentu

Tadeusz Jackowski, rektor uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Michał Ro-

jest wyjazd w charakterze zastępców
delegatów paru wybitnych osobistości ze świata politycznego, między

straci,

wczoraj

uwagę

na

ponowne

innemi

zgłosiła

Ligi.

WARSZAWA, 18 VIII (tel. wł,Słowa)

założenie takiej Ligi. Pierwszym warunkiem założenia łacińsko-amerykańskiej

na dalsze 3 lata. Strefa wolna w Salonikach została
rozszerzona z 8 na
10 kilometrów kwadratow. W wypadku nieporozumień sędzią rozjemczym
prof. będzie fachowiec francuski mianowany przez Ligę Narodów. Ureguiowana

Naszem

Toteż

mamy

nadzieję,

że prócz

prof.

Parczewskiego do Rady Prawniczej powota-

zdaniem
federalizm
byłby aktualny
gdyby
polskie wojska zajęły Mińsk,
zajęły Kowno. Ale nie obecnie.

ni zostaną

inni nasi prawnicy.

Kurjer

Wi-

w Grecji i Jugosławji.

LONDYN, 18—VIll. Pat. Dzisiaj odbyło się posiedzenie gabinetu, na
którem obecny był również przybyły rano do Londynu premjer Baldwin.

narad było przedewszystkiem

położenie w przemyśle węglowym

wytworzone przez wczorajsze uchwały konferencji górników. Ostatnie wypadki sprawiły widoczną ulgę. Pozwalają one sądzić, że
koniec
strajku

zbliża się szybkiemi krokami. Zdaje się jednak, że sprawa długości

dnia

Więcej nie trzeba. Rząd prof. Bartla
głównym
skrupułem
porozumienia.
Najprawdopodobniej
kiego, t.j. dwuch ludzi zamieszkałych
w pracy będzie
zasługuje na miano ludzi uczciwych.
Warszawie. Jest to charakterystyczne dla tej górnicy będą dążyli do utrzymania 7-godzinnego dnia pracy,
Niech się tem zaspokoi, jak to nas
Sprawa żydowska.
krajowości «Kurjera», którą należałoby naZnowu 200 tysięcy rubli sowieckich.
zaspakaja.
Gen. Babiański właśnie
dlatego, zywać krajowością warszawską. Tak zw. deAle nie można doczepiać sztucznie że jest liberalnym demokratą, nie ro- mokracja wiieńska ma tak słabe oparcie w
WIEDEŃ, 18.М!!. PAT. Neues Wiener Tageblatt donosi z Moskwy
temu rządowi jakichś zadań nienor- zumie znaczenia problemu żydow- naszej dzielnicy, że zatysze (exemplum że centrala sowieckich związków zawodowych przekazała górnikom
anTymcz. Rada społ. gosp.) musi wzywać pomalnych, które szkodzą jego pracy,
gielskim
dalsze
200,000
rubli.
skiego w naszym kraju i nie rozumie
leński proponuje p. Romana

i mec. Lednic-

mocy z Warszawy, często personalnej, znacz-

szkodzą jego powadze.

A więc spramożliwości korzystnego jego rozwią- nie częściej—pieniężnej,
Wzrost bezrobocia w Anglji
wa x. Huszny i sprawa Marjawitów. zania. Żydzi są jedyną mniejszością
(НЕ
MT
NATO
ISIN
TEO
LONDYN, 18.Vilv PAT. Min. Pracy podaje do wiadomości, że w,
W walce z bolszewizmem Kościół narodową, z którą należy się poważ© sierpnia liczba bezrobotnych
w
Anglji wynosiła 1,594,000 osób,
katolicki i Cerkiew prawosławna jest nie liczyć. Dajcie chłopu białoruskie= Plany
min. Klarnera. dniu
to
znaczy.że
w
stosunku
do
tego
samego
okresu roku ubiegłego wzrosła
naszym potężnym
sprzymierzeńcem. mu
dobrą administrację, a zapomni
o 324,000 osób.
We
wtorek
na
zebraniu
w
kra:
Mamy tę przyjaźń w chwili walki on o każdej 16 stce. Natomiast żydzi
kowskiej Izbie handłowej zabrał głos
ać
?

poświęc

dla x. Huszny

Tosamo są dziś dobrym przewodnikiem

proz takiemi
poglądami i deklaracjami pagandy bolszewizmu,
a stać się
jak ta, p. generała
Babiańskiego w mogą
złym
przewodnikiem bolszeurzędowym Nowym Kurjerze Polskim. wizmu, o ile się zbuduje gminy naNie chodzi tu o starość fizyczną p.
rodowościowe, zapewniając tam prze-

gen. Babiańskiego,

lecz

o jego sta- wagę

rość ideową.
To
co on mówi w
naszych dniach, dniach imperjalizmu,

z bolszewizmem,

zmagania

stanu faktycznego,

przy

wreszcie

którym

siły

się

narodowe

białoruskie

muszą

orjentować

na

Litewski, a

Mińsk

siły narodowe litewskie muszą się
orjentować na Kowno — w tych czasach nie można programu państwo-

dla mniejszości

wego

układać według

gii

gen.

narodowych

przestarzałej ideolo-

Babiańskiego.

Redakcja

półurzędówego dziennika, zmuszając

nas do polemiki z p. gen.
skim, stawia

nas

elementów
buržuazyjnych.

Babiań:

w _ nieprzyjemnej

sytuacji. W salonie przy spotkaniu
każdy z nas by powiedział panu
generałowi: «Ależ oczywiście, eksce-

wyznaniowych

p. minister skarbu

dwugodzinnem

przemówieniu

szył całokształt

zagadnień gospodar-

poru:

i

gen. Babiański

— osiągnął ostatnio zupełną równowagę, która jest podstawą ustabilizowania naszej waluty,
Przesłanki gospodarcze
rozstrzygną,
czy walutą
nasza ma być utrzymana na obecnym
poziomie,
czy
też kurs złotego ma

być podniesiony. W każdym razie
nie
grozi złotemu zachwianie. Fakt,
że
rozumie,
Nie
rozumie.
także nie
że
od
roku nasz bilans handlowy
Cerkiew jest naszym sojusznikiem w
jest czynny, stanowi najlepszą rękojwalce z bolszewizmem. Proponuje mię naszej równowagi gospodarczej.
białorutenizację tej Cerkwi. Co to
Minister nie wierzy,
aby
znalazł
znaczy? Będzie to miało jako skutek się taki mąż stanu, któryby uważał,
protegowanie przez państwo polskie że pożyczka zagraniczna dla Polski

żywiołów i jednostek karjerowiczow= jest niepotrzebna. Kapitał zagraniczny
ściągnąć do kraju tylko
skich, o ujemnej wartości moralnej. zdołamy
przez prace
inwestycyjne i dodatnie
Musimy się liczyć z faktem, że to co
jest naprawdę cerkiewne, naprawdę,
Szczerze i uczciwie wierzące, jest z
głębi duszy rosyjskie.
Państwo polskie przez niemądrą

międzynarodowego

PRAGA,

18 VIII. PAT.

Dziś w ratuszu

staromiejskim

otwarty

zo-

wyniki finansowe,
roku
zdołaliśmy

roku 1924-25
niewielkie,
Rząd

rozwój

kładzie

nister ośw iaty Kramarz wydał przyjęcie na cześć delegatów.

Stacje radjofoniczne w kolejnictwie polskiem.
WARSZAWA, 18VIli, PAT,
W dniu 13 b. m. odbyła się w Mini.
sterstwie Kolei w wydziale zabezpieczeń pociągów konferencja w sprawie
zastosowania

w

kolejnictwie

stacyj

oportunistycznych i karjerowiczowskich. Projekty gen. Babiań"
skiego byłyby olbrzymiem
spotęgop. generała przedstawiają się
waniem dotychczasowych błędów.

radiotelefonicznych

że

główny

Wschodnich
w

narazie tytutem próby. Stacje

zwalczaniu

bandytyzmu

Zwyżka
GDAŃSK,

manco jest gotówką
nacisk

krajowej

i

nadawczych

i od-

biorczych. Na konferencji tej rozważany
był projekt zainstalowania kilku
takich stacyj na ważniejszych węzłach i stacjach kolejowych
na Kresach
i napadów

mogłyby

oddać

duże usługi

dywersyjnych.

Kongres mniejszości w Genewie.
WARSZAWA. 18. VIII.(że/.wł. Sowa)
"W Genewie odbędzie się 27 sierpnia
Il Kongres mniejszości narodowych.
Na kongres wyjeżdżają z Polski przedstawiciele mniejszości niemieckiej, ży*

dowskiej i białoruskiej.
bawa,

18. Vill. Pat. Kurs złotego doznał dziś dalszej

100000, wypłaty na Warszawę

zostaną wyzyskane
celu rozpętania

Zachodzi 0-

tego

kongresu

przez

Niemcy w

nowej kampanji

polskiej w dniach obrad

anty-

Ligi Naro-

dów.

Preliminarz

budżetowy,

WARSZAWA, 18, VIII (źe/,wł. Słowa)

28.go b. m. upływa
przez

termin

dostar-

poszczególne

minister-

stwa Ministerstwu Skarbu materjałów
do preliminarza
budżetowego. Dotychczas materjeły
te napływają nor:
malnie, jest więc nadzieja,

sterstwo Skarbu
minarz budżetowy
właściwym

że

Mini:

przygotuje prelina rok 1927 we

terminie,

Urzędnicy żądają podwyżek.
WARSZAWA, 18 VIII (żel, wł. Słowa)
Niestety coraz bardziej
przybiera na
sile kampanja w sprawie podwyższenia pensji urzędnikom. Rej prowadzą
socjalistyczny «Robotnik» i NPR-ow=

ski «Głos Codzienny». Związki pocztowców i kolejarzy podobno za
żądały

gwałtownej

podwyżki

się podoficerowie. Żądania

Woj:

podobno traktuje przyjaźnie.

Nie trzeba

dodawać,

że

ne niebezpieczeństwo
państwa.

Rada

podwyżka

poważ-

stanowi

pensyj urzędniczych

Na

tych o-

Spraw

statnich Ministerstwo
skowych

pensji.

domagają

takiej również

Podwyżki

dla

budżetu

Ministrów:

WARSZAWA.
dzisiejszem

18,VIII (żel,wł Słowa)
posiedzemiu Rady

Ministrów obradowano nad sprawawami polityki wewnętrznej. Podobno
była poruszona również sprawa zmia-

ny na stanowisku

Wojewody

Wołyń

skiego i zamianowania na miejsce p.
Dębskiego p. Mecha, starostę
kaliskiego.

Przyjęcia u Marszałka
skiego,

Piłsud.

WARSZAWA 18 VIII (żel.wł, Słowa)
przyjął

w

dniu.

dzisiejszym nowomianowanego
nadwyżki

w gotówce do 57,10 guldedniu
dzisiejszym
wyniosły

116.000.

gen,

Farę. Vice-minisier Bukacki którzy zo:
stał zamianowany inspektorem armji,
będzie jeszcze przez jakiś czas urzędował aż do chwili przyjazdu swego

następcy gen. Fabrycego.

na

siłę żyć podatki

Minister stwierdza,
stem podatkowy
jest

katowickiego.

Całkowite

zniesienie

ograniczeń

paszportowych
jest obecnie
jeszcze
niemożliwe, jednak minister zapewnił,
że paszporty na
wyjazd
w
celach

gospodarczych

.i

kuliuralnych będą

że nasz
sy- rozbudowa węzłów i linji koiejowych liberainie załatwiane.
W końcu oświadczył minister, że
nie unormo- oraz budowa drógi dogodny dostęp
wany, gdyż jest zlepkiem kilkoletnim, do morza. Na najbliższy czas prze- celem należytej współpracy rządu ze
dążył
rozbudowa
węzłów sferami gospodarczemi będzie
to też rząd będzie dążył do uszla- widywana jest
jednolitych
izb
warszawskiego, krakow: do wprowadzenia
chetnienia
aparatu i systemu podat- kolejowych

kowego.

że posiedzenia

Marszałek Piłsudski

kursu złotego w Gdańsku.

W ciągu bieżącego dochodząc na dzisiejszej giełdzie urzędowej
pokryć
deficyt z nów za 100 złotych. Obroty giełdowe
w

tak,

produkcji

wygłosili między innymi protektor zjazdu minister Kramarz,
prezydent m. Pragi Baxa, rektor politechniki,
prezes międzynarodowego
związku studeniów p. Jundziłi Baliński i inni, Obecnych było około 300
przedstawicieli organizacyj studenckich 32. narodowości.
Wieczorem mi-

i wynikłą stąd lukę w
swą dotychczasową politykę niszczy nabywczą rolnika, gdyż od tego za- dochodach trzeba będzie
wypełnić
lencja ma we
rację» — siłę moralną Cerkwi w naszym kraju,
leżny jest rozwój innych gałęzi go- dochodami z monopolów państwo:
tutaj w publicystyce musimy mówić
siłę, która może i powinna się nam spodarczych, Nie oznacza to jednak, wych.
prawdę, zwłaszcza jeżeli wynurzenia
rząd był
zapatrzony
jednoW. dziedzinie inwestycji państwo»
przydać, a to właśnie przez popiera. aby
stronnie na politykę agrarną.
wych
pierwszą troską rządu jest
gen.
Babiańskiego z powodu zamienie i wywyższanie wewnątrz Cerkwi

cienia,
Tezy
jak następuje:

zw. studentów.

Has-

Trybunału

sprawie

w

stał uroczyście8 my kongres międzynarodowego związku'studentów (C I. E.)

wszystkiem

szczenia ich w półurzędowem wydawnictwie specjalnego nabierają od- jednostek

nocnej

zastrzeżeń

Ameryki Pół

kiego. Jak wiadomo Stany Zjednoczone oświadczyły iż godzą się na
Trybuna Haski, jednakże zgodę swą
uzależniły od szeregu warunków.

czych państwa.
Budżet państwa — mówił minister Przemówienia

Cerkiew.
Znaczenia Cerkwi

Kongres

Klarner i w bliska

zbadania

do

powołanej

Stanów Zjednoczonych

czenia

Początek końca strajku górników
Tematem

re-

łożone zostało na 30 go sierpnia. Tuż
Zgromaprzed rozpoczęciem obrad

sza posiadająca osobne prawa.
musi- mieć
swoich przedstawicieli. Nie należy też zapo-

na

w sprawie

dzenia Ligi odbędzie się 1-g0 lub
"3 go września posiedzenie komisji

i południowo-amerykańskich
parlamentów
apel nawołujący do założenia
łacińsko- amerykańskiej Ligi Narodów.
Rząd boliwijski został oprócz tego
upoważniony
do prowadzenia rokowań w sprawach mających
na celu

została również sprawa mniejszości narodowych

Komisji

wy*
organizacji Rady Ligi Narodów
odbm.
24
na
początkowo
znaczone

WIEDEŃ, 18.VIII, PAT. Neues Wiener Tageblait donosi z Panamy,
; że kongres w Boliwji postanowił wystosować do wszystkich Środkowo

minać, że w pewnej ważnej kwestji
Parczewski rozszedł się z opiują wszystkich
naszych prawników. Stało się tak w sprawie
utrzymania X tomu. Wszyscy nasi prawnicy byli za utrzymaniem, prof, Parczewski
sam jeden był za wprowadzaniem tutaj Kodeksu Napoleona.

Ligi.

zgromadzeniem

Posiedzenie

Łacińsko-amerykańska Liga Narodów.

upo-

z Sejmu.

Przed

Ligi.
4

ANET
TAKSI
Wileński najsłuszniej w Świecie

Prócz tego przewidziany

stworowski.

Sojusz jugosłowiańsko-grecki,

mniejszości narodowych

czy

›

Franci-

Rzeczypospolitej w Genewie

Coolidge'em

donosi z Berna, że Rumunja

Strasburger, deiegat

Henryk

Gdańsku

w

Rzeczypospolitej

generalny

sarz

lecz
poruszy
wszystkie
obrady
do
konferencji

Rumunji do miejsca w Radzie

do Genewy.

września udaje
się 6-go
czynżjące
na:
się delegacja polska w składzie
stępującym: Delegaci— minister spraw
zagranicznych August Zaleski, komi-

również Berliner Tageblatt.

obrad między

i Rząd:

WARSZAWA, 18 VIII, PAT. Na 7 me
Zgromadzenie Ligi Narodów rozpo-

narady u prezydenta Coolidge'a.

Pretensje

gen.

świątecznyc

n-ch

polska

Delegacja

śledzenie naszej dzielnicy przy projektowaLigi narodów będzie zupełne równouprawnienie łacińskich
państw
nej obsadzie Rady Prawniczej. Prof. Alfons
amerykańskich.
Parczewski — jeden — to zamało?
Prof,
Parczewski będzie górował nad innyml
członkami
Rady swoją erudycją, swojem
głębokiem znawstwem prawa, wreszcie swoim
WIEDEŃ, 18.Vill. PAT. W/g doniesień pism tutejszych z Aten?
patryjotyzmem i sercem tak szlachetnem. układ komunikacyjny pomiędzy
Grecją a Jugosławją
zawarty
został na
Ale prócz prof, Parczewskiego dzielnicą na+ przeciąg lat 50, a traktat przyjaźni na lat 3, z możnością przedłużenia go

on do szko

się zapytać czy państwo

myślowe

wyrządzić bardzo
Cat.

nie jest dla nas celem sama w sobie.
Musimy

może

dużo złego.

kowieńskie, iecz

zrozumie nigdy. Należy

w skrzydła

Babiańskiego,

Mickiewicza 24

40 gr. W

lub nadesłane

z Polską.

sposobności nietylko o wypadkach w Meksyku,
problemy europejskie, Także i przygotowawcze

uczyć, każdy
Nie
jesteśmy

Co dziś znaczy język biało-

ubierać

piająca się koło prof. Bartla, szuka ły myślenia, «która nacjonalizm przeciwstawia tolerancji wobec mniejszośuzasadnienia istnienia
tego rządu,
ci. Nie jesteśmy nacjonalistami, lecz
szuka jakiejś idei, w imię której rząd

marsz.

celnej

:

Podobne zapatrywania

ruski nie dla gen. Bobiańskiego oczy*
wiście lecz dla obywatela
naszego
kraju? W olimy o tem nie mówić, ro-

ponieważ marsz. Piłsudski rząd ten
nasza
Litwa święciańska sianie się
popiera. Ale to jest temat osobny ta
właściwą
ojczyzną dla wszystkich
odpowiedź na pytanie dlaczego marsz,
Litwinów.
Piłsudski popiera rząd prof. Bartla.—
Gen. Babiański tych rzeczy nie
Dziś o tem nie mówimy. Dziś pod:

dział

o wojnie

Sowiety nie zrzekają się Bessarabji.
zumiejąc drażliwość młodej narodoMOSKWA, 18. Vill. Pat, Izwiestja omawiając akcję rządu
rumuńwości i nie chcąc jej czemś obskiego: w sprawie Bessarabji, zaznaczają, że mimo prób rumuńskich
w
razić.
kierunku zbliżenia do Rosji, sowiety nie myślą odstępować
od
pierwoRząd dr. Bartla może zrobić dużo
gmin dobrego. jeśli jednak zacznie się tnego stanowiska swego w sprawie granicy Bessarabji.

dla

28

RZZEWSZ|

rozbrojeniowej w Genewie będą przedmiotem
bynajmniej nacjonalistami, lecz nie a Kellogiem.
będziemy romantykami—mówmy spo*

kojnie.

Wileńska

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże

Żądanie, aby urzędnicy nauczyli
WIEDEŃ, 18.Vill. PAT. Neues Wiener Abendblait donosi z Nowe:
Hasła federalizmu można głosić. się języków mniejszości jest żądaniem go-Yorku: Sekretarz stanu Kellog złożył prezydentowi Coolidge'owi
przepisuje
My monarchiści nie możemy mieć zabawnem. Kiedy białoruski i litewski 5 dniową wizytę w jego siedzibie letniej, Prasa amerykańska
nic przeciwko tym hasłom. Lecz na- język dojdą do tego znaczenia, że tej wizycie wielkie znaczenie. Prez. Coolidge poinformuje się przy tej

stwa białoruskiego, a z kilku
Rząd premjera Bartla jest czośliwą
pow.
Święciańskiego państwa litewZuzanną. Wstydzi się swej nagości,
skiego.
Ideały demokracji z Klubu Pracy są
W dalszym ciągu swych konsekbeznamiętne, lecz jednocześnie žtak
wencyj;
federalizm pokojowy
powi:
ubożuchne i biedne, że robią wrażenien
się
opierać
na
nadziei,
że
nie
nie pusitki
nagości. Mówimy o rządzie
wielkie państwo białorusko-sowieckie,
Bartla, a nie o marsz. Piłsudskim. Jest
lecz ta nasza maleńka Białoruś radoto niekonsekwentnie rząd ten krytyszkowicka przeciągnie na swoją strokować a do osoby marsz, Piłsudskie*
go przywiązywać wszelakie nadzieje, nę wszystkich Białorusinów, jak rów-

ten ma

=

reklamowa

Kronika

Jeżeli członkowie polskiej delegacji nić powrócą na jesieni ze znacznie większemi ustępstwami zwłaszcza w sprawie osiedlania się, wówczas
Wilna do Kowna.
wojna celna trwająca
już od zeszłego roku, będzie nadal prowadzona.
Przez odebranie ziemi szlachcie i W dziedzinie prawa osiedlania się natomiast rząd niemiecki domaga
się
oddanie
jej „miejscowej
ludności" znacznie szerszych ustępstw,
szczególnie dla przebywających chwilowo
zniszczyliśmy tę
siłę ekonomiczną, w Polsce niemieck:ch obywateli.

pięknym liberałem. Rewolucja rosyj- federalizmi to wojna. Federalizm a
ska nic Pana nie nauczyła. Powsta więc odebranie od Rosji Mińska,
nie państwa polskiego również, SzaMohylowa, może Kijowa, zdobycie
nujemy Pana wszyscy, jak szanujemy
Kowna.
nieco starszych od Pana uczestników
Ale cóż może znaczyć głoszenie
63 r. Ale wybaczy Pan, że swoich
federalizmu
wraz z akcentami pacyfi*
programów politycznych nie będziestycznej polityki polskiej?
my budowali ani na romantyzmie 63
Jak należy rozumieć
federalizm
r.ani na szlachetnym defetyźmiejtych, *
pokojowy?
którzy się swego czasu chwycili libz=
Chyba
tylko jako utworzenie z
ralizmu rosyjskiego, widząc w nim
Nowogródka
i Radoszkowicz
pań:
polskiej»,
sprawy

a

Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-eji 3-ej 30 g

10 groszy.

iz

Mińska

do

Wilna

z

—

WILEJKA POWIATOWA—ul.

« Polacy—pisze Boersen Zeit.—poczynili dotychczas ustępstwa jedynie
w Sprawach celnych, jakkolwiek trweją oni jeszcze przy žądaniach wysokich stawek
zwłaszcza
na przywóz tak ważnych dla Niemiec artykułów
jak skórai obuwie,
a ze swej strony wysuwają daleko sięgające kontr

Lecz doprawdy nie każcie nam w XX
5) Urzędnicy państwowi wszyscy
wieku obalać błędy p. Lutra Jegoposiamości. Ostatni głos p. Babiańskiego powinni znać języki mniejszości w która w naszem narodowem
mowie
i
piśmie.
cały
przez
ziemię,
daniu trzymała tu
w półurzędowym «Nowym Kurjerze
wiek XX.
Polskim» o sanacji Kresów W schedFederalizm a pacyfizm.
nich, jest właśnie

ŚWIĘCIANY

niemiecko-polskich.

szkolnictwa

kosztem

ludności

1

w
y
Aa
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

z prowincji o 25 proc. droże!

oraz

ruskiej i litewskiej powinno się bu- armię nauczycieli, zajętych wyłącznie
dować za pieniądze państwowe.
przesuwaniem psychicznego ciążenia propozycje.
3) Ziemia powinna się rozdawać
pomiędzy ludność miejscową.
4) Powinna nastąpić białorutenizacja Cerkwi.

ul, Raiuszowa

BERLIN, 18,Vil, PAT,
Berliner Boersen Zeitung rozpisuje
się na
temat niepomyś nego—zdaniem tego pisma—stanu rokowań
handlowych

błędów.

rozbudowę

własnym

NOWO

OGŁOSZEŃ:

CENA

za tekstom

nie zwraca!

Niemcy

Spotęgowanie

głosić

Przez

2) Szkolnictwo

niezamówionych
TA

do arty- hasła federatizmu.

10

LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

sprzedaży devalicznej cena pojedynczego п-го 19 groszy,
Opłata socztowa uiszczona ryczałtem.

RE

Spotęgowanie
Cnotliwa

W

z przecyłką pocztową 4 zł,

YO

O

PAY

do domu

Berbeckiego

—

228, drukarni 262

redakcji 243, adminiatracji

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

nl. Ad. Mickłewicza

Administracja

i

Redakcja

`

19 sierpnia 1926 r.

Czwartek

Wilno,

ul Cien.

DUNILOWICZE — wl. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80
GRODNO — Piac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

„|
:

—

NIEŠWIEŽ

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

Zamiarem rządu jest obni:

skiego,

lwowskiego,

gdańskiego

i handlowych

w całem państwie.

Kupię

zaraz

majątek

ziemski

wolny od

rolnej. z długiem

Banku

dynkami

reformy

Wileńskiego,

z dobremi

i inwentarzem.
dobre łąki i las.
Oferty:

bu-

Pożądane

Warszawa, Żoliborz Oficerski
ul, Śmiała Nr 45 Jabłoński.

SLO

ECHA KRAJOWE

wo

Nr 192 1202)

Walka z opozycją w Rosji.

Puck —Kopenhaga,
LWÓW,

Nowa linja lotnicza.
Już w dniu 24 bm. rozpoczną

18.VIIIL.1PAT.

Z

pogranicza

Z SĄDÓW,

sowieckiego

podają:

się Według doniesień z Moskwy, 136 czynnych uczestników niedawna wygnanie do Suzdalu,
Jeszcze o dziwnym dyrektorze.
próbne loty na nowej linji lotniczej nychjjwystąpień opozycji skazano
gdzie
będą
oni
odsiadywałi
karę
w
znanych
tamtejszych więziePuck—Malmė —Kopenhaga, Linja ta,
— Korespondencja Słowa. —
niach.
Wysłano
tam
również
kilkaset
osób
uwięzionych
w związ:
na którą otrzymał koncesję P. L. L,
Wilejka pow. 15 sterpnia,
ku
z
działalnością
opozycji
w
Leningradzie
i
Kronsztadcie.
Wśród
„Aerolot* na podstawie umowy Iotznajduje się bardzo wielu |przywódców czerezwyDo korespondencji o dyrektorze możemy spodziewać się, wszystkiego. niczej Polski, Szwecji i Danji, będzie a"
Państw. Gimnazjumw Wilejce p. Sta- Były przecież ogłoszenia iż święto obsługiwana przez duże luksusowe c:ajki,
nisławie Lubicz Majewskim, muszę św. Kazimierza nie będzie obcho- limuzyny — hydropiany 12.0sobowe
Finlandja a polityka Polski,
dodeć jeszcze
parę charakterystycz- dzone—lakonicznie, bez żadnych ob: «junkers»,
Miejsc dla pasażerów 9,
nych szczegółów, Dziwne,
tyle już jaśnień. Pomimo
próśb
członków oprócz tega—pilot i mechanik.
HELSINGFORS, 18.VIII. PAT. Pismo Hufvudstadsbladet w naczelnym
czytaliśmy w prasie o jego postępo- zarządu kom. rodzicielskiego dyrektor
Dla bezpieczeństwa
lotów,
na artykule o pakcie niezgresji zwalcza przeciwpolską propagandę ргазу $0waniu, zaczynając od ogłoszenia ko- tym razem nie chce zmienić
swoich wniosek ministerjum kolei, na apara-

operatywy,

której

p.

dyrektor

jest zarządzeń.

Przypominają

kierownikiem, kończąc na wiadomoš-

mł się ogło-

szenia na kaplicy
Matki Boskiej
ciach o sprawach sądowych p. Ma: Iwierskiej
w Moskwie:
„Religja to
jewskiego. A milczeć nie wolno, bo opjum dia ludzi”,
ludność Wilejki z ttwogą widzi, iż
Gdy czasem widzę niegrzeczność
działalność p. dyrektora może trwać
jeszcze jakiś czas w naszem mieście.

jakiegoś ucznia, nie dziwię się wcale.
Przykład idzie z góry.
Znane jest aroganckie postępowa-

Zeszłego roku spotkałem urzędnika
kuratorjum, pana który już wyjechał nie dyrektora wilejskiego gimnazjum
z Wileńszczyzny. Gdy mówiliśmy o z uczniami, z interesantami, Szkoła
gimnazjum Wilejskiem, ten powiedział nie tylko daje młodzieży pewną ilość
iż p. Majewski jest doskonałym peda- wiadomości ale wychowuje młodzież.
W

gogiem.

Wilejce

wychowuje

ją

tach wprowadzone
zostaną
radjostacje nadawczę i odbiorcze, mogące

w każdej

chwili

nadawać

wieckiej, stwierdzając
całkowite
przeświadczenie o pokojowości polityki
polskiej. Dziennik oświadcza, że Finląndja nie ma żadnych zamiarów za-

wierania sojuszów oraz pragnie prowadzić politykę niezależną. Dalej dzien=

radjode- nik stwierdza,

pesze do stącyj
w Pucku,
Malmo,
Kopenhadze,
oraz radjostacji na po-

że w sprawie psktu pożądany
jest najliczniejszy udział
państw zaintesowanych oraz że żadne .piany
0 rzekomych sojuszach nie
mogą być używane przez Rosję jako argument celem usunięcia Polski,

cześnie z tem pasażerowie linji będą

Doniosłe reformy w Indjach.

brzeżu niemieckiem i okrętach. Równomieli możność słuchania
koncertów.

przez radjo

SIMLA, 18.VIII. PAT. Wice-któl Indyj lord Irving, otwierając
sesję
' Lotów
próbnych
będzie
10. — parlamentarną oświadczył, że parlament angielski uznał ustawowe
prawo
Pierwszy z nich odbędzie
się na Indyj do podjęcia przygotowań w sprawie
utworzenia autonomicznego
odcinku Maimo—Puck, pozostałe na rządu. Wice-król dodał, że za 3 lata będzie powołana ustawodawcza kop. Stani. całym dystansie linji Lot trwa około misie, która zajmie się zbadaniem reform jakie powinne
być
przeprowa-

Czy jest tak istotnie?
sław Lubicz Majewski,
‚
„Doskonały pedagog” urządza popis
Myśli o p. Majewskim przychodzą
uczniowski w kwietniu r, b. Projek- teraz szczególnie, gdy tyle mówi się
towano pozwolić uczniom być tylko o odrodzeniu moralnem
narodu, o

3—3 i pół godzin, przy sprzyjającym
wietrze nawet—2 i pół godziny. Podczas lotów próbnych na linji lotu

na popisie,

KESSEL, 18.VII. PAT. Wczoraj aresztowano tu pod zarzutem
—eskadra polska, na odcinku Malmo szpiegostwa redaktora lokalnego dztennika komunistycznego Arbeiter
—Kopenhaga—eskadra duńska.
Zeitung. Tajna policja przeprowadziła
ponadto rewizję w lokalu redakcji
Pierwszy lot komisyjny na linji i administracji wspomnianego dziennika.
Puck—Kopenhaga. odbył się już przed
Złoto*na samolotach.
rokiem. Obecnie próby robione są

gdy

rozpocznie się

22- uzdrowieniu urzędów.

bawa dla starszych, młodzież miała
Chyba
to nigdy mie nastąpi u
iść do domu.
nas, gdy młodzież naszą będą wyP. Majewski robi niespodziankę. chowywali panowie Majewscy.
Uczniowie pozostają do godz, 3 ciej
Miejscowy.
rano.
W jednej z klas, gdzie urządzono
NIEŚWIEŻ.
bufet, przy kilku stolikach piją wódkę
starsi (p. dyrektor, pijąc, uprzejmie
— (zd) Konferencja graniczczęstuje gości).
Przy następnych stolikach w tym na. 18 go maja b. r. nad granicą na
koło ;folw. Kul
samym pokoju uczniowie jedzą lody, polskiem terytorjum
zabity
został
przez
żołnierzy
bolszepiją piwo, herbatęi z ciekawością
wickich
obywatel
polski
Mieczysław
patrzą jak się starsi bawią. W naj.
Sprawa została przekazana
większej sali tańczą wojskowi, urzęd- Krepski.
do
rozpatrzenia
mieszanej
komisji
nicy (niektórzy podhumorzeni), uczpolsko-bolszewickiej.
Zebrała
się
ona
niowie i uczennice,
Na zabawie, która już się zamie- 4 sierpnia w fol. Kul w celu protoniła w uczniowską, bo ich najwięcej kularnego zbadania Świadków obu
jest na sali, tańczą najmodniejsze stron i obejrzenia miejsca zabójstwa.
tańce, a młodzież

szkolna

z najwięk-

Z polskiej strony
dostawieni byli
wszyscy świadkowie,
ze strony so-

zone.

bez udziału
publiczności, Normalna
komunikacja pasażerska zostanie na
nowej linji uruchomiona na wiosnę.

PARYŻ, 18.VIII, PAT.

Matin donosi z Londynu,

Moskwy samolot angielski, który przywiózł
tem z kopalń syberyjskich.

Katastrofa samolotu

Dlaczego niena olejno?
Z urzędu wojewódzkiego otrzymu-

jemy następujące pismo:

W

związku.z notatką p. t. „Broń

Boże nie na olejnó* pomieszczoną w

kronice

„Słowa*

Nr. 180

że przybył tam z
ze złotem

wydoby-

Znowu

cyklon

pasażerskiego.

w New-Yorku.

PARYŽ, 18.VIII. РАТ. New.York Herald donosi * Nowego-Yorku, že szalai tam
gwałtowny cyklon, który zniszczył jedno
przedmieść miasta. 15 domów uległy całko-

Sza ma podstawie art. 21 dekretu w
szem przejęciem się.A przecież Kościół nasz wyraźne zajął w tej spra- wieckiej tylko jeden, brakowało zaś przedmiocie przepisów prasowych z witemu zniszczeniu, Wiele innych zostało poważnie uszkodzonych.
wie stanowisko, i w jednej z ostat. 3. Wobec tego odłożono dalszy ciąg dn. 741111919 r. (Dz. P. P.P. ex, 1019
nich odezw episkopatu
polskiego badania na dzień 10 sierpnia. Że Nr. 14 poz. 186) o zamieszczenie nanasi pasterze przypominają o tem. strony polskiej w komisji mieszanej stępującego wyjaśnienia:
TWICENGHAM, 18:VIII. PAT. Pożar zniszczył tu wielki garaż, przyczem 112 sa«
Roboty mialarskie
na zewnętrznej mochodów padło pastwą płomieni. Straty wynoszą 70,000 funtów sterlingėw.
Ale p. Majewski ma swoje etyczne brali udział; starosta p. Czarnocki,
d'ca
9
Baonu
K.
O.
P.
major
Piwstronie budynku sklepowego przy ul.
poglądy; co go mogą obchodzić
odezwy episkopatu katolickiego. Za- nicki, d'ca 1 kompanii kpt. ośmiń- Zamkowej p. f. B. Perkowski i K.
Starcie w Krasnozawodzku.
wdzięczając p. Majewskiemu, ustąpił ski i referent bezpieczeństwa Staro- Malinowski oraz na Ścianie sklepu p.
Z
Moskwy
donoszą: Dn. 14 b. m. w Krasnozawodzku
pijani marynarze
stwa
p.
H.
Malukiewicz.
Że
strony
f. „Wacława* przy tejże ulicy zostały
ze stanowiska
prefekta
gimnazjum
państwowej floty handlowej rozbiliskładysyndykatu win i włókiean. Wysłany
rosyjskiej
przedstawiciel
Kojdanowwsirzymarie przez Urząd Wojewódz- oddział armji czerwonej przyłączył się do napastników. Jedynie zawdzięczając
ks. dziekan Śnieżko. Lekcji religji
młodzież nie miała więcej niż pół skiego rejonu Jan Stalin i dwóch ofi- ki (za pośrednictwem Urzędu Komi: oddziałom straży
pożarnej
i kawalerji, komendant portu, ku 'wieczorowi
cerów straży granicznej.
sarza Rządu), gdyż na podstawie o- przywrócił porządek. W czasie walk zostało rannych I6 marynarzyi żołnierzy.
roku.
Dziesiątego sierpnia komisja ze- bowiązującego dekretu w przedmio+
”

Olbrzymi

p. dyrektor jest nieprzychylny

wyznań.

Wiadomo, iż ludność prawo-

brała się po raz wtóry. Śledztwo z0-

cie ochrony zabytków

sprawy

Nr.31/41

stało zakończone. Obecnie
znajdują

się

w ręku

władz

Kupcy kłajpedzcy

sztuki i kultu-

akta całej ry z dnia 15 IX. 1921 (Dz.U.T KR.

z dnia 30 IX. 1921) zabytki

sowieckich, które mają opracować
sławna obchodzi teraz święta według odpowiednie wnioski według swego nieruchome nie mogą być odnawiane
starego stylu. P. Majewski
„dosko- uznania i przedstawić je stronie pol- bez uprzedniego pozwolenia odpo"
wiedniej władzy konserwatorskiej (art.
nały pedegog* wchodzi przed Świę- skiej do zaaprobowania.
podstawie art. 14 cyt.
na
13) oraz
tami
Bożego Narodzenia
do klasy,
konserwaDekretu, dającego prawo
gdzie jest lekcja religji prawosławnej
POSTAWY. torowi wstrzymania robót, wykonyi mówi: „Święta prawosławni będą
obchodzili według nowego stylu, bo
— Sztandar komunistyczny. W wanych bez pozwolenia lub niewłaśto tyłko niektórzy ciemni księża upie- tych dniach w m. Postawach wy. ciwie. Ponieważ nazwane firmy nie
rają się przy stylu .starym*. Biedny wieszono czerwoną płachię z nadpi- uzyskały rzeczonego pozwolenia na
bezsprzecznie
budynku
ks. Mironowicz nie wie jakie zająć sem białoruskim: „Żądamy uwolnienia odnawianie
stanowisko wobec tego „taktownego więźniów
politycznych”. Sprawców zabytkowego, jakim jest kościół p. w.
św. Jana, do którego bezpośrednio
wybryku* p. dyrektora.
Nie
wiem, nie wykryto. (k)
przeto obojak wybrnął z iej sytuacji.
— Tegoroczne
zbiory.
Tego- przylegają cwe sklepy,
Dalej
wiadomo,
iż żydzi
nie roczne zbiory
w
powiecie postaw- wiązkiem Urzędu Wojewódzkiego byjeżdżą w soboty i swoje święta ko- skim w porównaniu z innymi latami ło roboty malarskie wstrzymać zwłaleją, zabrania im tego ich wyznanie, przedstawiają niżej o 70 proc.; zło- Sszcza, że farba olejna zasadniczo nie
ale i tu p. Majewski musi zabrać żyło się na to gradobicie i „trąba nadaje się do malowania fasad dogłos. Przed świętami Wielkiej Nocy powietrzna”, która szczególnie zni- mów, o czem pouczają zasady konwchodzi do każdej klasy, przerywa sżczyłą zasiewy w gminach
Jasiew- serwacji dzieł architektonicznych.
Nad estetyką wyglądu miasta, zwłanauczycielowi lekcjęi mówi, iż wszy- skiej i Kobylnickiej,
scy uczniowie i żydzi nie
ACER
Doraźna pomoc rządowa miejsco- szcza jego śródmieścia zabytkowego
zniżek wcześniej niż w sobotę i nic wemu rolnictwu jest konieczną, gdyż czuwać winny zarówno odnośne огany samorządu miejskiego (Sekcja
go przesądy żydowskie nie obchodzą, w niektórych gminach
zakrawa
na
echniczna) jak i, w niemniejszej
Uczniowie
opowiadają w domu po brak chieba. (k)
mierze,
Urząd Konserwatora na zasa”
powrocie ze szkoły, jaka przykra
— Stacji kontroli obór. Przedzie
uprawnień,
wynikających z art.
atmosfera wytworzyła się w klasie, kazano dla sejmiku powiatu postaw:
12
lit.
f.
cyt.
Dekretu
w przedmiocie
"po wyjściu dyrektora, gdy uczniowie skiego
3,000 zł. na zakup buhai
proszą u nauczyciela wyjaśnienia 2a- rasy „czerwono - polskiej* dla u- ochrony zabytków sztuki i kultury.
rządzeń władz szkolnych.
mieszcženia na stacjach rozpłodowych
Za Wojewodę
Wiemy że szkoły u nas w Polsce przy nowozorganizowanych punkiach
Jerzy Remer.
są religijne. My w naszem gimnazjum kontroli obór, (k)

pod groźbą szantażu.

Z Kowna donoszą: Niemieccy kupcy kłajpedzcy otrzymują masowo
anonimy w
języku żydowskim, w których niezuani szantażyści pod grozą śmierci, aa większych
sum pieniędzy, które mają być, według żądania, przesłaae do Kretyngi.
Całą sprawą
zajęła się policja kryminalna.

Krwawe

rozruchy

3

ograli

wać. Wówczas na pomoc robotnikom zebrał się oibrzymi tłum, który
wem

dosięgnął

kilkuset

List

wielce

szanownego

Pana

Redaktora poruczający mi zaszczytną

misję wypełnienia
naszem

dotkliwej

luki w

krajoznawczem pismiennictwie

haniebnie

raz i glaku, co ich jeszcze pełno w tem
żyjąc utknętiśmny!
к
miejscu ną szosie—Przygoda w po:
—A
gdzie to my
įestešmy?-py/ dróży. Spotkanie niespodziane znajotam się Kurkuzewicza. ‘
2108
mego...
Historja
się powtarza, jak
— Bogu wiedzieć — odpowiada. mawiał Napoleon. Ale co za koń u
Obce strony. Nigdy ja tu nie byw- mecenasa, co za koń!—podchwyciłem

przez ustalenie raz przecie topografji
tak powszechnie znanego arcydzieła Szy.

Właśniem rozglądał się skądby tu
Tadeusz“, trafił, że się tak
wyrażę, Piłatowi w samą kredę i na- sukurs i ratunek przyjść mogły, aż
tychmiast, rzecz prosta, uniósł mnie tu patrzym— napędza nas ktoś od
nad poziomy—z pod ganku w Intur- Niemenczyna. Sypie tęgim kłusem, że
ot, i w mig zrównał się. Kiedy ja
kach.
Niestety jednak—a jak się rychło nie spójrzę, kiedy ja nie zawołam:
— Wszelki duch! Pan mecenas!1)
okaże: na szczęście! —zredukowana
w kałamaszcel
do minimum zaliczka, przysłana mi Co widzę! Konno
na koszty podróży, nie pozwoliła mi OE Skąd? Car? Quomodo? Undedotrzeć aż do mlekiem i miodem que
Po błyskawicznej wymianie słów
płynących pagórków
leśnych i łąk
zielonych głębokiej Nowogródczyżny kilkunastu, stanęło na tem, ze Kurkugdzie olbrzymia większość naszych zewicz dowlecze się, jak Bóg da, do
mickiewiczologów chce widzieć—jak Zakiszek, w stronę nieco od traktu,
jak „Pan

wyraża się np. prof.

tuż zaraz—Zkąd'że to taki zawadjac:

ki kasztan, że i samego bicza nie boi
się? Z pańskiej stajni to fanaberje..
Mecenas B. westchnął i rzekł:
—

Masz

kochany

pan

w

samej

rzeczy przed sobą oestigium temporis
acti —

wszystko

to, co mi pozostało

z majątku skonfiskowanego,

pardon,

kiedy

w zagrodzie

jego

pojawił

się nowy parobek — Mikołaj Kunc. Mikołaj

był pracowity i obrotny, tylko tę swoją
obrotność wykorzystywał czasami w kierunku nie zupełnie korzystnym dla gospodarza.
Sprytny parobek nawiązał romans z żo-

ną

gospodarza

czasu

Marją

stosunek

ten

Adamczukową.

ukrywany

Do

był

przed

oczyma męża, jednak z czasem sprawa ta
stała się we wsi zbyt głośną i mąż wystąpił energicznie w obronie ogniska rodzinnego.
Ponieważ Kunc był dobrym robotnikiem,
Adamczuk poprzestał jedynie na pobiciu żony i zwymyślaniu amanta, pozostawiając go
nadal
w służbie, To go zgubiło, ba oto

pewnego wieczoru

został zastrzelony

przez

okno. Sprawcę aresztowano — był nim, jak
łatwo domyśleć się Kunc. Razem z nim aresztowano i żonę zabitego.

Sąd Okręgowy rozpoznając sprawę 4 lutego r. b. nie przypisywał większego znaczenia zeznaniom świadka Mazurką (współtowarzysza Kunca z celi więziennej), który
oświadczył, że podczas rozmowy w: więzieniu Kunc przyznał się, że zabił z namowy
Adamczukowej, i uniewinnił ją. Kunc na
mocy przyznania się skazany został na 12 lat
więzienia ciężkiego,
Od wyroku tego urząd prokuratorski
skargę apelacyjną

w stosunku

poznał ponownie tę sprawę i wyniósł wyrok
skazujący Adamczukową
na osadzenia w

ciężkiem

więzieniu na lat 4 z pozbawieniem

praw stanu. Wyrok
Sądu Okręgowego
stosunku do Kunca został zatwierdzony.
Po ogłoszeniu wyroku przewodni:

rządził natychmiastowe
czukowej

ludzi. Demonstranci

udali

się pod

dom

nieba-

naczelnika

zasiewy

ozime

dostarczamy

S

po cenach

konkurencyjnych

Barański, Barcikowski i S-ka

[Е

Warszawa,

E

Zgoda

Mr

1.

tel. 131—62, 101—37,

po wyroku

I instancji

Władysław Popko,
19—to letni mieszkaniec wsi Borodzicze stanął przed sądem
za to, że 5 [X r. ub. w zamiarze pozbawienia życia swego ojca rzucił się na niego i
zadał mu motyką kilka ran w głowę,
Uderzenia

były tak

silne,

że spowodowały prze-

bicie czaszki, uszkodzenie

oraz

wylew

masy

mózgowej

krwi,

*_ Rzecz zrozumiała, że takie pobicie musiało skończyć się śmiercią.
Młodocianego ojcobójcę sąd okręgowy
Skazał na dożywotne ciężkie więzienie,
Sąd apelacyjny po rozpoznaniu tej - grozą przejmującej sprawy złagodził karę zmie-

i
ją do
iego.

dziesięciu

Epilog

lat więzienia

cięż-

wesołej libacji.

Było ich czterech.

Pili, dużo pili, bala-

sowali, awanturzyli

się

i w

myśleli,

że zabity.

Ktoś

poczii

uciekać.

rezułtacie

momencie, kiedy to mówił

me-

cenas, nagle coś mnie, jak to mówią,
tknęło.

Lecz

nie

dałem nic poznać

Nawet

fundamentów

trochę

pow-

stała bójka. Podczas bójki jeden z uczestników pijatyki padł brocząc krwią.
Wszyscy
po policję.
Uczestnicy libacji

ze służby

skoczył

widząc co się święci

Dwu

z nich

Berżakowi

umowskiemu zastąpił drogę posterunkowy
Bronisław Nowiak. Awanturnicy nie chcieli
pójść do komisarjatu i stawiali opór.
W rezultacie posterunkowy
broniąc się
zastrzelił Berżaka i ranił Gumowskiego.
Po wyjściu ze szpitala Gumowskiego
odesłano do więzienia, a w dniu wczoraj-

szyin stąnął on przed

sądem

okręgowym

za

usiłowanie zabicia posterunkowego i stawianie mu oporu.
Sąd w składzie: przewodniczący v. ргеzes Owsianko, sędziego Hryniewieckiego
1
sędziego honorowego hr. Czapskiego po
rozpoznaniu

tej sprawy

skazał

Oumowsk ie-

go za stawianie oporu z bronią w ręku na
rok i sześć miesięcy więzienia, zmniejszając
tem termia na mocy amne-tji do roku.
1,

„pogranicza,

sposób
wycinania
lasu.
Z pogranicza sowieckiego dono-

szą, że władze bolszewickie
piły do oczyszczenia
pasa

widać

jeszcze...

nie do tego rodzaju
pracy przystosowanych i opatrzonych niezbędnem

narzędziami.

:

40000060066000000004306000090060905901

Dr.

E:

I klasnąwszy w ręce, podniosłem
Oczy ku niebu. Wątpliwości już żadnej dla mnie nie było.
Szparkim
krokiem, gorączkowo,
porwałem się naprzód, że po partykularnej drodze
ledwie
kałamaszka

skórnei

chor.

Globus

weneryczne

powrócił.

Ul. Wileńska 22,

оФФФ

„„Drzewa owocne zasadzone w grzędy

Ocieniały szerokie pole; spodem grzędy.

Tu kapusta...

Więc gąl

przystąnadgra-

nicznego z zarośli leśnych. Charzkterystycznem jest, że do tego celu
używają bolszewicy czołgów, specjal-

ФФФФ

po sobie.I jechaliśmy gawędząc dalej. nadążyć mogła. Dopiero pod samemi
Dopiero.m gdy ujrzał przed sobą Birami ujadanie jakichś dwóch brytanów
zmusiło mnie
do wskoczenia
jak na dłoni całą miejscowość!
Chwyciłem za ramię mecenasa i napowrót do wehikułu. Trzeba było
wskazując ręką przed siebie, zawoła* dbać o siebie. Miałem wielkie zada:
łem: «To Biry?»—«Tak, to już Biry» nie do spełnienia.
— Ja właściwie mieszkam w Ko— powiada mecenśs.
— A te góry tam za Wilją?
byłkach.. (chciał mi tłumaczyć me— Góry — powiada — jak góry.» cenas B), Tu musimy skręcić w praHm.. Wzgórze. Przepysznie zadrze- „wo... Tu bliziutko...
Lecz do tłumaczeń mi tam byłol
wione. Za niem majątek Wilja Nowa,
— Mecenasiel—zawołełem. Chwila
tam zaś trochę w bok Krzyżaki...
— Krzyżaki! — zawołałem niemo- nie po temuaby myśleć o dachu nad

'Mój Boże,

mój

Tam plącząc strąki w
[marchwi,..

Bożel

Krągły słonecznik...

kręci się za słoń[сет..

Jest, wszystko

Wszystko

tak.

Posunęliśmy

jestl

Akurat

się żwawo

tak.

naprzód.

Aż tu i weranda.
Na werandzie... nie,
to można oszalećl.. na. werandzie:
krzesła, fotele, nawet

ławki!

Komuż

nie przypomni: się to nieśmiertelne:

Często siadali w krzesłach w poobiedniej porże... 2)

Wkroczy!iśmy

pośrednio

do

przez werandę bez-

jadalni.

Tu

jeszcze

podnioślejszy i bardziej rzewny przedstawił się widok
oczom
naszym.

Spore grono osób siedziało za długim siołem, niemal od ściany do
skiej, Ta szkapa—to ostatni szczątek
Ściany sięgającym, i —i — co robili,
gąc dłużej zataić wstrząsającego mną głową, nawet
o rodzinie... Chwila jak państwo sądzą,
mojej całej gospodarki...
co robili? Co
— No, to istne pars pro toto! — wzruszenia.
zbyt poważna. Przywiązuj, mecenasie, robili? Co mogli robić w żej jadalni?
zawołałem.
Gdy zaś wżmogło się jeszcze o Parsprotota do płotu i za mną! Za — Chołodziec
litewski
milczkiem
— Masz pan rację—rzekł śmiejąc parę stopni,
chwyciłem odruchowo FAR
źwawo jedli, 3)
się mecenas. Pars pro fotol.. Ależ to za lejce.
oszliśmy. Oto ogrodzenie. Oto
Spodziewałem się tego.

upaństwowionego na Litwie Kowień:

Pigoń— „pełnię i tam u kowala kobyłę okuje (zac- jak ulał nazwa dia tego rosynanta,
— Stój, mecenasie! — zawołałem.
rysów realistycznych* drogiej nasze: ności człowiek, mecenas B. natych- Wio, Parsprototo, wio
Stój.. Wysiądę. Nie godzi się:inaczej
mu sercu
widowni
nieśmiertelnych miast mnie
w
„braku drobnych"
l koń, jakby tylko tego czekał aby jak pieszo obchodzić pielgrzymką te
scen i obrazów. Przysłana mi zalicz- najuprzejmiej w świecie wyręczył), ja nań «po ludzku» zawołano,
wesoło miejsca!
ka nie mogła pokryć
nawet (wygóro: zaś zabiorę się z mecenasem
„Na o- pokręcił chwostem i z własnej i nieObejrzał się na mnie
zdziwiony

brama.

Oto kwiatów

cały krąg.

Qto

Stanąwszy

w

pośrodku

komnaty

.dom. instynktywnie (powtarzam: -in- — nie witając się z nikim bo nie
stynktywnie) okrążyliśmy
go. Stanąłem była chwila po temu — ująłem me:
jak wryty, jak olśniony. Miałem przed cenasa za rękę, zamknąłem na mooczami—sad! Ale co za sad, jaki sad?! ment oczy i w
te odezwałem się
wanych, przyznać trzeba) kosztów biadek* gdzieś tu w
pobliże, gdzie przymuszonej woli przyśpieszył kłusa. mecenas B ; obejrzał się Parsprototo. Mickiewiczowski, wykapany sad.. z słowa:
podkuciai tak już bardzo słabej właśnie mecenas z rodziną wakacje swoje na
— Nie dobrze W aeg
jak
Lecz już ja stałem na nogach «Pana Tadeusza»,
— Rodacy! Powstańcie i obnażcie
na nogi klaczy, stanowiącej obecnie wiejskiej wiliegiaturze spędza.
zowie się miejscowość
dokąd jedzie- obok kałamaszki.
cisnąłem gwałtownie dłoń męce: głowy. Macie je obnażone? To doa o.
kr: PR OR
ae doi ista Wy
RA
— Tam muszą być zwaliska... nasa i szepnąłem (jak w Świątynił):
brze.
słynnej
niegdyś stadniny.
m
se
4
ruiny... co?
— To tul
— Biry? —powtórzyłera. Pierwszy
2) <Pau Tadeuszo. Księga I. 215,
— Ruiny jak ruiny... jest miejsce
W mig zaczęły mi usta same re3) Tamże. Księga Ill. 707,
raz Słyszę.
nej osobie, stary Kurkuzewicz,
bez sko.
gdzie stał <pałac»
dziszewskich... cytować:

stangret, kucharz i kamerdynerw jed: <zam na osobnej
kartes pełne imię i nazwł:

i

Oryginałny

SEIEHEHEHEHEHSE

W

za!

zekziowioją Alam:

pozostającej

Z

Saletrę GhilijskĄ |
pod

w

na wolności. Obronę wnosił adwokat Zakon.

NI
=
L.

do

Adamczukowej, Kune też apelował.
W dnia 17 b. m. Sąd
Apelacyjny w
składzie:
przewodniczący v. prezes Sawicki
oraz sędziów Stulgińskiego i Songajły roz=

powiatu, grożąc zdemolowaniem mieszkania.
Rozpoczęła się walka .2 policją
wynikiem
ed kilku policjantów zostało rannych, zaś jeden robotnik, nazwii
skiem Michał
Gadas zabity.

butów wyjechał, nie otrzymawszy oPodziękowałem z dubeltówki—nie
— Nad samą Wilją. Podobne ma:
demnie odpowiedniej forsy na ich ręczę czyśmy nawet trypleta nie pal- jątek, niegdyś
do
Radziszewskich
wykupienie z reperacji u szewca w nęli—wgramoliłem się i jedziemy.
należący,
zwał
się
Wiry,
od wirów
hipotetyczny do to- Malaiach,
—
Zupełnie
jak
w
jakiej
powieści
znacznych
w
tem
miejscu
na Wilji,
„Pana Tadeusza"
Obie podkowy o parę
wiorst za Korzeniowskiego!-—zawoiałem, ostro ale pan wie,
jak to często bywa
z
odleciały; podskoczywszy na niemieckim okrą- -nazwą?.. Ludzie przekręcą... | utrze się.
Inturki, 15 sierpnia, Niemenczynem — całkiem
kobyła potknęła się

w Szawlach.

Z Kowna
donoszą o krwawej utarczce pomiędzy tłumem
robotników
i policją w Szawlach. Dn. 15b m. kilku robotników
napadło na policjanta
Pavłavskasa: Wezwano oddział policji, który
usiłował napastników areszto-

Śladam! wieszcza...
Przyczynek

pożar.

-nFL

Czy

tylko do wyznania katolickiego?—jego
stosunek jest wrogi do wszystkich

do czasu,

Ojcobójca.

LONDYN, 18,VIII. PAT. Samolot francuski kursujący na linji ParyżLondyn lądując z powodu gęstej mgły koło zerodromu
'w miejscowości
Lympne, zawadził o dach domu i rozbił się. Pilot i mechanik odnieśli cięż= rany. Z pośród pasażerów 1 został zabity, 9 ciężko rannych i 3-ch
żej.

z dnia 5

sierpnia rb. Urząd Wojewódzki upra-

50 skrzyń

Józef Adamczuk mieszkaniec wsi Hencewicze nie mógł narzekać na swój los aż

założył

Redaktor szpiegiem.

będą pełniły służbę strażniczą okręty
wojenne: na przestrzeni Puck—Malmo

Sprawiedliwości stało się zadość.

Nr

192 (1202)

KURJER

GOSPODARCZY
ZIEM

Uprawa Inu na Litw
Kowienskiej.
°

оРО

12

nie wcześniej, jak z końcem września.
Zarządzenie to nie ma jednak
w niczem osłabić tempa
egzekucji,
jak
również w razie potrzeby będzie przeprowadzane w trybie zwykłym
zaję:
cie posiadanych przez rolników zapa-

WSCHODRICH

tego wysiłku

nych kół

samych

gospodarczych

nic nie zdziała

wienia stosunków

w

gruntów

zainteresowa-

ma być

udzielana

w

żadna siła stępujących formach:

kierunku

uzdro-

gospodarczych

w

towy
którą

w

na” sów celem zabezpieczenia

1) Kredyt grun*
reszty ceny kupna,
winien
spłacić w

postaci
nabywca

ha. Eksporr w tychże latach wynosił
7124—14047 i 13103 ton, a w czasie
ostatniej kampanji, obejmującej czas

ceny.

więc,

darstwa Litwy Kowieńskiej. W

latach

1923—1924--1925

Litwie

było

na

pod kulturą Inu: 52000, 61500 i;76000

należności

podatkowych.

Poisce.
okresie lat 5ciu iodnosi się wyW nawiązaniu do tego przełomu łącznie
do gruntów
państwowych,
psychicznego a raczej do jego pierw- lub przejętych przez państwo na cele
szych przejawów rząd rzucił słuszne reformy rolnej, 2) Kredyt z funduszu
hasło
walki z inercją gospodarczą. zapomóg i kredytu ulgowego na doHasło to trafiło na. wdzięczny. grunt, konanie
wpłat
na ziemię, nabytą z
prywatnej instya przyszły
mu w sukurs nowo-Wy* parcelacji rządowej,
tworzone stosunki w dziedzinie mię: tucyjnej, jako kredyt uzupełniający do

Uprawa
Inu zyskuje
po wojnie
coraz więksże znaczenie @а gospo-

3

ХО
*

— (o) Redukcja zaliczek kwartalnych. Min. Skarbu zarządziło, aby
zaliczki kwartalne
na 1926 r. były
prostowane
przez urzędy skarbowe

stosownie

do tego,

jak ewentualnie

zostały prowizorycznie * zredukowane
wymiary podatku
obrotowego za ll

PRACA
—
ny

I OPIEKA

SPOŁECZNA

(t) Zmierzch
drzewnej
w

fabryk
Wilnie.

tkaniFirma

„Tkanina drzewna w N.-Wilejce“, zatrudniająca dotychczas dwustu robot:

ników,
pracujących
na 70 warsztatach, a powstała przed kilkoma mie-

siącami,

wobec

wyjątkowo

nieko-

rzystnej
konjunktury zmuszona była
wymówić pracę robotnikom i robotnicom.
Zaznaczyć .należy, że firma wypłaciła robotnikom
należne im pobory.

skiego obozu

letniego,

go

wsi Jeziorek pod Grad-

w pobliżu

rozlokowane-

nem.
Przewodnikiem wycieczki,
udział
w której bierze siedemdziesiąt kobiet
(ze wszystkich okręgów Polski), jest
dowódca grupy
kapitan Jerzy Błotnicki.
Po
rozlokowaniu
się w domu

„Pomocy

Żołnierza

Polskiego“

Do-

minikańska 13, uczestniczki wycieczki
zwiedziły Górę Zamkową.
Dziszy program przewiduje:

19 go—Odczyt

go

„O

Wilnie"

p. W. Studnickie:

coraz

zwiedzanie

uni-

Jak już wspomnieliśmy, likwidacja
okó!nika nastąpiła na skutek rzucenia na ry: wersytetu Stefana Baiorego, Katedry
oraz kościołów
przy
ul. Wielkiej i
Min. Skarbu Nr. 159).
nek filcowych kapeluszy, które ostat- Trockiej.
Należy zatem złożyć do właści: nio wyłącznie znałazły zbyt na ryuku.
od 1. X, 25.—1 V. 26. nawet 16267 dzynarodowej, które wpłynęły bez- kredytu PBR. w listach zastawnych.
Po południu odczyt p. Limanow„Tkanina drzewna
w N.-Wilejce*
ton.
Uwzględniając,
že Polska wy- pośrednio na wzmożenie produkcji i 3) Kredyt
z powyższego funduszu wego urzędu skarbowego podanie z
skiego.
:
prośbą
o
zmniejszenie
zaliczek
kwarjest już czwartą? z rzędu firmą, która
wiozła w r. 1925—15600 ton Inu, wi- eksport węgła, co pociągnęło za so na zagospodarowanie się. Bliższe wa20 z0— Zwiedzanie: Zakretu, Zwietalnych
do
wysokości
odpowiadającej
musiała zlikwidować w Wilnie fabrydzimy, że eksport małej
Litwy nie: bą niejako prawem równowagi
gos- runki tych kredytów określają art. 72
faktycznie osiągaaym obecnie obro: kację (Sobecki i S-ka, „Poltkan* i rzyńca, cmentarza na Rossie, poczem
wiele jest mniejszy od polskiego. Jak podarczej ożywieniei w innych dzie- —75 ustawy. Przepisy
wykonawcze
redukcja obrotów w Goldberg). Obecnie pracuje nadal;za« wycieczkowicze udadzą się piechotą
które do tych artykułów Są obecnie w tom, przyczem
wielkie znaczenie dla bilansu handle- dzinach życia gospodarczego,
wzdłuż toru kolejowego
do N-Wiporównaniu
z
ll
półroczem
ub.. roku ledwie kilka drobniejszych
wego Litwy eksport
włókna
i sie- to ożywienie ze swej stronyzoddziała- opracowaniu.
fabryczek lejki,
musi
być
jaknajdokładniej
wykazana
zatrudniających po kilka robotników.
mieniaglnianego posiada, wypływa stąd, ło pobudzająco na psychikę kół gos:
— (o) Licytacyjna
sprzedaż
21-go—Zwiedzanie: Werek i Kalrolni- i udowodniona.
u
Być może, że z momentem kiedy warji.
że w r. 1925 przypada na włókno i podarczych w kierunku dalszego wyz- przedmiotów, zajętych
GIEŁDA WARSZAWSKA
filc ustąpi z areny mody
na kapelusiemię ca. 65 milj. litów
czyli 27,1 wolenia się z pęt bezwładu i w ten ków. W myśl $ 34 instrukcji o przy20-50 powrėt do obozu.
proc. ogólnej wartości eksportu. Litwa sposób
wytworzył się pomyślny na musowem
sze produkcja tkaniny drzewnej znajpaństwowych
ściąganiu
18 sierpnia 1926 r.
— Fieniądze z Ameryki dla
zwiększającym się wywożem Inu kom- ogół stan rzeczy, który być musi podatków i opłat z dnia
17 maja Dewizy i waluty:
dzie znów zbyt.
Litwinów.
Komitet oswobodzenia
zajępensuje cofający się eksport drzewa. oczywiście wszechstronnie wykorzys- 1926 r., sprzedaż przedmiotów,
Tranz.
Sprz.
Kupno.
Wilna,
przy
Towarzystwie
<Rytas»
WOJSKO
WA
Skutkiem braków kultury i prze- tany dla dalszego dźwigania życia tych u rolników, nie może mieć miej- Dolary
9,02
901
9,09
w Chicago, nadesłał da Wilna
dla
róbki inu Litwa
osięga na rynkach gospodarczego Polskiz upadku i roz- sca podczas żniw przez 4 tygodnie. Holandja
365,76
363,94
— (y) Urlop pułk. Pasławskie- towarzystwa «Rytas» 2 tysiące dola4417
44,28
44,06
zagranicznych za towar swój , niskie stroju
przesileniowego.
Wszystko Przyjmując jednak na uwagę, że
w Londya
go. Dowódca 6 Brygady Korpusu rów, na prowadzenie w roku bieżąNowy-York
9.07
9.09
9.05
To też rząd litewski

stara. się

w ostatnim czasie stosowaniem

powiednich środków
polepszyć warunki w tym względzie. Przez nało-

żenie

cła wywozowego

co Sprzyja tej tak

wysoce

po:

od- żądanej ewolucji, stanowi pozytywny

na: włókno

wykszujące ponad 25 proc. zanieczy*
szczenia, ma się umożliwić standaryzację towaru
już wewnątrz
kraju,
przy zatrudnieniu robotnika krajowe-

i dodatni czynnik naszego życia.
Jednym
z takich czynników
na
wielką
skalę staną się niezawodnie

połowie

w

dopiero

roku bieżącym

września rolnicy mogą należycie

Paryż

jąć się przygotowaniem
zboża
sprzedaż oraz, że we
wrześniu

na
ró-

Lwowie.

bieżącym

urzędy

skarbowe,

wdraża-

r.

25,50

2693

Szwajcarja
Wiedeń

175,65
128,50

wnież rozpoczynają się tranzakcje zbo* Włochy
Belgja

nia b.r. i mające trwać do dnia 15 poleciło izbom skarbowym wydać
września b. r. doroczne VI Targi odpowiednie zarządzenie aby w roku
we

1925

za- Praga

zapowiedziane na dzień 5 go wrześ: żowe na większą skalę, Min. Skarbu
Wschodnie

półrocze

25,56

26,86

175,21
128:18

30,05
24.96

243,70

29.90
24,84

243,44

Władysław Bratkowski.

Walka

latach

wytężonej

preza handlową

pracy, lwowska

im-

nie potrzebuje

chomości

gruntowych

zboża

ani i innych ziemiopłodów, przystępowazachęty. ły do licytacyjnej sprzedaży
tychże

słów
pochwały
ani
słów
Faktyji.cyfry mówią tu same za siebie.
Ale w tym roku, roku wałki z inercją
gospodarczą, w roku przesilenia nocy
zastoju z dniem rozkwitu gospodar=

Papiery wartościowe.
Pożyczka

dolarowa

69,75 (w złotych 634,90
14200 141,—
4850
48—

dzi się zwrócić szczególną uwagę na
niezmiernie doniosłą i wdzięczną rolę,

W oświadczeniach rządowych nie- jaką mają do odegrania
jednokrotnie podkreślano
w ostat: nie odegrają VI Targi

i niezawod:
Wschodnie.

nich czasach,
że rząd stawia sobie Tak, odegrają. Ale tylko w tym razie,
na pierwszym planie swego działania
jeżeli koła gospodarcze zrozumieją tę
w zakresie spraw gospodarczych nie- rolę i uczynią
wszystko
aby
ten
przejednaną walkę z wszelkiemi Ob- pierwszorzędny teren ożywienia życia
jawami
inercji i bezwładu,
jakie w gospodarczego, wzmożenia konsumpciągu dwóch lat przesilenia i zastoju cji krajowej (wskutek dużegoj udziaw tak wysokiej mierze ogarnęły na* łu rolnictwa) i nawiązania stosunków

—proc. listy zast.
ziemskie przedw,

—

85,50

35.15

jacych może być przeprowadzana

CZWARTEK
Dziś

Zach. sl. 6 g.

Tymoteusza

Jutro

6 m. 57

KOŚCIELNA.
—

sze koła gospodarcze.
Rzeczywiście, nagle wprowadzo-

Triduum

Jubileuszowe

w

cyjnej.

MIEJSKA.

— (o) Z posiedzenia miejskiej

Komisji

Gospodarczej.

ścia z tego stanu wcalesię nie przygotowały.
wraz
ze

Skutek
zdrową

był ten, że gdy
walutą pierzchły

sztuczne „konjunkiury*, bo gorączka

inflacyjna minęła bez
było zabrać się do

zdrowych

reszty i trzeba
twórczości w

i normalnych

warunkach

walutowych, sle zato w wysoce

normalnych
pieniężnych,

nie-

Należy mieć nadzieję,

ża tak się

stanie.

INFORMACJE.
Podwyżka

U RZĘDOWA,

K. B.

— (t)

podajemy

w
tej

raz jeszcze nowe nor-

my opłat pocztowych:
—
Listy krajowe do 60 gramów

Konferencja

wojewo:

dów. Dnia 20 b. m. odbędzie się w
Wilnie konferencja wojewodów Wileńiskiego, Nowogródzkiego, Poleskie*

taryfy pocztowej.

Z dniem I września b. r. wchodzi
życie podwyżka taryfy pocztowej. Przy
sposobności

leuszowa.

go

i

obrad

Białostockiego.

Przedmiotem

będą kwestje gospodarcze Ziem

Wschodnich oraz uzgodnienie ważniej-

20 gr., szych

aktualnych

spraw

bieżących,

ponad 20 gramów do 250 gramów — 40 gr, w szczególności spraw dotyczących
reorganizacji Urzędów Wojewódzkich
do

od 250 — 500 gramów — 80 gr.;
Druki krajowe ponad 1000 gramów
2000 gramów — 60 gr;

warunkach
kredytowo
paczki krajowe 10—15
koła gospodarcze sta: d 15 do 20 kg. — 4.50 zł.

kg.

— 350

zł.

i Starostw, uproszczenia
urzędowania i inn.

w

systemie

z akcją

odbudowy

i zabudowań gospodarczych

katastrofy

zaczęło

gospodarczych
prawdy,

się w

czynnikach

budzić rozumienie tej

że bez świadomego

i upar-

pozytur śledczych.

KRONIKA MIEJSCOWA.
Ekspozytury śledcze mają być two— (x) Pomoc kredytowa dla rzone przy komendach miasta, powia:
nabywców gruntów.
W myśl u- towych i policyjnych jednostkach wy-

stawy

pomoc

z dn.

28 grudnia

kredytowa

1925 roku

dla

nabywców

konawczych.

Likwidacja ekspozytur już

istnie-

dla sprzedaży gazet,
Wobec wniosku Magistratu, ażeby w razie uchylenia związku
imwa-

lidów od podpisania umowy na usta-

wysyłka amerykańska,

TBATR
— Teatr Polski

do:

— Gdzie my się tu oto
jemy? Niech kto odpowie.

znajdu-

Obecni popatrzyli na siebie.
czem jakaś panienka
odezwać się:

Za-

zaryzykowala

i MUZYKA,

(sala <Lutnia»)

Dziś

o: w dalszym ciągu grana jest krotochwila W.
Rapackiego

rewja

<Ja tu rządzę». W akcie II -gim

tańców

entuzjastycznie

przyjmowana

przez publiczność. Bajecznie niskie ceny (od
20 gr. do 2 zł. 50 gr.) dały możność uczę:
szczania do Teatru nawet najbiedniejszym
warstwom społeczeństwa. To teź widownia
codziennie jest przepełniona.

W niedzielę 22-go b. m. o g. 4 m. 60
1—sze przedstawienie popołudniowe.
Wystawioną zostanie komedja Niecodemi'ego
<Gałganek».

Bilety

na

wszystkie

przedstawienia

POCZTOWA

nych owacji.
W

— (y) Ulepszenia telefoniczne.
Ministerstwo Kolei w porozumieniu
z Generalną dyrekcją Poczt i
Tele-

naczelnych

występują:

M.

mistrz Mieczysław Kochanowski. Kasa czynna 11—1 w Teatrze Polskim,
3—9
w Te'

grafów wprowadziło na niektórych linjach

rolach

Czerniawska, J. Kozłowska, M. Dowmunto*
wa, M. Dowmunt, L. Sempoliński, S. Mari
ski, S. Laskowski i M. Cybulski,
Orkiestrę prowadzi utalentowany kapelatrze Łetnim.
°
Początek o g. 8 m. 15 wiecz.
— Koncerty Orkiestry Symfonicznej.
Dziś we czwariek wystąpi na koncercie
Wil, Orkiestry Symfonicznej
w ogrodzie
po Bernardyńskim — utalentowany
artysta

telefonicznychtak zwane wzmoc-

nienia
katodowe,
celem
ulepszenia
sprawności tych linji, przy rozmowach

na znaczną odległość.
Wobec
tego,
że Białystok otrzymał
taki wzmac:
niacz katodowy w najbliższym okre-

oper warszawskiej

i lwowskiej,

tenor

liry+

czny — Mieczysław Salecki, którego wy*
lonych poprzednio przez Radę Miejską
znaczne stępyw Wiłaie zdobyły oibrzymi sukces
warunkach, przystąpić
do budowy sie czasu usunięte zostaną
Wilna z artystyczny. W wykonaniu M. Saletkiego.
kiosków
sposobem
gospodarczym, przeszkody w rozmowach
Warszawą,
co
daje
się
we
znaki usłyszymy arje z opers «Werther»— Massewnosząc na tea cel odpowiednią suneta, <Eliziro d'amore» — Donizetti, ›Тоз!
szczególnie
w
czasie
niepogody.
ca»— Puccini, oraz szereg pieśni,
mę do preliminarza na rok 1927, Ko-

misja, akceptując ten wniosek, wypowiedziała sięw tym
sensie, ażeby

ZEBRANIA

Ceny biletów: wejście —

I ODCZYTY

związkowi inwalidów
tymczasowo
wydzierżawić kioski
ma podstawie

— (x) Walne zebranie
W niedzielę,
zw. zawod.

umów krótkoterminowych.
Sprawę wydzierżawienia od księży
Salezjanów lokalu dla szkoły powsze-

skich związków zawodowych

minu

sierpnia r. b. w centrali

rezerwowane

—

1 zł., ką a

2 zł., ulgowe — 50 gr.

czątek o g. 8'ej wiecz.

chrześć.
dnia 22

WYPADKI

chrześcijań-

odbę-

Po-

I KRADZIEŻE,

— Krewki braciszek. We wsi Ratku:
ny gm. Drujskiej Kazimierz Dabilowicz podczas bójki zadał ciężkie uszkodzenie ciałą
przez uderzenie kamieuiem w głowę Mieozysławowi

Dabiłowiczowi.

Sprawcę ujęto:
— Tora talmudyczna w składziku.
Benjamin Eagieison (Wiłkomierska 70) zna»
lazł w skłądziku znajdującym się w tymże
domu torę talmudyczną, skrądziodą w da.,8
b. m. z bożnicy żydowskiej.
ójka. W nocy na 18 b. m. około
Zielonego mośtu podczas bójki rozbito gło!

RÓŻNE

umowy.

wę szewcowi
(Wiłkomierska

Aleksandrowi
Misiewiczowi
39). Poszkodowanemu pogo-

— (x) Magistrat wspiera „Redutę*. Magistrat m. Wilna na wczo:
rajszem posiedzeniu
wyasygnował

— (t) Wycieczka krajoznawcza towie udzieliło pierwszej pomocy,
— Obiecujący szwagierek.
Dn.
18
żeńskiego obozu letniego z Je:
żiorek pod
Grodnem.
W dniu b.m. na ulicy żydowskiej szwagier rozbił

„Reduty*.

wczorajszym przybyła
joznawcza
wycieczka

1,000 zł. tytułem

m

Radošną zwiastuję wam nowinę...
— Gaudium magnum — podtrzy*
mał mnie mecenas,

przez tow. «Rytas»,

z litewskim
językiem
wykładowym.
Jest to już trzecia w roku bieżącym

dzie się walne rocztie zebranie zwiądniu dzisiejszym
przybywa
Do każdej paczki bez względu na jej wojewoda Poleski p. Krahelski
nęły wobec nowej sytuacji
zupełnie
i za- chnej Nr. 30, Komisja przyjęła do zku kinematografów w Wilnie. Na
bezradne. | rozpoczął się okres bez- wagę, dopłacić należy 10 gr., przy każdym stępca
wojewody
Nowogródzkiego wiadomości, akceptując wniosek Ma- zebraniu tem po odczytaniu sprawoprzekazie 5 gr., przy każdej depeszy 10
władu, okres braku przedsiębiorczoś: groszy.
zdania z działalności za rok ubiegły
vice wojewoda p. Parafjanowicz. Ju- gistratu.
ci, okres opuszczanych rąk, okres
Zwykły list zagraniczny do 20 gramów tro przybędzie wojewoda Białostocki
W końcu Komisja na skutek po- omówiony będzie cały szereg spraw,
czekania na jakiś nowy cud nad — 40 groszy, za każde dalsze 20 gramów— p. Rembowski.
dania dzierżawcy miejskiego majątku dotyczących tego związku,
20 gr. Jednak listy do Austrji, CzechosłowaTegoż
dnia o godz.
Wisłą,
—
(t)
W
sprawie
organizacji
2 po poł.
Ponary
Wł. Lebeckiego,
uznała
za
cji, Rumunji i Węgier do 20 gramów—tylAle, że w sprawach gospodarczo- ko 30 groszy. Karty zagraniczne 25 groszy, ekspozytur śledczych, Ministerstwo stosowne zmniejszyć tenutę dzierża- odbędzie się tamże
zebranie
walne
skarbowych
cuda-się nie dzieją, a do krajów wyżej wymienionych 20 groszy. Spraw Wewnętrznych wydało rozpo- wną za ten majątek o 30 proc,
państwopo chrześć, związku woźnych
znaczą w nich tyłko praca i-świado: Listy ekspres 8Q groszy, polecone 40 gr.
rządzenie w sprawie. organizacji eks- czynając od roku 1925 do końca ter- wych.
my wysiłek, więc zaczynało się dziać
w Polsce coraz gorzej,
aż wreszcie
wobec grozy zbliżającej się zupełnej

szkół na Wileńszczyźnie,

Dziś i jutro ukaże się po raz ostagonie ćwiczenia wojskowej straży og- dyński).
tni po cenach zniżonych
od 50 gr. ostatnia
niowej, w których brały
udział po- nowość stolicy egzotyczna operetka Bromme
szczególne oddziały straży; . ćwicze- <Messalinette», która dzięki doskonałej grze
nia wypadły bardzo pomyślnie, wy- i nadwyraz efektownej wystawie zyskała
uznanie.
kazując znaczne postępy w doświad- ogólne
Barwne ewolucje i tańice w wykonaniu
czeniu pożarniczem. *
zespołu baletowego,
są przedmiotem codzien

Na począ-

handiowych z zagranicą, jakim są kościele Św. Jakóba będzie się odbyTargi Wschodnie a w szczególności wało 20, 21 i 22 sierpnia,
20 i 21 tku ostatniego posiedzenia miejskiej
na w życie reforma walutowa
rady- jakimi stać się mogą tegoroczne
VI sierpnia uroczyste nieszpory
wraz z komisji gospodarczej było rozpatrzokalnie
unicestwiła korzystne
dla Targi Wsch., wszechstronnie wykowoneuką będą odprawione
o godz. Ó ne podanie związku inwalidów
życia
gospodarczego . konjunkiury rzystać
jennych
w
sprawie
rewizji
uchwałoi uczynić zeń rzeczywiście -wieczór; 22 zaś sierpnia w niedzielę
„infłacyjne”. I jakkolwiek każdy świa- poważny czynnik ożywienia gospo: po nieszporach, które się rozpoczną nych przez Radę Miejską warunków
domy obywatel, przemysłowiec,
kui dzierżawę
kiosków
darczego kraju.
o godz. 4, odbędzie się procesja jubi- na budowę
piec czy finansista, doskonale rozu:
miał, że podniecenie gorączkowe organizmu gospodarczego
jest stanem
chorobliwym, z którego
za wszelką
cenę wyjść należy, to jednak
z drugiej strony koła gospodarcze
do wyj-

związku

szeregu

subsydjowanych

— (y) Ćwiczenia wojskowej sprzedaje kasa codziennie cd g. 11—1 i 3—
straży ogniowej, 'W dniach osfat- 9 wiecz.
je- nich odbyły się w Wilnie i na poli— Teatr Leini (ogród
po-Bernar-

dą administracyjnie policji administra-

|

W

mów

cym

wojskowych.

sadników
wojskowych
i cywilnych
Okręgowy
Urzęd
Ziemski
otrzymał z
35,50
Ministerstwa Reform rolnych okólnik,
w których zarządzono, aby! zaświadczenia na ulgowy przewóz
budulca
drzewnego wydawane były przez Po»
wiatowe Urzędy Ziemskie, bez względu na procent zalesienia powłatu
z
którego osadnik wywozi
drzewo.

dynie na mocy rozporządzenia Mini.
sterstwa.
Ekspozytury śledcze podlegać bę-

Wach. sł, G g. 4 m,21.

ca dia osadników

—

KRONIKA

czego kraju, w tym roku właśnie go-

z inercją.

zapasy

szef sztabu 6 Brygady kpt. szt. gen.
Hieronim Słabicki.
в
— (y) Ulgowy przewóz budul-

242,80

5
kolejowa 142,00
go. Następnie dla stworzenia możliPo sześciu latach bytowania,
po jąc egzekucję i zajmując
u zalegają- 5 pr. pożycz konw.
48,00
wej jednolitości włókna* tworzy się sześciu latach rozwoju, po sześciu cych z podatkami właścicieli nierupr. pożyczk, konw,
—

stację doświadczalną, która ma ustalić
dwa lub trzy gatunki
lnu, najlepiej
nadające się dla rozpowszechnienia
ich w kułiurze krajowej ze względu
na lokalne warunki
gleby i klimatu,

Ochrony Pogranicza
płk. Pasławski
w dniu wczorajszym wyjechał na 6
tygodniowy
urlop
wypoczynkowy.
Przez ten czas zastępywać go będzie

25,44

27,

176,09
128.82

29,97
24,90

Stokholm

(wedle

sybsydyj

dla teatru

do Wilna kraczłonkiń żeń:

głowę

©

25—]etniemu

A bramowi Oksyngorowi

Niemiecka 8). Poszkodowanego pogotowie
wiozło do szpitala żydowskiego.

я !№‹__

K

ki

Tak zrobiłem we Włoszech, kiedy pod w spomnianą—dla lepszej jeszcze nle-« wym
opo!

Którą Sycylijanie zwą Birbante-rokką...

A i raz jeszcze,
na innem miejscu,
w księdze V-tej,j wspomina
Mickiewicz to Birbanie - rokko.
Dlaczego?
Co w tem jest?gBo coś przecie mupomijali
si być. Mickiewiczolodzy
ten szczegół, jako, ich zdaniem, nie

poznaki — dwakroć żylko przelotem.
Na szczęście jednak sama przyroda
tutejsza jakby

w odcisku z trwalszego

nad granit wosku,
jemnicę.. Odkryły
ręce wyciągnąłem

gaju stał dwór szlachecki“, wbić spory słup dębowy ż nadpisem
Odświeżeni, pokrzepieni na duchu,
A czy tu brzóz niema? Są, Niewiele na desce: «Tu wszystkim się zdawało,
w podniosłym nastroju, przejęci dziw:
ich, prawda, bardzo niewiele. Ale że to Wojski gra jeszcze...»
nie rzewnem uczuciem, wróciliśmy z
resztą megła z łatwością wyginąć od
— A gdzie, proszę pana, była długiej przechadzki do dworu.

przechowała ta* roku 1812g0.
nam ją (tu obie Świeżo z kołka

ku oknu)

te

oto

A
„sukienka
biała
zdjęta" czy tu jedna
wisi, może nawet w tej chwili, po
tych pamiątkowych
komnatach? Tu

Świątynia

któraś

z

Dumania? — odezwała się
panienek

niewiadomo poco

i sniekła

i dlaczego,

raczka

Nie mądre

wyrwanie

w Świątyni Dumania w

się Franusia

najmniejszej

mierze nie wpłynęło na wysokie naAtoli jeden z panów wyrwał się pięcie naszej zbiorowej jaźni. Nigdy
— W Birach.
szynskich..
ta nazwa
Krzyžaki... nawet drzwi się niejedne otwierają z i zawołał:
z pewnością żaden pątnik nie opusz— Jesteś w błędzie, nadobna dzie- godny głębszej uwagi, lub tłumaczący Twóreę „Wallenroda*
musiało
coś trzaskiem *). Tu „każdy gdzie chce
— Ja pźństwo zaprowadzę!
czał wileńskiej «celi Konrada» — zawicol — rzekłem wstępując bez ce- się (tłumaczący się!) zbyt jasno. O, ciągnąć do samej tej nazwy... A wchodzi* *), a już co do „miłego
Mnie samemu zebrało się na cie- równo w pierwszej jej fszie, jak w
panie
i
panowiel
Wszystko
u
Mickieremonji na najwyższe koturny. Jeniebo? Jeszcze dziś wieczorem po- nieporządku*
*) ta ręczyć mogę... kawość: dokąd też nas poprowadzi? następnych aż do ostatniej (na świesteśmy wszyscy, jak tu jesteśmy... w wicza gudne uwagi i głębokie. Przy- szukamy na niem — i niezawodnie Co tu długo gadać.
Mickiewicz — Poszliśmy zaś wcale nawet daleko w żem powietrzu) — pod tak mocnem
pomnijcie
sobie jak
tajemniczemi znajdziemy — Kastora
i
Poliuksa, jakby tu byłl
Soplicowie!
z
OWA od dworu stronę, aż ku wrażeniem jak my
po
zwiedzeniu
Zaelektryzowane mojem przemó: eśnej granicy dóbr p. Zygmunta. zwalisk byłego zamku Horeszków,
Nieopisane nastąpiło poruszenie. mrokami osnute jest do dziś dnia Smoka zodjakowego, Srale, Sito —
«44»!
Rewelacji
wewnętrznej
trzeba,
całe niebo wieczoru w Soplicowie! wieniem towarzystwo, dało za wy- Tam zapuściliśmy się w las sosnowy
Jedna z dam zachwiała się jakby
grobowca Jacka Soplicy (opodal werewelacji aby przeniknąć okultyzm Stąd na nie patrzyli podkomorzyi graną dalszemu obiadowi, i gremjalnie duktem przetrzeb
zemdleć miała.
do randy) dziury w płocie, przez
prawie
ionym
którą
wielu
passusów
u
Mickiewicza!
Aby
— W . Soplicowie! — powtórzy
goście jego... Tu, może na tej oto ruszyło oglądać całe domostwo, sad, samej Wiiji. W połowie mniej więcej
Hrabia patrzył na Zosię, miejsca zkąd
z
pod
siedmiu
pieczęci
dobyć
sens
werandzie
błysnęła
przy księżycu nawet poletki okoliczne i sośniaki— lasu było coś w rodzaju
łem. Gdzie rozegrały się niezapomminjaturoniane sceny „Pana Tadeusza"? Może, ukryty. Najprzenikliwsza hermeneuty- jego tabakierka z wizerunkiem króla jakby coś całkiem nowego. Nie dziwl wej polanki pełnej puszystego mchu ruszyły na szaraka Kusy z Sokołem...
Co do mnie zaś, to po nastąpiojak pozwolił sobie przypuścić prof. ka w wielu wypadkach jest bezsilną. Stanisława
Augusta,
wszczynsjąc Innemi całkiem oczami patrzy się na i wonnych wrzosów, Przewodnik'nasz
nem,
śmiem wyrazić się najoględniej,
Trzeba
—
traful
Trzeba
—
błysku...
Kailenbach, w Cząbrowie niedaleko
dyskurs
z wojskiem o wróżebnych „Biry* fout court a zgoła innemi na przystanął i nię bez pewnej w głosie
epokowem
odkryciu, mowy już oczy”
Dla
mnie
takiem
—proszę
mi
wy”
Świtezi? Może gdzieś przy wiosce
Birbanterokko vel Soplicowo.
komet właściwościach...
uroczystości, wskażując ręką, rzekł;
wiście nie było o żadnej
wycieczce
baczyć
wyrażenia
się
dosadne—takiem
Wotkowycze u gościńca wiodącego
Zresztą—ciągnąłem dalej—przecie
Poszedł nawet z nami sam dzie— Oto tul

góry... te tam zwaliska

zamku Rado-

Su- uderzeniem pałką w łeb, było usiy* mickiewiczologowie
tłumaczą,
że
ponował Korotyński? Może gdzieś, szenie, pierwszy raz w życiu—nazwy: „szczegóły fizjognomiczne topografji
dokąd mógł przyjść piechotą ekonom Biry.
„Pana Tadeusza* mają
charakter
z Niehrymowa?
Może oglądaliście z
Biry! Bir—pierwiastek zasadniczy. syntetyczny*. Synteza? To mozajka,
żywiołowym pietyzmem plan Sopli- Bir... i co dalej? No, i co dalej? No, przeto i fragmentową być może. Ktoś
z Nowogródka

do: Korelicz,

jak

cowa i okolicy z głowy
wymyślony
przez
p. Kramsztyka i zamieszczony

no?.

Po włosku

góra:

monte,

mon:

inny, przypominam

sobie,

zapewnił,

tagna. Ale może być góra skalista. że Mickiewicz tworzył krajobrazy w
Książ- W licencji poetyckiej wszystkie góry „Panu
Tadeuszu*
według
logiki

w wydaniu „Pana Tadeusza*
nicy Atlas? Wszystko to, panie i są wogóle skaliste, Skała] «Czy wi- artystycznej, a logika „artystyczna”...
panowie, usuńcie co rychlej z pa- dzisz na tej skaleł», a nie: Czy wiTu mnie mecenas B. mocno po:

mięci waszej. Soplicowo tu!
(Powtórne
poruszenie, — jeszcze
gwaltowniejsze)
Przypomnijcie
sobie
co mówi
Hrebia w Księdze VIil-mej.

dzisz na tej górze? Prawda?

wicz — jak

Miekie-

to zwykł był czynić —

ukrył właściwą nazwę miejscowości
gdzie się <Pan Tadeusz» rozgrywa,

pod włoską

ciągnął za rękaw.
tu..

— Wiem!

dzie.

Niech

Panie

nazwą Bir bante-rokko, powiada

Parsprototo

stoi.

Nic

i panowie!

najwyraźniej:

mu

u

pło-

nie bę-

Miekiewicz

„We

brzozo:

w Nowogródzkie strony.
Natychmiast zaś paru panów i
Mecenas B. żaprosił mnie uprzejNagrodzki.
Kręcił
wciąż
i kręcił jedna z pań zaczęło klaskać w dłonie
"mie do Kobyfek, gdzie już i stary
głową.
i wołać:
mój Kurkuzewicz był się zjawił zpod— Patrzcie no, patrzcie—powtó— Prawda, prawda! Tu na tych kutą kobyłą. Tedy, pożegnawszy tak
rzył kilkakrotnie — a ja nic nie wie- mchach i na tych wrzosach leżał pan drogie sercu każdego Polaka Biry,
działem.
anim
się domyślałl.. Ot Tadeusz... A tu i mrowisko
jest — brzemienne tyloma pamiątkami oraz
siurpryza!
jeszcze jakie! Pełno tu najautentycz- niewyczerpaną _ staropolską
goš— Panie Zygmuncie,—ja na to— niejszych mrówek.
cinnością, żegnany
tak zawsze
mile
| trzeba będzie tam, w borku sosno»
— Ale to był przecie p. Tadeusz brzmiącemi życzeniami „do zobaczewym
kopiec wystawić z kamieni i Szeligowskil—wyrwał się ni w pięć nia*!
— wróciłem, nie zatrzymując się
ni w dziewięć, jak Filip z Konopi, już nigdzie po drodze, do Inturek.
4) Patrz pierwszy zaraz wiersz Księgi może dwunastoletni
siestrzan meceXlitej. Najwyraźniej z trzaskiem drzwi się nasa.
Jan Kanty Skierka,
tam otwierają do jadalni.
dzic teraźniejszych

$) Księga 1. 379.
6) Księga 1. 81.

Bir

p. Zygmunt

588

|

4

towar,

przez

Miejski Kinematograf |
KULTURALNO-O ŚWIATOWY |

Olechnowicze.

Z dniem 1 września r. b. otwarty zostanie ruch towarowy z Sowie»
tami przez stację Olechnowicze, (t)

SALA

MIEJSKA

Organizacja związku Kas Chorych.

zorganizowania związku Kas Chorych

na terenie wejewództw Ziem Wschodnich z siedzibą
opracowano

w

Pozatem

tegoż

związku,

oraz sporządzono
proiokół
dawczy poszczególnych
przedstawicieli zjazdu, który przesłano do Dy-

Informacje

dlą

Chorych.

Głównym

celem

i zadaniem tego przyszłego
związku
będzie ujednostajnienie funkcjonowa-

nia

poszczególnych

oraz

wzajemne

Kas

Chorych,

udzielanie

rezerwy

ciągu

dwóch

miesięcy. (x)

rozplakatowano

obowiązku

meldowania

о

każdej

zmianie adresu posiadacza książeczki
infor- wojskowej, lub oficerskiego stanu
całkowicie niepodlegających służby, z wyjątkiem

odpowiednie

macje
dla mężczyzn
rejestracjj
wojskowych.
Polecenie
to stoi w związku z tem, że wiele

4CYrKIE

i pospolitego ruszenia.

Komisarz Rządu na m. Wilno po osób nie zna dokładnie tych prze:
porozumieniu z władzami wojsko- pisów. Informacje te mają dotyczyć
wemi postanowił polecić podległym
organom
by w bramach
domów

zdolnych

do pełnienia służby wojsko-

wej z okresu 1921—1923 r.

()

KRESOWEGO
ul. Zawalna

odebrano widocznie jeszcze w r. 1925.
Pozatem chyba
i opinja ogółu

Nr

Rozprawa

o godz. 3 7

w Słobódce.

a

ZWIĄZKU

ZIEMIAN

Telefon.

1—47.

PO
R TK.
OPRAWIO

8

Prywatną

:=

M.3

NJ

@

Adr.

do domu

poniedziałek

mieszkankę

o

godz.

tejże

gminy

Podczas

dochodzenia

bandyta

wzięty

Domicelę. Bandyta któ- w krzyżowy ogień pytań przyznał Się
rym się okazał mieszkaniec wsi „BS: do rabunku.

niejaką Mlcko

ny, siedemnastoletni Janukowicz

Fran-

ciszek zadał swojej ofiarze kilkanaście
ciętych

ran nożem, a następnie obra-

bował,

zabierając

tówkę.
Po dokonanym

nieznaczną
rabunku

Po udzieleniu napadniętej
pomocy
lekarskiej odesłano

szpitala

w

Micko
ją do

nym. (x).

ko-

Pierwsze spotkanie z Kiereńskim.

1 tu zaczyna się jego

baczną

zwraca

uwagę

na

dokonywu-

jące się w Sowdepji przemiany, pilnie
czekając ich wyniku—wydało mi się
nie od rzeczy odwiedzenie
p. Gintowta.
— Niech pan opowie o Rosji i o

sobie. Myślę, że nikt lepiej

nie

zna

w Bolszewji...

Gintowt z przywódcami ruchu rewo-

;
przygotowanie do szkół
A
jęz. francuskiego

zysk.

a

E

KRESOWEGO

ZWIĄZKU

2 ZawaLNAai

z"

:
"

barska

Ё

1 dla

A. K. |

®

Ursa

KRUGLARKA

э

®

CZNI-C

a

MERA

ai

1

a

4—5 z peł.

nirzymaniem,

Opieka

się

młodzieży

i

ministtem

spraw

za-

BIURO
STEFANA

dzie

GRABOWSKIEGO
82

gub. książ. wojsk,
roczn. 1893, wyd.
przez P. K. U.
Grodno na imię Stanisława Jermaka, zam.
w m. Szuczynie pow.
Lidzkiego,
ska:
się.

FĄ

Wojewódzkim

doszedł do skutku,

ustny

przetarg na

Wydawca Siznialaw Mackiewioz —

że musiał

chu*, wspaniałomyślnie
moich
bolszewic- wrócić mnie do
pan

mógłby

naderwać

prestige... Więc milczą,..
— Cóż pan teraz zamierza?

— Jadę jutro do Warszawy.
ślę oddać się pracy dla Polski.

na

Zarzeczua 5

iNTERNAT

domu
opieka

(2

kim

od st, lekarska i w naukach,

powiatu

obszarze

Pianino.

o

185,05

ul.

dzie«

Wiadomość:

Ad.

Mickiewicza

Nr 5 m. 3, tel, 335.

is

gospodarczem.

to ponowny

МУ

i

|

kininis ainas
3
2
Do sprzedania for! Wilno - Toruń ! |tepian za 350 złotych,
Oddam

* ‚

.

|Dowiedzieć

5 pokoi, | 7

służbowy, kuchnięi
ogródek w WILNIE
za małe mieszkanie

w. TORUNIU,

Wiadomość:

lektura Loterji
Wilno, ul.
Witołjdowa

się

u p

Kalinowskiego

Ponarska 17 a
od godz 12 do 2

Ko: | =z=====

=

—

gub. poświadczeZ nie poborowe i
53
zaśw. o przeniesieniu doponadkontyn.
=—
BUCHALTER
gensu wyd. przoz P.K,
U.Wilno,
na im.,Rużna
Jochelesa. Łotoczek6
korespondent
(równ.
języki obce),
solidny, m, 5, unieważnia się.

prze',

'!

ich formainy meeting. Na pagórkach roz— Zostanę — rzekł — jeżeli wasz
łożyło się było 10 tysięcy żołnierza. prezes przeprosi mnie. Obraził mnie,
My-

| oto były komisarz

bolszewicki,

były minister i poseł sowiecki wraca
do swej Ojczyzny,

&

O

%

by jej służyć...

jednak powie mi pan coś

Kiereński
przyjechał
samochodem i nazywając mię panem
wygłosił mowę. Nie słuchano go. To miast towarzyszem.

chłodne przyjęcie

wojska zdenerwo-

front Kiereński, Przy tej okazji generał Awksienijew, dowódca | korpusu
gwardji, usilnie prosił Kiereńskiego,
by ten wpłynął jakoś

i przeciwdzia-

Gintowta- Dziewaltow-

przygotowany na tę wizytę.

Odporisdziaing tą eglosaen's Zanon Ławińnki.

Zabrałem znowu

ministrem

za-

głos.

wało Kiereńskiego przyzwyczajonego
‚ — Panie
ministrze,
dopóki pan
do hucznych oklasków
po každem minister jest w obecnym rządzie nie
przemówieniu. Skończył.
Była cisza. możemy nazywać pana ministra to-

Kiereński

blady ze złości i ze wzru-

szenia podjechał do mnie samochodem
i zatrzymzł się tak blisko, że prawe

cią. W całej armji
potworzyły się
Poczem krótko i węzłowato miajuż były komunistyczne jaczejki, wro- łem przemówienie, kończąc je odczyta:
go usposobione do znienawidzonego niem rezolucji, że gwardja
nie' ufa
rządu eserów. ]а zorganizowałem w rządowi, dopóki zasiada w nim Kieswoim pułku jaczejkę, uważając,
że reński i jego eserzy.
Na to Kiereński do żołnierzy:
im
radykalniejszy
będzie zwrot od
od stosunków carskich —tem będzie
— Wasz prezes niezgodne przedstawia fakty. Jeżeli dałem rozkaz
lepiej.
8.go czerwca miał przyjechać na ofenzywy,
to tylko dla tego, że

mieć

Redaktor w/z Czesław Karwowski

, mo;

аса

przebaczyć i Żołnierzom pułkowym
dałem
instanowisk... strukcję, jak mają się zachowywać.
lucyjnego rosyjskiego, Trafem uniknął jakąś scysję z rządem
więzienia w
tiajgach
syberyjskich. kim., może się spostrzegli — czynię ale to im nie wypada. Domyślają się, Nakazsłem bezwzględny spokój. W
Wybuchła wojna. Gintowta biorą do domysły — może pan miał wrogów.? że nie chcę
wrócić..
Albo żądać oznaczonym dniu zjawił się na froncie
wydania mnie... To też na niewiele Kiereński, podówczas minister wojny.
Pan Gintowt uśmiecha się.
wojska. Dosługuje się stopnia sztabs=
kapitana.
— Nie, panie, Wrogów
żadnych się im przyda, a zawsze skandal na Oddziały pułkowe wojska urządziły
—przypuszczam,

аНООа оо

1,

rzyjmię
uczni
średnich szkół na obejmie buchalterję
mieszkanie z ca- na stale [ub akordowo.
łem utrzymaniem.
OKOJE
Rytynow. w dziale
słoneczne dwa
Opieka dobra. Artylę- sprzedaży i organizacji.
Bazyljańska 2
ryjska 18 m. 3,
1:a referencje. Wilno,
4 — 6 godz,
dom Stankiewiczowej, skrzynka poczt, Nr 57 m. 19.

nie

targ wyznacza się na 22 września rb.
Stający do przetargu winni złożyć w
Urzędzie wadjum 100 zł.

Byłem

m.

Święciańskiego,

książkę

Lida na imię Jerzego
Bujaka, uuieważ, się.

REKLAMOWE

, Ogłoszenie.

łał agitacjj
skiego.

52 wpisowych,
wrazie wigkt
Spóznieni

Tel. 0-05, | nie otrzymać Łóżka,

Pai

Wiadi

Jednakowoż w roku 1923 posta: o Rosji. jakieś wspomnienia...
skrzydło samochodu otarło się o
nowiłem wracać do Polski.; Lenin mi
— Oh, mam ich mnóstwo, mnóst- mnie.
Oddany pod sąd w Kijowie, po pro- odradzał wyjazd.
Kiereński wstał w samochodzie
wo. Dlugoby mówić. Ale — ale opocesie, który trwał zgórą miiesiąc, wy— Nie radzę panu—powiada mi— wiem panu ważniejsze zdarzenia,
i krzyknął:
wołując zrozumiałe zaciekawienie, zo- wyjeżdżać teraz zagranicę.
Wie
pan
— Słucham.
— Кю smiejet so mnoj goworit?
staje uniewinniony. Jedzie do Peters- jaki wszędzie stosunek do Bolszewji,
— Zatytułujmy
więc—dajmy
na (Kto śmie mówić ze mną?)
burga. Tam po upadku Kiereńskiego Dla pana to niebezpieczne. A w ra- to „Pierwsze spotkanie z Kiereńskim*.
Podniosłem rękę i rzekłem:
zajmuje cały szereg wybitnych stano- zie wypadku z panem
musielibyśmy
„Byłem sztabs:kapitanem w pułku
— ]а budu goworit* s wami, gowisk w szeregu rządów
bolszewic- interwenjować:.
lejogwardji, który walczył na froncie spodin ministi!
Mimo tych rad przygotowywałem austrjackim. Było to w roku 1917, w
kich. Zostaje więc komisarzem i ko— Kto wy?
mendantem Petro-pawłowskiej twier- się do wyjazdu. Spakowałem rzeczy. czerwcu. Nasz pułk miał zacząć zapo:
— Ja predsiedatiel -komiteta lejb„dzy, organizując cały szereg jaczejek W ostatniej chwili konsulat niemiecki wiadaną
od miesiąca ofenzywę na gwardji grenadjerskawo polka.
pospołu z Lerunem,
Trockim i inn. kategorycznie odmówił mi wizy. Trze- Tarnopol.
wczesny
rząd
Kierens— szum
Dziewałtowski?
łeaderami ruchu bolszewickiego. Dalej ba było zostać, I dypiero w zeszłym kiego nie cieszył się już pópularnoś.
—
Da.
jest mianowany

do dates

piaią na dom w Wil, rodzicielska, pomoc
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wydaną
przez P.
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— Może
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od godz, 5—8,
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Ogłoszenia do wszystkich pism na
specjalnie ulgowych warunkach
przyjmuje
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zamachem
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kupimy,

linowo (wzglę- . dla uczni w
zamianą z. do. inteligentnym,
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samochód osobowy <Forde.
Jeśliby w tym dniu przetarg
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trudno było
za jednym
rzucić wszystko,
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" którzy=
owiócć
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dużoby o tem mówić. Dość będzie
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15-40 wrzešnia r. b. o godz. 12-ej
odbędzie się w Nowogródku w Urzę:

bolszewickim.
może I nie posprzeczałem
się z nikim..,
nie li- Trudno może będzie panu zrozumieć
cząc na żadne obietnice regime'ów cały splot wydarzeń jakie nie pozwocesarskich, Gintowt oddaje się walce liły mi wcześniej wrócić do Polski.,

om Sportowy

Dom H.-Kom.
2
3

Słowackiego1, m. 2.
3
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Dom H.-K.

B ska ua

E
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dla uczącej

roku, kiedym został dyrektorem jedAle ba! Któż — bo jest p. Gin- granicznych i wojny w bolszewickich nej z linij lotniczych dzięki stosunkom
towt-Dziewałtowski — zapyta niejeden republikach zauralskich, potem jest udało mi się wyjednać wizę niemiecz czytelników — nie wszyscy przecie posłem w Pekinie, wreszcie zajmuje ką. Wziąłem uriop i wyjechałem.
stanowisko komisarza na Kaukazie. Przez Włochy, Francję do Polski...
słyszeliśmy o nim!
Odtąd jestem w Wiinie.
Słusznie. Ponieważ uważam, że Trudno zliczyć te wszystkie stano— No dobrze,
a rząd rosyjski
losy p. Qintowta są zgoła nieprze- wiska, jakie mu przypadły w udziale..
nie szukał pana, nie zmuszał do poWreszcie...
ciętne, wręcz niezwykłe atak przecież
ciekawe—powiem wam o nim. SłuWreszcie rzuca Rosję. Wyjeżdza wrotu?
— Nie. Bolszewicy
milczą. Bo i
chajcie.
miby na urlop
zagranicę.
Poprzez
Jako 18-letni akademik brał udział Włochy, Austrję, Francję i Niemcy nacóżby się im zdało nagabywanie
w ruchu rewolucyjnej młodzieży w wraca do Polski...
mnie? Wiedzieli dobrze dzięki
ajentom, gdzie byłem. W Paryżu siedziaPolsce. Po skończeniu szkoły w WilNiepojętel..
mieliby
nie pojechał studjować na politechni— Może to niedyskretne pytanie, łem dość długo. Bolszewicy
ce petersburskiej...
ale—ale właściwie dlaczego tak póź: dwa wyjścia: albo skłonić minie do
‚„ W 1905 roku poznał się p. no pan wrócił? pytam pana Gintowta powrotu, zapomnieć 0 moim „grzestosunków

E

4 i od 4—5 pp. od dn, 20 b. m,

Piac Napoleona Skrz. pocz Nr 627.

Wierząc, że Polska
powstać
tylko dzięki walce z wrogiem,

Kiedy w ubiegłym roku powrócił z caratem. Wstępuje w szeregi kos
do Wilna pan Jgnacy Gintowt Dzie- munistów. W 1917 r. organizuje w
wałtowski, to przyjazd jego wywołał pułkach jaczejki. Walczyz Kiereńskim
Wreszcie
nielada sensancję, nietylko w Wilnie, i z całym rządem eserów.
ale w całej Polsce, Wszelako życie w czasie ofenzywy pod Tarnopolem
płynie szybko, więc i o największych przyczynia się najwięcej do klęski
nawet wydarzeniach rychło się zapo* Kiereńskiego. Zdobywa ten przezwismina. Ponieważ zaś p. Gintowt od- ko «bohatera porażki tarnopolskiej».
mówił podówczas bliższych wyjaśnień
społeczeństwu i prasie, więc sprawa
jego powrotu ucichła.
Dziś, kiedy Rosja sowiecka
wre
od walk wewnętrznych, kiedy Europa
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go- Janukowicz za ten zuchwały
stanie niebawem przed Sądem doraź-
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m 1 oddziału, ul. śsto Jakóbska 12 — 6 m
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3.500 zł.
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komtortem.

Kuchnia zdrowa i obiłta. Opieka
troskliwa i sumienna. Korepetycje па
miejscu. Jagiellońska, Nr 7, m. 1,

„ _ Bieniakońskie.
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Sz SPÓŁDZIELNIA ROLNA ma

wicz zbiegł w niewiadomem kierun19 m. 20 w lesie należącym do wsi ku, lecz dnia następnego dzięki enerJacyny, gm. Zośniańskiej dokonano gicznym poszukiwaniom, zarządzonym
zuchwałego napadu na powracającą przez władze policyjne został ujęty.
ubiegły
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rzostwie

rozmiaru 35x45 może otrzymać każdy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu
adresu i znaczku poczt. za 16 gr.

wydry spo-

czenia osób fachowych,

4

artykułów
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kan-
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Kobieta-lekarz

urządzony z całym

анльбавный,

nieograniczo-
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żywnościowych i paszy
czas od 1 września do

Wilji, około więzienia Antokolskiego, soko, Pokazanie się całego stada
miasta na
„ukazało się stado wydr, płynących z tych zwierząt w środku
orze-

przetarg

separacyjnej

D. Zeldowicz

Mr 33.
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Słobódce rozpisuje
niniej-

ч

nauczycielstwa musi cierpieć dzieki
oszustwom jednostki, uzurpującej ty.
zaró. tuł nauczycielki szkoły powszechnej. (o)

Według

zostały przeniesione do nowego

szym

w

Zamkowa

Przyjęc. 9—1 i 5—8
od 12.5 Chor. kobiece
oraz Spec. weneryczne, moczopłciowe
i
skórne ul, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot.
Bristol),
W. Zdr. P. Nr. 31.

dla komisowej sprzedaży
CUKRU
niniejszem
KANTOR
i SKŁADY

ul. Zawalnej

pobytu

września

11 stawił się

(Wilno,

Doktór

Banku Cukrownictwa
iż

o godzinie

z

17

Oficjał Prałat Jan Hanusowicz,
Notarjusz Ks. Anfoni Wiskont.

k

zawiadamia,

dniu

apelacja przysługiwać jemu nie będzie.

REPREZENTACJA

w Warszawie

aby w

Sądu

Tel. 330.

7.

Biura

Stado wydr z prądem Wilji.

rzeki.

—

OGŁOSZENIE.

Spółdzielna

w

w dół

23

roku

niniejszem

naznaczony, to będzie uważany
za nieposłusznego prawu, sprawa
będzie
sądzona
pod jego nieobecność i od
wyroku
Sądu

TAT WIAT

IE) Šitas amir Aktis Ak k

Ossolińskich 4

Ze składu Zawalna Nr. 1.
Ze sklepu Kalwaryjska Nr. 2.
W Oddziale Giębockim w Giębokiem

Od dłuższego już cźasu zjawia do wno policji, jak i Kuratorjum, gdyż
różnych osób niejaka Stefanja Olesz- Oleszkiewiczówna pokazuje swą legikiewiczówna, podając się za nauczy- tymację nauczycielską, której jej nie

prądem,

W.-Stefańska

Wileński
Zapaśnika

z d. Poczobut. Sąd ostrzega Aleksandra
Zapaśnika, że jeżeli się nie stawi za dzień

asotów GTZGGOTZ SZKOLNIĘKI

Wilno,

Arcybiskupi

sprawie

SPRZEDAŻ WAGONOWA i WORKAMI,

SPRZEDAJE

Ostrzeżenie przed fałszywą nauczycielką.

W dniu wczorajszym zanotowano
Wilnie
niezwykły
wypadek.
Na

WARSZAWA,

!

Superiosiaf |

Uzasadnienie powyższego
orze:
zostało odroczone do dnia 18 sierpczenia będzie ogłoszone w dniu 1
nia.
Wczoraj, dn. 18 sierpnia, została września r. b. (0)

się

t. zw. precyzyjne 11 gat.
i wyborowe szkolne,

ny na

sławnego
w Wilnie
o przyznanie maja 1925 r., która to decyzja uwzglępraprawa własności do posesji przy ul. dniła powództwo konsystorza
Ostrobramskiej
Nr. 9 i Konskiej wosławnego, uchylić i sprawę umoNr. 18, przyczem ogłoszenie decyzji rzyć.

14) zająć

I gat.

HURT i DETAL.
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Jak już donosiliśmy dnia 11 sier- ogłoszona sentencja Sądu Apelacyjnepnia Sąd Apelacyjny w Wilnie do go w powyższej sprawie.
Sąd Apelacyjny orzekł decyzję Sąspraw cywilnych rozpoznawał
sprawę z powództwa konsystorza prawo: du Okręgowego w Wilnie z dnia 26

przy ul. Wolana

inżynierskie

G.GERLACH-

Т
J

Sprawa murów p o Bazyljańskich.

cielkę szkół powszechnych, i wyłudza
pod rozmaitemi pozorami, oszukując
ludzi, nawet znaczniejsze kwoty.
Należałoby tę osobę (mieszkającą

celarji

TAT

TTT

ЧГ ЧАЕ ЧАЧА

sobie

wszelkiej pomocy i wskazówek. Or:
ganizacja pomienionego związku ma
opinjo- być uskuteczniona najpóźniej w prze-

Wilnie.

statut

dzeniu statutu
zwołany zostanie do
Wilna zjazd poszczególnych
delega-

tów Kas

1926

ФФ

edyktalne

Aleksandra

niewiadomego,

CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.

EE]

cieli Kas Chorych, mających
swoje
siedziby na terenie województw Ziem
Wschodnich.
Głównem
zadaniem
tego zjazdu było omawianie sprawy

Sąd
wzywa

z

iż po zatwier-

dai

Wezwanie

KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2 m, 30, w dnie powszednie od godz. 4 m. 30.
POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3<ciej, w dnie powszednie o godz. 5-tej.

rekcji Ubezpieczeń
w
Warszawie
prośbą o zatwierdzenie.

Nadmienić należy,

aka

TULIPAN" "zm ji

„CZARNY

(ul. Ostrobramska 5)

[==]

Dyrekcji Ubezpieczeń w. Warszawie
p. Gerbatowskiego, zjazd przedstawi-

film
dramat historyczny w 8 aktach,
wieści A. Dumasa.
NAD
PROGRAM: <Zwierzęta jak ludzie» komedja w 5.ciu aktach.
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
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W ostatnim tygodniu odbył sięw
Pińsku, zwołany przez przedstawiciela

Dziś będzie wyświetlany

EEE
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ruchu
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warzyszem

minister

— trudnol..

wie,

jak

owe komitety armij?..
Kiereński

Ale, czy pan

wybrane

zmieszał

się

zostały

i

zapytał

towarzyszącego mu komisarza StawkiStankiewicza:

— Odpowiedz, jak odbyły się wybory!

\

Tamten jednym tchem

wyrecyto:

wał: Tajnie, bezpośrednio...
— Oto
widzicie,
zwróciłem się
do żołnierzy — pan minister nie wie,
jak zostały obrane komitety
rewolucyjne. Ale my wiemy i wiemy, że to

co powiedział komisarz

kłamstwo!
Wówczas

na mój

Stawka

rozkaz żołnierze

rozstąpili się i Kiereński,
nując nad sobą,

to—

ledwo

pa-

przejechał.

Wszyscy wiedzieli dobrze,
że
ofenzywa, do której przygotowywano

się od miesiąca, dla której czyniono
pogadanki
żołnierzom, udać się nie
może.
Austrjacy byli
do niej przy-

gotowani. To też ofenzywa skończyła
się klęską i była

początkiem

końca

wyższe

„pierwszym

policz-

armje same wypowiedziały się za nią. rządów Kiereńskiego. Na ofenzywę
1 rzekł dalej, że zaledwie 3 komitety tarnopolską
austrjacy odpowiedzieli
armij
opowiedziały się przeciwko kontr-ofenzywą,
zmuszając wojska
ofenzywie, a 12 armij żądały jej.
rosyjskie do paniczneęgo odwrotu.
Poczem usiadł, Na tę replikę nie
Prasa niektóra wydarzenie po-

odezwał

się ani jeden głos. Kiereńskie-

go poniosła

nazwała

wściekłość. Nie rozległ kiem Kiereńskiego*,

się ani jedea oklask.

— Jedź dalej!—rzucił

szoferowi.

za

którym

na-

stąpiły inne, zmuszając
go
wkońcu
do ucieczki, ustąpienia z rządów
i

Zatrzymałem go ruchem ręki, żą- wreszcie wywołując dlań hańbę i po-

dając wysłuchania odpowiedzi. Kiereński upierał się jechać,
ale po-

gardę Rosjan.

wstrzymała go postawa żołnierzy.
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