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m do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł, 
P. K. 0. Nr. 80259 > 

  

W sprzeuąży detaliczaej cena pojeuynczego п-го 15 
Opłata oocztowa viBzczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca: 

— 
groszy, | 

DO LUDNOŚCI MIASTA WILNA! 
We środę dnia 8-go b. miesiąca o godzinie 8 i pół rano przybędzie do Wilna i odprawi uroczysty ingres czyli wstąpienie na wileńską stolicę arcybiskupią dotychczasowy biskup łomżyński 

JEGO EKSCELENCJA NAJDOSTOJNIEJSZY ARCYBISKUP - METROPOLITA WILEŃSKI KS. ROMUALD JAŁBRZYKOWSKI, wyniesiony do tej wysokiej godności, jednej z najwyższych 
w Polsce, przez Ojca Świętego Piusa XI Papieża. 

Wielki to i radośny dzień dla miasta naszego i Kraju. : 2 1 3 : Н : 

Dotąd przez pięćset lat z okładem rządzili prastarą diecezją Wileńską biskupi. Z chwilą gdy, niedawno temu, otrzymała diecezja Wileńska przywileje i tytuł arcybiskupstwa metropolitarnego, 
przybywa oto osiąść w Wilnie Nominat Apostolski ARCYBISKUP - METROPOLITA WILEŃSKI. 

Jest to wielki dostojnik nietylko Kościoła Katolickiego lecz i Państwa Polskiego. a 3 za c ё ° 
Powitamy Go radośnie i okazale! Niech pozna i czuje, że z tak wielką wita Go Wilno serdecznošcią i skwapliwošcią, jak z wielkim żalem żegnała Go Łomża, gdzie świetnych rządów 

biskupich zostawia pamięć po sob 
Wzywamy ludność Wilna do spotkania NAJPRZEWIELEBNIEJSZEGO ARCYPASTERZA tłumnie i 

z dworca kolejowego do Ostrej Bramy i do Bazyliki, kędy przeciągać będzie wielka procesja ingresowa. ° > 22 s : 
Zarazem prosimy Ludnošė Wilehską o karne zachowanie się wobec zarządzeń organizatorów uroczystości, dokładając starań, aby powaga Ingresu i jego przebieg niczem nie były 

zakłócone. 

  

Komunikat Komitetu Ingresowego. 
Porządek dnia 8 września. | 

Przybycie djecezjan łomżyńskich 

spodziewane jest na g. 7 m. 30 rano. 

Spotykają ich na dworcu: przedsta- 
wiciel Kapituły Metropolitalnej, vice- 

prezydent miasta, przedstawicielki ko- 

misji kwaterunkowej i przedstawiciele 

komisji porządkowej. 

Godzina 8. Diecezjanie Łomżyńscy zaj- 

mują wskazane im miejsca przed Dworcem. 

Godzina 8.30. Spotkanie JB Arcybiskupa- 

Metropolity na Dworcu przez JE Biskupa 

Sufragana Kazimierza Michalkiewicza na 

czele Kapituły, przez Pana Wojewodę Wła- 

dysława Raczkiewicza, Dowódcę Obszaru Wa- 

rownego i Prezesa Dyrekcji Kolejowej. 

Godzina 8.45. Pochód wyrusza ku Ostrej 

Bramie. 
Godzina 9. Powitanie JE Arcybiskupa- 

Metropolity u Ostrej Bramy: 1) przez Pre- 

zydenta miasta a Radnymi, 2) przez Przed- 

stawlcieli Ziemiaństwa i 3) Senat Akademic- 

ki U, S. B. $ a 

Godzina 9.15, Msza Św. w Ostrej Bra- 

mie. Celebruje Ks, Infułat Błażewicz. 

Godzina 9.45. Przemówienie Ks. Intuła- 

ta Błażewicza, żegnającego JE Arcybiskupa* 

Metropolitę w imieniu Kapituły i diecezjan 

Łomżyńskich. 

Godzina 10. Początek procesji ingreso- 

wej. 

Godzina 11. Przybycie procesji do Ba- 

zyliki. Powitanie JE Arcybiskupa-Metropoli- 

ty u podwoi Bazyliki przez Kapitułę Metro- 

politziną z JE. Sułraganem na czele. <Te 

Deum». Nawiedzenie Przenajświętszego Sa- 

kramentu, Modlitwa za Arcybiskupa. Oka: 

zanie Bulli Papieskiej Kapitule i podpisanie 

odnośnego aktu. Odczytanie Bulli z ambony. 

Homagjum Duchowieństwa. Modlitwa do 

św. Stanisława, Patrona Bazyliki. Błogosła- 

wieństwo. Uroczysta Pontyfikalna Suma i 

kazanie JE. Arcybiskupa-Metropolity. 

Godzina 1. Koniec nabożeństwa i odjazd 

JR. Arcybiskupa do pałacu. 
Godzina 1.30. Przyjęcie delegacyj w sali 

portretowej apartamentów  arcybiskupich, 

(Porządek delegacyj jest ustalony. Należy 

się zwracać do ks. Prof. Ciekoūskiego). 

Godzina 8. Raut w pałacu Reprezenta- 

. £yjnym Rzeczypospolitej, 

Dla szoferów urzędów wszystkich 
resortów oraż dla członków Komitetu 
Ingresu będzie zarezerwowane miejsce 
przed Kaplicą Ostrobramską od stro- 

ny miasta. Karty wstępu do Katedry 
służą również za karty wstępu pod 
Ostrą Bramę. 

Procesje kościelne mają się stawić 
na placu przy Kościele św. Kazi- 

mierza o g 8. Organizacje i Związki 

ze sztandarami stawią się na plącu 

Katedralnym o g. 9. Te zaś Organi- 
zacje i Zrzeszenia, staraniem których 

będą wzniesione łuki tryumfalne, 
mają przy-nich pozostawać. : 

Czas dzwonienia w Kościołach 
ulega nieznacznej zmianie: należy 
dzwonić od g. 8 m. 30 do g.9i 

od g. 10 do il. 
Porządek utrzymują przy Ostrej 

Bramie:: Ks. prof. Cichoński, ppłk. 
Stanisław Bobiatyński, p. komisarz 
Dowojno, przy Bazylice — przedsta: 
wiciele wojskowości: pik. Eljaszewicz 
i kpt. Iwaszkiewicz, p. Stanisław Ja: 
rocki, p. Komendant Straży Ogniowej 
Waligóra i Alumni Seminarjum Du- 
hownego. 

; Do wy środkowej wchodzą tylko 
delegacje ze Sztandarami składające 
się z trzech osób, oraz osoby posia- 

ie. 

    

VII sesja Zgrodzenia Ligi Narodów. 
GENEWA, 6 IX. PAT. Dziś o godz. 11-ej przed południem odbyło 

się otwarcie Vil-ej sesji Zgromadzenia Ligi Narodów w obecności dele- 
gatów ze wszystkich części Świata. 

Otwarcia dokonał minister spraw zagranicznych Czechosłowacji dr. 
Benesz wygłaszając dłuższe przemówienie. Minister zobrazował na wstępie 
dzieło Ligi Narodów dokonane od czasu ostatniej zwyczajnej sesji Zgro- 
madzenia Ligi Narodów a zwłaszcza od sesji marcowej. Minister wskazał 
na wielkie znaczenie układu locarneńskiego dla wytworzenia pokojowych 
stosunków w Europie, obecnie żadna już przeszkoda—mówił minister— 
nie stoi na drodze do przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów dzięki któremu 
uczyni się zdecydowany krok w kierunku upowszechnienia Ligi Narodów. 
Przez reorganizacji Rady Ligi "Narodów zamierza się wciągnąć nowe 
państwa do współpracy w Radzie. 

Dalej minister wyraził nadzieję, iż te państwa, które wycofały się z 
Ligi Narodów oświadczą gotowość podjęcia w przyszłości z nią współ- 
pracy. Po przemówieniu dra Benesza Zgromadzenia mianowało członków 
do badania pełnomocnictw, w klórych skład na wniosek szefa delegacji 
szwajcarskiej radcy związkowego Motty weszli—Molow (Bułgarja), Wang 
(Chiny), Aguoro i Y'Bethancour (Kuba), Laidoner (Estonja), Bartholomy 
(Francja), maharadża Kapurthala (Indja), hr. Bonin Loagare (Włochy), 
baron Lehmann (Liberja), Dalszy ciąg obrad o godz. 16-min. 30. Mini- 
ster spraw zagranicznych Jugosławji będzie obrany na popołudniowem 
posiedzeniu przewodniczącym Zgromadzenia. 

Turcja żąda niestałego miejsca, 
PARYŻ, 6 IX. PAT. Genewski korespondent «Timesa» donosi ze 

źródeł miarodajnych iż rząd turecki wyraził w drodze dyplomatycznej 
życzenie wstąpienia do Ligi Narodów. W pismach wystosowsnych do 
rządów poszczególnych państw rząd angorski stwierdza między innemi, 
iż Turcja, która zamierza reprezentować w Lidze Narodów nietylko swoje 
własne interesa, lecz również interesa niereprezentowanych w tej organi- 
zacji państw azjatyckich domega się zarezerwowania dla siebie niestałego 
miejsca w Radzie. ё 

TTT AS TDIA T IKT TAS TIT MTS T RS ATA SIS СОБ НЕ 

Jeszcze duch Locarna. 
BELIN, 6 IX. PAT. Cala prasa poludniowa komentuje wrogo rewe- 

lacje prasy amerykańskiej i paryskiej na temat rzekomego tajnego przy» 
mierza polsko-rumuńskiego. „Taglische Rundschau» nazywa ię konwencję 
przymierzem wojennem zwróconem przeciwko Niemcom, Rosji i Węgrom 
i zapytuje, czy tego rodzaju umowa i tego redzaju pomoc, jakiej Francja 
oczekuje ze strony Polski i Rumunj można pogodzić z duchem Locarna, 

Bunt oficerów artylerji. 
Stan wyjątkowy w Hiszpaniji. 

MADRYT, 6 IX. Pat. Dziennik urzędowy ogłasza dekret 
wprowadzający w całaj Hiszpanji stan wyjątkowy oraz dekret 
o zawieszeniu w służbie wszystkrch oficerów artyierji z wyjątkiem 
tych, którzy przybywają w Marokku, zwolnionych zastąpią 
oficerowie rezerwy. Rząd ogłosi również komunikat o areszto. 
waniu szefa artylerji, dowódcy pułku Siegowji oraz wszystkich 
oficerów 11 i 12 pułku artylerji. 

Komun:kat głosi dalej, iż w innych rodzajach broni panuje 
dyscyplina i że buntownicze jednostki, jak np w Barcelonji, 
gdzie koszary kawalerji co otoczone zostały przez oddziały 
artylerji, stopniowo zgłaszają posłuszeństwo, dotychczas z żadnej 
strony nie otrzymano wiadomości o roziiewie krwi, lub o jakim- 
kolwiek gwałcie. Ž 

MADRYT, 6. !X. Pat. Komunikat półurzędowy podaje, iż krój z za- 
ufaniem odnosi się do zkcji generała Primo de Rveri mającej na celu 
stłumienie buntu oficerów artylerji. W Andaluzji i Katalonji konflikt został 
zażegnany w innych garnizonach jest na drodze do rozwiązania. 

Tajfun nad Japonją. 
TOKIO 6 IX PAT. Tajfun szalejący w sobotę wyrządził wielkie szkody. Wedle 

ostatnich wiadomości liczba zabitych wynosi 31 osoba rannych 159, zaginionych 2,254 
budynki xniszczone całkowicie, 530 poważnie uszkodzonych. 

Groźne zaburzenia w Indjach. 
LONDYN 6 1X PAT. Dzienniki donoszą, iż władze angielskie wystosował i- matum do strajkujących robotników chińskich w Kalkucie, którzy ebstrzefiwali Taiki cudzosiemskie, Strajkujący na ultimatum nie odpowiedzieli wobec tege marynarze bry. tyjsey wyładowali w Kalkucie i uśmierzyli Chińczyków. 
KALKUTA, 6X. PAT, Wskutek starcia między mahometanami i Chińczykami jest 

138 zabitych i rannych, aresztowanych 150 osób. 
KALKUTA, 6 IX. PAT, Na przedmiešciu doszto do starcia miedzy mahometana. 22 a as Musiala interwenjowač policja, Jest wiele rannych w fem dwuch ofi- 

ce:ów policji, 
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dające karty wstępu. f : Я 8 ргоСУЕЗіі od ce. a> do ši 3 Zamiast TRANU ; = 
Katedry .biorą udział: procesje gą poleca się znany нна z 

kościelne (ylko chorągwie i ctiarzyki) g 104 lat wielu za J e m 
2) duchowieństwo, 3) JE. ks. Arcy- E WER Leksrzy с о r o 1 S a 
b skup-Metropolita, 4) przedstawiciele gą Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 5 
wiadz i cztonkowie Komitelu Ingresu, zę wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej E 
5) orkiestra. a Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. й : 

: Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski* g 
Lekarz - dentysta & i marką ochronną—trėjkat ze statywem. @ 

Gh. Krasnosielski |g 77" "5 saślatowaciw. Reg. Min. Zdr, P, Е . 
eg. Min. Zdr. Publ. Nr 214, 

1. WIELKA 21 a m 
> ГЕГЕ РОЫ РЕННЕ СЕЧЕРЕ 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ui. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 

go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOW A—ul|. Mickiewicza 24 

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

wystawnie, a przedewszystkiem dekorując bramy, balkony i okna po drodze 

KOMITET INGRESOWY, 

O imponderabilja ziemiańskie. 
Dnia 2 sierpnia odbyło się w Wilinie Walne Zgromadzenie Spółdzielni 

Rolnej Kresowego Związku Ziemian na którem Dyrektor tejże Spółdzielni 
p Michał Obiezierski wygłosił referat, charakteryzujący działalnośćjza osta- 
nie trzy lata. 

Podajemy tę część referatu, która charakteryzując ideologję ziemiaństwa 
Województw ; Wschodnich, wskazuje linję spółdzielczą po której zdaniem 
p. M. Oblezierskiego ziemiaństwo kro-czyć winno. 

— „Twierdziłem i twierdzę, iż mądrzejszy polityk z zachodu za- 
ziemiaństwo Ziem Wschodnich było stąpić sztucznemi koncepcjami nie 
i dotychczas jest (kością pacierzowa potrafi.—Osadmk zaś w pierwszym 
organizmu państwowego prowincji pokoleniu wnieść do życia sąsiedz- 
położonych na wschód od Bugu i kiego może tylko rozierkę, czerpiąc 
na niem należy oprzeć przyszłą roz« swe walory państwowe jedynie z ko- 
budowę państwowości Polskiej. Wesz- rzyŚci materjalnych, które nie zawsze 
liśmy jednak w okres odbudowy w pierwszym pokoleniu organizowa- 
wskrzeszonego państwa pod hasłem nia gospodarki łatwe będą. Dla tego 
przesadzonego  demokratyzmu jak też wszelkie radykalne hasła rzucane 
społecznego, tak też i politycznego. w masy włoścjańskie, a mające na 
Jeżeli chodzi o demokratyzm społecz- celu podkreślanie różnic między dwo- 
ny, to nazwałem go  przesadzonym rem a wsią, po za chwilowemi korzyš- 
dlatego, iż w nowoczesnej Polsce ciami partyjnemi — zresztą bardzo 
mówić o zmniejszeniu praw człowieka problematycznemi, nie mogą stwo- 
—praw wywalczonych przez Wielką rzyć gruntu dla poważnej na dalszą 
Rewolucję nie zachodzi potrzeba: jest mętę zakreślonej polityki państwowej 
to stare i przebrzmiałe hasło, szerze- i ostateczne zespolenie Ziem Wschod- 
nie zaś jego wnosi tylko niesmak nich z Macierzą tylko oddalić mogą. 
demagogji. Co zaś do demokratyzmu Rzucanie zaś tych haseł jest rażącą 
politycznego, który znalazł swój wy- demagogją potrzebną dla wzmocnie- 
raz w najnaiwniej pomyślanej ordy- nia swego opiekuńczego stanowiska 
nacji wyborczej po wypadkach ma- rozmaitych karjerowiczów. Jeżeli weż- 
jowych, też nie zachodzi potrzeba miemy pod uwagę stanowisko zie- 
mówienia, gdyż okres sejmowładstwa miaństwa Woj. Wschodnich które w 
zrodzonego z tej demokratycznej or- rezolucji swojej temi słowy określa 
dynacji wszystkim dał się we znaki i Swoje credo: «Gotowi jesteśmy do 
dziś nie z ręki ziemian został wymie” największych ofiar dla Polski i kraju 
rzony cios który mamy możność ob. naszego, ale nie wolno nam oddać 
serwowania. Dziś ziemiaństwo przez tego kraju i ziemi polskiej bronionej 
siedem lat osłabiane i teroryzowane przez szereg pokoleń do przefrymar- przez własne rządy, odzierane z wią. czenia dla siikcesów partyjnych albo ry w swoje posłannictwo—widzi na- dla roztrwonienia iluzorycznych ko- 
ocznie jak czas, ten najdoskonalszy Tzyści politycznych», tobije z tych słów 
mędrzec życiowy pracował dla niego, wysoko zrozumiany obowiązek oby- 
gdyż obecny gabinet Bartla jest ni. watela państwa widać z nich, iż nie 
czem innem jak kwintesencją powo- walka o niezmienność stosunków 
łania do steru rządu intellektu—tj. tej dotychczasowych jest zadaniem zie- 
wartości ludzi która w życiu społe- miaństwa, lecz jest niem czuwanie, czeństwa stanowl znaczną mniej: aby w dokonywającem się przewar- 
szość. Diatego też hasło „odrodzenia tościowaniu zachować państwo od 
moralnego* dla żadnego odłamu kataklizmu, a więc dać czas i moż- 
społeczeństwa w  Rzeczypospoliiej ność tym, którzy otrzymują warsztaty 
nie jest tak blizkiem zrozumienia jak pracy jak i tym którzy wyzbywają 
dla ziemiaństwa województw wschod- zastosować się do powstających wa: 

nich. runków. 
Na Ziemiach Wschodnich ziemiań - Nie można bowiem procesu przez 

stwo jest znaczną mniejszością w która przeszła Kongresówka w Okre 
ogólnej masie ludności wiejskiej w S'e popowstaniowych reform skutkiem 
przeważnej ilości różnej w swej mo- Wyzbywania się ziemi przez ziemizń: 
wile i wierze. Masy ludowe ziem STWO na rzecz włościan, porównść z 
wschodnich, określającą swoją naro. procesem zastosowanym na Z. Wsch. 
dowość jako „tutejszą* są woskiem „ Tam włościaństwo coraz bardziej 
z którego państwowość polska przez uświadomione narodowo, pozostając 
mądrą, a opartą na perspektywie hi. w otoczeniu własnej swojskiej mu 
storycznej politykę ulepić może о- Kultury, wysuwało się na widownię 
bywatela oddanego państwu. jak samodzielny czynnik życia naro- 

A jakaż jest ta perspektywa histo. dowego, na Z. Wsch. reforma rolna 
ryczna która daje możność z doświad- 7 punktu widzenia państwowego 
czeń lat ubiegłych wysnucia podsta. przedstawia przez swą nagłość nie- 
wy do przyszłego mądrego  działa- bezpieczeństwo zagłady ciągłości ży- 

nia? Sr duchowego narodu i zanikiem 

Więc przedewszystkiem po nad KU UY:. 
wszystkiem górująca ścadęcjealetnisif eż. = a diugo zatrzyma- 
stwa kiėre ziemie wschodnie- przez 16 Się nad charakterystyką ziemiań- 
150 lat niewoli utrzymać dla państwa Stw3, Woj Wschodnich i do spra- 
Polskiego umiała. Ё a państwa wozdania o Spółdzielni wniosłem, 0 : wydawać się mogący na pierwsz Jeżeli się weźmie pod uwagę głę- rzut ok ierwi i 45 
bię polityki” perfidyjnie bas + rzut oka, pierwiastek polityki to c ) я uczyniłem dła tego, iż  nietylki carski prowadzonej, mającej na celu osób mniej awk si że poróżnienie dworu ze wsią; jeżeli szej dzielnicy, ale 
el jacka tylko — powstaniestanie ków danai ios Tale A rowna Gi o ady odniosą się winne w stosuakach 

z os zabitego 5 r. i je- Sia R. żeli z drugiej strony wnikniemy w to, Twierdzon: ja iż pomimo wszystko dwór przetrwał tyle dysk, Ziemi R ra i stosunki swe sąsiedzkie z wioską pularny, iż świadczy on o pochodze: wzmocnił i zaufania w chłopa nie niu obszarniczem, O charakterze kla. stracił=to stanie się zrozumiałem sowym i inne t 'p zarzuty, Otóż na wysoka wartość intellektu państwo- to odpowiedzieć muszę iz с przez wego ziemiaństwa! cały ciąg naszej pracy doskonale ro- Jednocześnie nie trzeba zapomi- zumieliśmy, że anachronizmem było nać, iż sentyment ziemiaństwa, wy- mówić o zdobyciu zrozumienia w pływający ze wspomnienia zabaw chwili kiedy narodem całym  wstrzą: dziecinnych z synem fornala białoru- sał paroksyzm gorączki, w chwili sa—jest ten sam dla Hiehora ze wsi kiedy wszystko co było wczoraj wy- kresowej, co dla Walka z Kongre dawało się złem, a conajmniej po- sówki i że tych związków żaden naj- zbawionem zdolności zainteresowania , 

p 0 ————— ———————— 

Sejm i Rząd. 
Zmiana na stanowisku szefa 

sztabu generalnego. 

WARSZAWA, 9XI, (żel, wł. Słowa) 
W najbliższym czasie ma ustąpić ze 
swego stanowiska dotychczasowy 
szef sztabu generalnego gen. Piskor 
a na jego miejsce ma być mianowa- 
ny inspektor armji w Toruniu gen. 
Berbecki. Gen. Piskor odejdzie do 
generalnego inspektoratu wojsk. Jak twierdzą w kołach zbliżonych do 
Ministerstwa Spraw Wojskowych 
również w najbliższej przyszłości na- 
leży się spodziewać szeregu  przesu- 
nięć na wyższych stanowiskach woj: 
skowych. 

* 

WARSZAWA, G IX, (tell. Stowa) 
Według obiegających pogłosek 
wślad za pierwszemi  przesunięciami 
na stanowiskach wojewodów nastą- pić mają— dalsze zmiany personalne, 

Definitywnie więc odchodzi ze 
służby państwowej b. wojewoda śląs- 
ki, p. Bilski, Spodziewane jest rychłe przeniesienie wojewody kieleckiego p. Manteufia, losy wojewody Wacho- 
wiaka nie są jeszcze zdecydowane; 
wojewoda lwowssi, p. Garapich, po- 
mimo istotnych zasług, jakie zło- żył na swem trudnem stanowisku R jest również na czarnej 

k . 

„, Województwo poleskie natomiast 
nie ma być zupełnie obsadzone, gdyż 
rezerwuje je dla siebie p. minister 
Młodzianowski na wypadek ustąpie- nia 

Trudniejsza sprawa jest z woje- wodą poznańskim p. Bnińskim, kio. rego losy od szeregu tygodni są już zdecydowane. Sfery rządowe liczą się jednak z fatalnem wrażeniem, ja - kie wywołałoby usunięcie p. Bniń- 
w 2 Wieikopolsce. 

obec tego w najbliższym czasie zaproponcwać mają p. Bnińskiemu bój sępy w ki zagranicą, by w en sposób opróżnić pl. - 
ai, próżnić placówkę po 

Osoba ewentualnego następcy nie jest jeszcze ustalona. 

SZCZURY 
I MYSZY 
TĘPI 

a jeszcze przed wojną ze swej skute- 
czności i nagrodzona wielkim medalem złotym na wystawie w Wiedniu 

Pasta A. ZALEWSKIEGO 
w RAWIE MAZOWIECKIEJ 
UWAGA; 

  

Nieszkodliwa dla zwierząt do- 
mowych i ptactwa, Zamówienia 
wysyła się pocztą za zalicze- 
niem. Żądać we wszystkich 
aptekach i składach aptecznych 

obojętnem, a wsSzysika co * miało się 
stać juiro zaciekawiało i podniecało. Ale nie chodziło nam o Zdobycie popularności tłumów, które obezwład - nione dreszczem tajemniczej nowości przyglądały się w milczeniu temu co się dzieje, chodziło nam o stokroć ważniejszą sprawę o przechowanie wśród samych ziemian tych trady. cyjnych imponderabiljów, które nam dziadowie i ojcowie przekazali, a które prze: 1560 lat nie dla własnej wygody i fantazji — nie dla dogo- dzenią tłumom — lecz dla Państwa 
Polskiego ustrzegliśmy. 

„Słowo „Zieinian n* w Woj. Wschod- 
nich jak również „Robotnik* na 
Śląsku przywykliśmy uważać jsko 
synonimy Siraży wschodniej i za. 
chodniej Rzeczypospolitej polskiej — 
a nie jako klasy — i w tym duchu 
i z temi ideałami przystąpiliśmy do 
pracy. 

Michał Obiezierski,



ECHA KRAJOWE 
  

NIEŚWIEŻ. 

— (Z) Wyzwoleńcy tamują ko- 

masację. W przeszłym roku wieś 

Panacze w gm. Siniawskiej postano: 

wiła ogromną większością głosów 
skomasować swe grunta i przejść na 

kolonje. Na ogólną ilość 133 gospo: 

darzy, jedynie 7 nie zgodziło się na 
kolonizację. Rozumie się opór tak 
małej garstki nie mógł być brany w 
rachubę i roboty komasacyjne zostały 
prawie dokonane w zupełności | 

Obecnie 72 gospodarzy» przenio- 
sło się już na kolonje. Sprawa była 
na najlepszej drodze, wkrótce miały 
być wydane dokumenta i każdy z 
gospodarzy miał otrzymać od rządu 
1300 zł. jako długoterminową po: 
życzkę. Wyglądało, że Panacze zro- 
biły doskonały interes, porządkując 
wreszcie swe sprawy gospodarcze. 
. Reptem zaszedł pewien incydent, 

który chwilowo sparaliżował całą 
pracę. Trzeba opowiedzieć jego po- 
czątek: oto geometra po przyjeździe 
do wsi w celu iozpoczęcia robót za- 
mieszkał u jednego z gospodarzy w 
Panaczach. Ten spryciarz postanowił 

skorzystać z okazji i pocichutku za: 

żądał od geometry przyznania mu 

najlepszej kolonj;, ofiarowując za to 
piękną walizkę skórzaną. Rozumie się 
uczciwy geometra słyszeć nawet o 
tem nle chciał i stanowczo odmówił 
wszelkim propozycjom nieuczciwości, 

W losowaniu ów szachraj otrzy- 
mał działkę nieprzypadającą mu do 

gustu. Wtenczas zwąchał się z Leo: 

nowiczem i Przybyłowskim, działa- 
czami „Wyzwolenia* i wraz Z nimi 

rozpoczął energiczną akcję przeciw 

kolonizacji, Rezultat jest taki, że te- 

raz nikt nie płaci opłat stemplowych 
za przeprowadzone transakcje, wobec 

* tego dokończone być one nie mogą. 

Ogłupieni Panaczanie w ten spo: 
sób są narażeni na ściągnięcie znacz- 

nych kar za nieopłacenie podatku 
stemplowego, a prócz tego nie mogą 

otrzymać pożyczki rządowej 1300 zł. 

na gospodarstwo. ,W dodatku zaagi* 
towani chlopi uwierzyli prowodyrom; 
że nie należy zgadzać się na koloni- 

zację i mimo tego, iż większość prze- 

niosła się już na kolonje całe zasie- 

wy jesienne dokonali starą modłą, t. j. 
zasiewając dawne sznury. 

Rezultat ostateczny taki, że szelma, 

któremu nie pozwolono zrobić inte- 
resu na sąsiadach, zbuntował właś: 

nie tych wszystkich, których chciał 

pokrzywdzić i w rezultacie zahamo- 
wał akcję zmierzającą do podniesie: 
nia dobrobytu całej wsi. Trzeba mieć 
nadzieję, że oszukani chłopi poznają 

‚ $1 па tem, kto im szkodzi i w jakim 

celu, swoją zaś drogą podobne — łaj: 
dactwo owego oszusta i wymienio: 

nych działaczy  <wyzwoleniowych» 
muszą być kategorycznie potępione i 
zwalczane. 

— Budowa szkół. Urząd gm. 
Horodziejskiej po zakończeniu grun- 
townego remoniu własriego budyn- 

ku szkolnego w Ostrówkach, natych- 
miast przystąpił do wykończenia bu- 
dowy drugiego własnego budynku 
szkolnego we wsi Makasze. Robotę 

przeprowadza się sposobem gospo: 

darczym i choć jest dość duża, po- 

suwa się w prędkim tempie, aby do 

rozpoczęcia roku szkolnego była cał: 

kowicie zakończoną. Mimo ciężkich 

warunków finansowych i ostrego 
braku gotówki, są jednak widoki, że 
dzięki enargji Zarządu Gminy cel bę- 
dzie całkowicie osiągnięty. 
— Konferencja polsko-sowiec- 

ka. 27.Vi1 w maj. Kuncowszczyzna 
odbyło się posiedzenie mieszanej Ko- 

misji polsko-sowieckiej w sprawach 
zatargów granicznych na odcjnku 
granicznym gm. Zaostrowieckiej do 
chwili przekazania jej powiatowi Nie- 
świeskiemu. Ze strony polskiej brali 

upział: starosta łuniniecki, p. Jago* 

dziński, przedstawiciel starostwa nie- 

Dr. med, L, ŁUKOWSKI 
powrócił. 

Jagieliońska 1 tel. 592. 

MOHACS 
Czterysta lat temu były w Euro- 

pie egoizmy narodowe bardziej może 
jeszcze w sobie zasklepione i sprzecz- 
nem: interesami skłócone niż teraz. 
Każda chata stała z kraju... 

A były to w dodatku czasy wy- 
buchu Reformacji. Całe centrum 
Europy było jakby tylkogi jedynie tą 
niesłychanej wagi kwestją zaabsorbo- 
wane; bunt Lutra, jak wiadomo, 
nietylko ruszył był z posad religijno- 
etyczne podwaliny głębokiego śred- 
niowiecza lecz wlókł z sobą od po. 
czątku wprost nieobliczalne ekono- 
miczno socjalne jak niemniej politycz 
nej natury konsekwencje. Cesarz Ka- 
rol Vty był się właśnie powikłał 
w przewlekłą wojnę z Francją... 
Europa pochłonięta wewnętrznemi, 
potęznemi niesnaskami i porachunka* 
mi zdawała się zgoła niemieć oczu i 
uszu dla nadciągającego z zewnątrz 
straszliwego niebezpieczeństwa. 

Świat muzuimański, Świat proroka 
z Mekki i Medyny, 
chrześcjańskiej Europy. Toczył się 
grzmiąc i hucząc wystarczająco głośno... 
Lecz na reichstagu w Worms ani też 
na akwinsgrańskim dworze cesarskim 
nawet nie patrzono w tę stronę. 

   
    

szedł na podbój 

šwieskiego, p. Malukiewicz i oficer 
KOP. kap. Brodkiewicz. — Ze stro- 
uy S.S.S.R. pełnomocnik Cimkowic- 
kiego rejonu, p. Pawłow i czterech 
oficerów sowieckich. Następna kon 
ferencja odbędzie sią 6-90 we wsi 
Mosiewicze po. stronie sowieckiej. 

GRODNO. 

— Zebranie organizacyjne wy: 
stawy rolniczo-przemysłowej w 

. Grodnie. We czwartek 2-go wr+e- 
śnia r. b. w Magistracie odbyło się 
zebranie w sprawie zorganizowania 
wystawy rolniczej w Grodnie, 

Zagaił zebranie Prezydent Stęp- 
niewski, wyješniając cel wystawy. Je- 
dnocześnie Przewodniczącym | žebra- 
nia został p. Stępniewski, Sekretarzem 
p. Jodkowski. 

W czasie dyskusji zabrał głos p. 
inż. Cytarzyński, stojąc na stanowi: 
sku, że zorganizowanie jedynie wy- 
Stawy nie osiągnie należytego efektu 
i że należy dążyć do stworzenia 
<Targów Północno Wschodnich». 

Pan Cytarzyński złożył odpo- 
wiedni wniosek. 

Inńe stanowisko zajął p. Bursztyn, 
projektodawca wystawy uważając, że 
narazie powinna być zorganizowana 
wystawa. 

W czasie dyskusji zabierali głos 
pp. prezes Giedrojć, dr. Rupp, mec. 
Zaboklicki, dr. Jakimowicz i inni. 

W końeu zdecydowano powołać 
do życia Komitet, który rozpocznie 
starania w celn uzyskania pozwolenia 
w Warszawie na urządzenie Targów. 

Do Komitetu- zostali wybrani pp. 
ks. Sapieha, Siępniewski,  Zabuklicki, 
Bursztyn, Cytarzyński, O'Brien de 
Lacy. 

NOWOGRODEK. 

— (x)Odezwy komunistyczne. 
W ostatnich dniach we wsi Szlachty, 
gm. Rożankowskiej, wej Nowogródz- 
kłego rozrzucone zostały odezwy ko- 
munistyczne, wydane przez komunis- 
tyczną partję polską. W  odezwach 
tych nawoływano ludność do urzą- 
dzania wieców, w celu popierania 
strejku w Anglji. 

VII Kongres „Fidacu”. 
WARSZAWA, 6.1X. PAT. Dziś o 

godz. 10 rano w sali rady miejskiej 
odbyło się otwarcie Vil dorocznego 
kongresu Federacji Związku b. woj- 
skowych państw sprzymierzonych 
„Fidac* 

Na podjum zajęli miejsca— prezes 
rady ministrów prof. Bartel, gen. 
Żeligowski, w zastępstwie marszałka 
Piłsudskiego, sen. Baliński oraz pre- 
zydjum z pulkownikiem Grossfieldem 
na czele. Na sali obecni byli człon: 
kowie ciała dyplomatycznego, attache 
wojskowi państw sojuszniczych oraz 
delegowani przedstawiciele świata 
wojskowego i politycznego. 

Zebranie otworzył sen. Baliński, wi- 
tając zebranych uczestników kongresu i 
podnosząc nieznacznie, jakie organizacji 
międzysojuszniczej wezwał obecnych 
do uczczenia przez powstanie i chwilę 
skupienia pamięci poległych wojsko- 
wych sojuszniczych, którzy okryli 
sztandary sojusznicze chwałą w wal- 
ce o sprawiedliwość i o wolność 
ludu. Gen. Crozsfield w któtkiem prze. 
mówieniu omówił na wstępie zna- 
czenie historycznych wystąpień Ро!- 
ski od chwili jej powstania. Mówca 
podniósł zasługi Paderewskiego dla 
Sprawy sojuszników i Polski oraz 
marszałka Piłsudskiego, jako zwycięs- 
kiego wodza narodu pokrewnego, 
Przemówienie swe przyjęte oklaska- 
mi, zakończył trzykrotaym okrzykiem 
na cześć Polski, 

W. imieniu marszałka Piłsudskiego 
> wygłosił gen. Żeligow- 

ski. 
O godz. 12:ej uczestnicy kongre- 

su udali się pochodem ze sztandara- 
mi na grób Nieznanego Żołnierza, 
gdzie złożyli wieńce. 

  

Miano tam co innego do roboty i 
w głowie. 

"  Przedmurzem zaś wówczas Chrze- 
ścjaństwa od strony ciągnących ku 
północy nieprzeliczonych wojsk suł: 
tańskich były Węgry, państwo jedne- 
go z czeskich Jagiellonów, króla 
Ludwika Il-go. Lecz państwo to było 
dalekie od blasku i potęgi czasów 
Ludwika I-go „zwanego Wielkim. Na 
dworze królewskim i po magnackich 
dworach pleniło się bujnie ostateczne 
rozpasanie; hulano i bankietowano; 
nawet, o zgrozo, na najwyższych sta- 
nowiskach wśród duchowieństwa by- 
najmniej nie šwiecono  zbawczym 
przykładem. Rządzący naród węgierski 
nikczemniał a dolne jego warstwy 
dziczały w przewlekłej ciemnocie. 
Podczas gdy demoralizacja i szalony, 
przepych toczyły jak czerw klasy za- 
możne i oświecone, ciężka nędza 
dawała się ludowi we znaki, W 
1514-tym, zatem niedawno jeszcze, 
doszło było do formalnego zbunto- 
wania się chłopów. Dano sobie z tem 
radę lecz wciąż jeszcze ów żywioł 
wiejski uważany był za bardzo a bar- 
dzo „niepewny*. 

To też gdy Przedmurze Chrześcjań- 
stwa zniewolone było podnieść się 
raz jeszcze i nawale tureckiej stawić 
czoło — mowy być nie mogło o za: 

SŁ 

O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

Zjazd Katolicki w Warszawie ży- 
wo poruszył umysły całej Polski, 
dowodem tego tocząca się dyskusja 
na łamach pism. Prasa endecka, któ: 
rej nie udało się upiec podczas zjazdu 
swojej pieczeni stara się wszelkiemi 
sposobami wmówić w swych czy- 
telników, że „endecja i katolicyzm to 
jedno". Na nic jednakże wyszukana 
ekwilibrystyka sylfów redakcyjnych, 

katolickie społeczeństwo polskie zro- 
zumiało bowiem, że interesa Kościoła 
katolickiego w Polsce nie mają stycz- 
nych z polityką partyjną endecji i 
często, bardzo często są djametralnie 
różne. Te zabiegi partyjne demaskuje 
„Czas“: 

Na uwagę — czytamy zasługuje stano- 
wisko narodowej demokracji i jej prasy. 
Zjazd jej był nadzwyczajnie nie na rękę 
„ak wogóle krzywo patrzy na wszelką ak- 
cję katolicką samodzielną, nie idącą na lej 
pasku i nie dającą się nadużywać do celów 
partyjnych. Ą już zwłaszcza paniczny lęk 
ją ogarnia wobec wszelkiego cienia możli: 
wości organizacji katolickiej niezależnie od 
stronnictwa. Dała temu wyraz w sposób 
nader charakterystyczny, choć ostrożny pra« 
sa partyjna. Ale nic jej ie pozostało, jak 
ze względu na swoich czytelników «faire 
bonne mine au mauvais jeu». Więc wytężo: 
no wszelkie siły, aby ile się da, wyzyskać 
zjazd do celów pariyjnych* Więc w pocho: 
dzie wziął udział z wielkim  transparantema 
Związek ludowo-narodowy. Więc korzysta: 
jąc z napływu przyjezdnych Związek L N. 
urządził wiec w obronie Kościoła katolickie- 
go przeciw masonerji. Więc <Gazeta Poran- 
na» dokazywała nielada sztuk ekwilibrycz- 
nych, aby w opinji swoich czytelników u- 
tożsamić katolicyzm z obozem nacjonalisty- 
cznym. Podobnie podczas samych obrad 
miało się wrażenie, jakoby biorący udział 
w zjeździe narodowi demokraci, niektórzy 
raczej nieświadomie zapewne, bądź przez 
stawianie maksymalistycznych żądań, bądź 
pizez powiększanie rzekomych trudności 
raczej rzucaJi kamienie przed nogi akcji ka. 
tolickiej, 

Ale powróćmy do spraw biezą- 
cych. W. niedzielę odbyło się we 
Lwowie otwarcie Targów Wschod- 
nich. Podczas otwarcia ministereprze- 
mysłu i handlu p. Kwiatkowski po- 
wiedział mowę, podkreślająca koniecz- 
ność tworzenia podwalin gospodar. 
czych polityki polskiej. Mowę tą 
omawia „Głos Prawdy* i raptem ni 
stąd ni 
passus: 

Czy nie identykujemy aż nazbyt często, 
interesów rolnictwa z interesami wielkiej 
własności rolnej? Boć drobna własność zbo: 
ża nie wytwarza na sprzedaź—|ecz owszem 
dokupuje go, Dla drobnej własności zboże 
to surowiec, który przetwarza ona na pro- 
dukty gospodarstwa hodowlanego. ięc 

zowąd znajdujemy taki 

jeśli ta drobna własność u nas przeważa, 
jeśli reforma rolna ma na celu dalsze jej 
wzmożenie, czy nie należy jej interesy wy- 
suwać przedewszystkiem, gdy mowa o po- 
trzebach rolnictwa? A jej interesy nie są by: 
najnaniej zgodne z obszarniczemi. 

Poglądowi temu nie można od. 
mówić oryginalności, jednakże należy 
mieć nadzieję, że nie. bądzie on 
realizowany o ile nie chcemy, aby 
nasza pozycja wywozu zboża w 
bilansie handlowom z czołowego 
miejsca, jakie obecnie zajmuje, zeszła 
gdzieś na szary koniec. Wiadomo 
przecież doskonale jak gospodarzy 
chłop lub drobny rolnik. To „wysu- 
nięcie interesów drobnego rolnictwa 
przedewszystkiem* doprowadzi do 
tego, że z jednej strony będziemy 
mieli zrujnowane doszczętnie większe 
warsztaty rolne (przez podatki i brak 
pomocy kredytowej), z drugiej zaś 
drobne gospodarstwa w 3/4 ziem 
Polski będą mogły przekarmić zaled- 
wie siebie. 

Białoruska «Krynica» z powodu 
zbliżającego się ingresu J. E. ks. 
Arcybiskupa Metropolity Jabłrzykow- 
skiego zamieszcza artykuł, w którym 
wysuwa szereg postulatów katolików 
białorusinów zastrzegając, że mogą 
one jedynie chwilowo ich zaspokoić. 
Postulaty te są: 

1) nauka w Wileńskiem Seminarjum 
Duchownem języka białoruskiego, literaiury 
i historji 

2) wyznaczenie dla wileńskich białoru- 
sinów katolików jednego specjalnego ko- 
ścioła 

3) wydanie ogólnych przepisów dlą du- 
chowieństwa w sprawie używania języka 
białoruskiego w kościołach i parątjach: 

Jak na „chwilowo“ nie można 

2 WO 

Wywiad z Galwanauskasem. 
KOWNO, 6. IX Pat. W wywiadzie z przedstawicielem prasy oświad- 

czył Galwanauskas iż zrozumiałem jest zarówno dążenie Polski 
skania hegemonji wśród państw bałtyckich, jak też i to, 

do uzy: 
iż dążenie to 

niepokoi Rosję. Obecnie nie należy obawiać polskiego napadu na Litwę 
i należy uważać związek trzech państw bałtyckich jako czynnik pokoju. 

Sidzikaus ministrem spr. zagranicznych. 
Przyjął zaproponowane stanowisko. 

Z Kowna donoszą, że ministrem 
tecznie mianowany został p. Sidzikauskas, 

spraw zagranicznych Litwy, osta- 
dotychczasowy poseł litewski 

w Berlinie, który w r. z. przewodniczył delegacji kowieńskiej na rokowa: 
niach z Polską, w Kopenhadze i Lugano. % 

Sidzikauskas zgodzit się na objgcie tego Stanowiska, 

Sensacyjne wiešci z Moskwy. 
Aresztowanie przedstawiciela dyplomatycznego Angiji. 4 į 

Do Rewla nadeszla sensacyjna wiadomość, że w Moswkie 
został aresztowany jakoby, jeden z przedstawicieli dyplomatycz- 
nych Angiji. Żidnych szczegółów nie udało się dotychczas utrzy- 
mać, wszakże w Estonji wiadomość ta wzbudziła zrozumiają 
konsternację. 

Masowe zwalnianie oficerów Armji czerwonej. 
<Krasnoarmiejec» urzędowe pismo Komisarjatu Ludowego do Spraw 

"Wojskowych, podaje wiadomość, że Rewolucyjna Radą Wojenna uchwa: 
lita przeprowadzić w ciągu dwutygodniowego okresu - czasu redukcję 
586 ciu oficerów sowieckich, należących do Partji Komunistycznej, a po: 
dejrzanych o udział w ruchu opozycyjnym. Zgodnie z wnioskiem Kamie- 
niewa, popartym przez Komisarza Ludowego do Spraw Wojskowych 
Worosżyłowa, uchwalono zwolnionych oficerów zastąpić przez oficerów 
rezerwy Armji Sowieckiej rekrutujących się głównie z b. oficerów Armii 
Carskiej. Giy jeden z członków Ridy zwrócił uwagę na możliwość pro: 
wadzenia przez tych oficerów / agitacji 
uśmiechem rzucił charakterystyczne słowa: «Tak pod ścienku» (y) 

kontrrewo!tucyjnej, Kamieqiew ; z 

Tryumf lotnictwa polskiego, 
TOKJO, 61X PAT. Dnia 5 września o godz. 4 min. 30 rano lot- 

nik polski por. Orliński opuścił się na 
był gorąco i owacyjnie przyjęty przez 

lotnisku Tokorozawa w Tokio gdzie 
przedstewicieli .włądz wojskowych, 

poselstwo polskie, sztab lotniczy, jak również przez uczni i uczenice wyż- 
szej szkoły lotniczej. 

Por. Orliński zatrzymał się w imperial hotelu. Program pobytu por. 
Orlińskiego w Tokio jest następujący: W dniu 6 b. m. wypoczynek, w 
dn. 7 b. m. rano wizyta w ministerstwach i intytucjach, obiad wydany 
przez ministra spraw wojskowych, po południu w Garden Party wydany 
przez towarzystwo japońsko-polskie, w dn. 8 b. m. obiad urządzony przez 
japońskie stowarzyszenie lotnicze na cześć porucznika Orlińskiego, po po- 
łudniu gazeta „Asahi-Shinbun* przyjmuje lotnika Orlińskiego, wieczorem 
obiad w poselstwie polskiem. 0 b. m. obiad wydany przez lotnicze to- 
warzystwo akcyjne „Mitsui-Bissan* i „ Nakazima-Sejssakusho“, 

; WARSZAWA, 6iX. PAT. Podsekretarz ;słanu w M-stwie spraw za: 
granicznych Knoll wysłał do Tokio na ręce porucznika Orlińskiego nastę: 
pującą depeszę: Serdeczne gratulacje z okazji znakomitych wyników lotu 
okrywających sławą imię Polski na Dalekim Wschodzie. 

RZESZOWIE TORZE ZEZEZZOTEAAAZEZĄ TO ZOO TOOZE PE ZZCZE TEASE OOOYEZEEZA 

Katastrofa lotnicza w Santoce. 
Pilot ciężko ranny. 

W poniedziałek dnia 6 b. m. o godz. 4-30 aeroplan systemu «<Spad> 
prowadzony przez por. Grzybowskiego Stanisława, z 1l pułku lotniczego, 
wskutek defektu w motorze rozbił się podczas lądowania w okolicy stacji 
Santoka, pow. Święciańskiego. Aparat siinie uszkodzony—pilot zaś został ciężko 
ranny. Natychmiast na miejsce wypadku wyjechało pogotowie lotnicze z Po: 
rubanku z mechanikiem. W dniu dzisiejszym zaś wyjedzie specjalna komisja, 
mająca na celu zbadanie stanu używalności aparatu, (y) - 

Czy gen. Jaźwiński został zwolniony? 
Niektóre pisma warszawskie podały sensacyjną wiadomość o rzeko- 

mem wypuszceniu z więzienia na wolność gen, Jaźwińskiego. Natychmiast 
po otrzymaniu tej wiadomości ! zwróciliśmy się do najbardziej 
nych czynników do K. O, W. i Wojskowego Więzienia 

miarodaj- 
Śledczego, i w 

obu tych instytucjach zaprzeczyli tej pogłosce w sposóq jaknajkatego- 
ryczniejszy. Istnieje dopiero projekt wypuszczenia generała z więzienia na 

wolną stopę, z racji złego stanu zdrowia — lecz nie został jeszcze wpro - 
wadzony w życie. (y) 
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Bank Handlowy, 
Bank Handlowy w Warszawie Oddział w Wilnie, 

Bank Towarzystw Spółdzielczych Oddział w Wilnie, 

Bank Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu 
Oddział w Wilnie, 

niniejszym komunikują, 

powodu ingresu Hreybiskupa 

Jałbrzykowskiego w d. 8 b. 

m. będą nieczynne od godź. 

9-ej do godz. 12-ej. 

iż z 

o
S
8
9
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persas bei, (0800999999 9892668D 
ciągnięcie do kadrów czynnego wojska: 
ludu wiejskiego. Trzeba było poprze- 
stać na załogach magnackich zamków, 
na skąpych rezerwach dalszych gro- 
dów i miast, Lecz w szlachcie wzgięd- 
nie nielicznej, ałe za to bitnej i za- 
dzierżystej, fantazja była wielka, ani- 
musz kipiał. Liczono też na „pomoc 
Europy*.: Skarb państwa był pusty, 
lecz wierzono święcie, że jednem 
uderzeniem w same czoło potęgi 
wrażej rozproszy się ją, obezwładni 
i przewlekłej wojny nie będzie, 

I we trzydzieście niespełna tysięcy 
znakomitych szabel i dzirytów, w 
garść huiców najdświetniejszej jazdy, 
w kilka taborów prowadzonych przez 
najdostojniejszych w kraju mężów a 
nawet książąt Kościoła —wyciągnięto 
w pole naprzeciw zbliżsjącym się nie- 
przeliczonym zastępom wojsk sułtana 
Solimana, 

Zwarto się już w granicach Pań- 
stwa Węgierskiego, choć daleko je- 
szcze na południu od stolicy, nad 
Dunajem, opodal miasta Mohacs (po 
polsku: Mohacz). 

Uderzenie Węgrów było niesły- 
chane. Cóż, kiedy rozprysło się jak 
tęczowa bańka szklana o granitowy 

m" 

się z koniem i w ciężkiej zbroi do 
sporego ruczaju, zwanego Csele i 
śmierć tam poniósł momentalną. Pod- 
czas gdy rozgromione hufce węgier- 
skie szły w rozsypkę, rzuciło się woj 
sko tureckie wyrzynać w pień to, co 
dało się okrążyć i pod szablę i dzi- 
dy pochwycić. Wymordowano wów- 
czas, na mohackiem strasznem pobo- 
jowisku, przeszło dwadzieście tysięcy 
Węgrów. 

Na pomoc szałonym ryzykantom 
węgierskim špieszyly forsownym mar- 
szem wojska regularne, uporządko: 
wane ra prędko i wyekwipowane w 
stolicy. Dowodził niemi Jan S:apo- 
lyai — i spóźnił się, nie przybył na 
porę pod Mohacz. Diaczego? Do 
dzić dnia sprawa nie wyjaśniona. Zu- 
pełnie, jak ze spóźnieniem się pod 
Waterloo Grouchyi'ego. Spóźnił się 
Szapolyai siedmiogrodzki czy wcale 
nie miał zamiaru... przybyć w porę? 
Istnieje przypuszczenie, że nie chciał 
zbytnio zadzierać z Wielką Portą. Ja- 
koż Szapolyai, jako, niebawem po- 
tem, rywal Ferdynanda |-go Habs: 
burga, całkiem jawnie z sultanem 
trzymał. 

Europa—ani drgnęła. jsk się rze- 
mur. Poległ na czele kwiatu młodzie. kło, zajęta była zgoła czem innem 
ży szlacheckiej sam król Ludwik, niż śpieszeniem na gwalt Węgrom z 
właściwie raniony śmiertelnie, zwalił pomocą. 

  

Katastrofalny pogrom pod Moha- 
czem był kompletny i nie do napra- 
wienia. Stało się. I nie mogło już się 
odstać. 

Większa część kraju dostała się 
pod panowanie Osmanów — oczywi: 
ście rie zdolna stawiać najmniejszego 
oporu. | dopiero po 150 latach po 
pogromie potęgi tureckiej pod mura- 
ml Wiednia, jarzmo tureckie z krajów 
czysto węgierskich zdjęto, —wszelako 
obce panowanie przez to nie ustało: 
Węgry, niezdolne odzyskać dawnej 
swej suwerennej świetności, przeszły 
powoli pod. berło Habsburgów, któ- 
rzy też panowali samowładnie na 
Węgrzech aż do roku 1867-go, kie- 
dy to—po Sadowie—Austrja stała się 
monarchją austro., węgierską. 

„ W ciągu następnych lat pięćdzie- 
sięciu potrafiły wolne i samodzielne 
Węgry wzbić się na stopę jednego 
z najokazalszych królestw w Europie, 
pełne tężyzny ducha, niepospolitego 
dobrobytu i zachodnio-europejskiej 
kultury, 

I ta świetność runęła, 
Po Mohaczu, drugą czarną kartą 

padł w dzieje Węgier i węgierskiego 
narodu: Trianon. Mohackiej katastro- 
fie równą katastrofa. Tylko, že jej 
widownia nie było zasłane trupami 
pobojowisko gdzieś nad Dunajem, 
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Nieudany występ ko 
munistów w Wilnie. 

W ubiegłą niedzielę. 
Ubiegłą niedzielę przypadałe rocz- 

nica ukonstytowania się międzynaro- 
dowej organizacji młodzieży komuni- 
stycznej t. zw. „komsomolców*. Ko: 
munści starają się dzień ten wyzy- 
skać w odpowiedni sposób. przez 
rozrzucanie odezw, wywieszanie sztan* 
darów z odpowiedniemi nadpisami, 
przez urządzenie demonstracji, pocho' 
dów i tp. W sukurs poczynaniom 
czynników wywrotowych u nas w 
Wilnie poszli członkowie bolszewi* 
zującej Niezależnej partii chłopskiej. 
Już od dłuższego czasu Świetnie zor* 
ganizowane bojówki pp. Wojewod- 
zkiego i Balina wyrabiają różne bre- 
werie. 

Ubiegła niegziela należy do rzędu 
najbardzej obfitujących w wypadki. 
Była to niejako próba sł komuni- 
zujących wyzwoleńców i wyzwolo- 
nych komunistów, z pod znaku N.P.H. 

Oto chronologiczny przebieg wy* 
padków, mających wybitną łączność: 

Wiec w saii Miejskiej. 

Zapowiedziany przez Polski Komi- 
tet Wyborczy do Kasy Chorych wiec 
w sali Miejskiej o godz. 12 1 pół w 
południe zgromadził sporo osób. Za- 
ledwie jednak ukonstytuowało się 
prezydjum rozległy się w różnych 
stronach sali okrzyki porozinieszcza- 
nych tam członków bojówki, co zmu- 
siło wreszcie do rozwiązanie wiecu 

« przy pomocy policji. 

Wiec w kinie „Heljos”. 

Równocześnie prawie miejscowy 
Komitet PPS. urządził zapowiedziany 
wiec przedwyborczy do Kasy Cho: 
rych w sali kinematografu „Heljos“. 
Tutaj akcja komunistów i serdecznych 
adharentów była znacznie silniejszą, ze 
względu na spodziewaną kontrakcję bo- 
jówki PPS. Po ukonstytuowaniu się 
prezydjum. Przy końcu jego przemó- 
wienia na scenę wtargnął sekretarz 
Wojewódzkiego Oddziału PSL. Wyz- 
wolenie Wojewódzki i usiłował prze- 
mawiać, popierany przez bojówkę. 
Wiec został zerwany. 

Nie udały pochód. 

Po rozwiązaniu wiecu uczestnicy 
przed kinem Heljos usiłowali utwo- 
rzyć pochód, lecz interwencja policji 
przeszkodziła tym zamiarom. Zepchnię 
ci na wązkie chodniki ul. Wileńskiej, 
przeszli aż do ulicy Żeligowskiego 
do siedziby Okręgowej Koinisji Kla- 
sowych Związków Zawodowych, skąd 
się rozeszli, 

Rozpędzony pochód. 

O godz. 4 po południu przed lo- 
kalem K. S. Makabbi przy ul. Nowo- 
grėdzkiej zgromadzita się spora gru- 
pa młodocianych żydków, w ilości 
około 80 osób, którzy utworzywszy 
rodzaj pochodu, przeszli ulicami Sło- 
wackiego i Pohulanką chcąc przez 
ul. Boufalową i Portową dostać się 
na plac Łukiszki, by przed więzie- 
miem urządzić manifestację na cześć 
osadzonych tam więzniów  politycz- 
nych. Akcja ta jednak została w za- 
rodku sparaiiżowaną przez energicz- 
ną postawę policji państwowej. „Bo* 
haterscy Obrońcy idei komunistycz- 
nej* na widok mundurów policji roz: 
proszyli się szybko, zostawiając na 
placu kilka ulotek komunistycznych, 
wydanych przez Centralny Komitet 
Wykonawczy Międzynarodowej Or- 
ganizacji Młodzieży Komunistycznej 
(Sekcja Polska). 

Aresztowani. 

W ciągu ubiegłej niedzieli w ręce 
policji dostało się kilkunastu osobni- 
ków, których jednak, wobec braku 
materjału obciążającego zwolniono. 
Zatrzymani zostali jedynie znani dzia- 
łacze: Józef Ofiman, niedawno zwol- 
nłony z więzienia wyrokiem Sądu 
Okręgowego w znanym procesie 
przeciwko 04, Hirsz Zajden, Cesle 
Lerman i Eszenstadt znany jako kol- 
porter bibuły komunistycznej, oraż 
jeden z członków żydowskiego zwią- 
zku zawodowowego pracowników 
drzewnych. 

jeno był w konferencyjnej nad Se- 
kwaną sali stół obsiadły przez mię. 
dzynarodowych dyplomałów. 

Pod Mohaczem i w Trianon do- 
konano powalenia Węgier na obie 
łopatki. 

I — niewyczerpaną jest zaiste Hi. 
storja w sytuacje, o jakich się filo- 
zofom nie śniłol Podczas wielkiej 
wojny walczyli Turcy, potomkowie 
zwycięzców z pod Mohaczu, . ramię 
przy ramieniu z Węgrami. Dziś oba 
państwa, Węgry i Turcję łączy wspól: 
na niedola, Są to dwa państwa, któ- 
re najbardziej może ucierpiały od 
wojennych przeciwności losu i od 
ich nasępstw — wersalskich. 

Habsburgowie doszli stopniowa 
do panowania na Węgrzech wśród 
wojennej zawieruchy nieustającej 
przez dziesiątki lat po klęsce pod 
Mohaczem — i panowanie ich na 
Węgrzech ustało też wśród wojennej 
zawieruchy, w roku 1018:tym. › 

Habsburgowie zostawili po sobie 
na Węgrzech głęboko zapuszczone 
w naród węgierski, aby się tak wy. 
razić, korzenie dynastyczne. A i oto 
jeszcze coś, co nie pozbawione nie- 
śmiertelnej ironji nieprzestającej nigdy 
unosić się ledziutko, prawie niepo- 
strzeżenie nad kartamai Historji,
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?P KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

VI Wszechpolski Zjazd 
delegatów polskich cechów rzeź: 
nickich i masarskich w Wilnie. 

i W/ ubiegłą niedzielę odbył się za- 
powiadany oddawna VI wszechpolski 
zjazd delegatów polskich cechów rzeź 
nickich i masarskich Rzeczypospo- 
litej Polskiej. 

, Po zebraniu się O godz. 8 rano 
w lokalu Banku Rzeźników i Wedli- 
niarzy przy ulicy Wielkiej 64 delega- 
tów i uformowaniu się pochodu wy- 
ruszono ulicą Miljonową do kościoła 
Wszystkich Świętych gdzie J. E. ks. 
Biskup Michalkiewicz celebrował mszę 
świętą wygłaszając okolicznościowe 
przemówienie, Po mszy pochód, (wraz 

17 sztandarami) skierował się uli- 
mi: Zawalną, Bazyljańską przez 

Ostrą Bramę, Wielką, Cielętnik na 
górę Zamkową, gdzie prezes Central- 
nego komitetu związku p. K. Syller 
złożył wieniec na grobie Nieznanego 
Żołnierza, 

Po dokonaniu zdjęć fotograflcz- 
pochód udał się do Domu Oficera 
Polskiego gdzie odbyły się obrady 
zjazdu. 

Po otwarciu Zjazdu przez p. Czy- 
{ 
į 

A 

ża z Wilna słowo wstępne wygłosił 
p. Syller, witając przedstawicieli zwią- 

| zku, władz i prasę. Imieniem władz 

! administracyjnych powitał gości Ko- 

misarz Rządu na m. Wilno p. K. 
Wimbor, samorządowych prezydent 

p. Łokucjewski, Następnie przemawiali 

| prezesi poszczególnych : okręgów 

Związku. Do stołu prezydjalnego za- 

proszono wszystkich prezesów okrę: 

gowych związku, protokółował gen. 

sekretarz związku. Po załatwieniu for- 

malności wbicia gwoździ pamiątko- 

ych, ofiarowanych przez pokrewne 
rganizacje i okręgi oraz wysłuchaniu 

krótkich przemówień wysłuchano SZE- 

regu referatów. Pan J Uziałło z Wil: 
| na mówił o „Połozemu gospodarczem 

| związków zawodowych  rzeźnickich 
, 4 masarskich”, następny prelegent p. 

( Woschke z Ostrowia mówił o „Spół- 
dzielczošci rzežaiczej“. ! 

Pan Kulawski z Poznania wygłosił 
referat na temat. „Rzemieślnik—jako 

Obywatel w Państwie" i wreszcie p. 

Syller—cZadania związków i cechów 
w Polsce», ; z 

Referaty te nie wyłoniły prawie 

dyskusji wobec_ czego wysłuchano 

sprawozdania Zarządu Głównego z 

działalności w roku 1925/26 i doko* 

mano wyborów członka Centralnego 

Zarządu na miejsce zmarłego. God: 
ność tą powierzono p. Wochke z 
Ostrowia, 

Nadmienić nadto należy, że uprzed- 
nio prezes Centrali p. Syller poru- 

szył sprawę kolosalnego znaczenia 
pracy zawodowej. 

p. Michałowski wyznaczyłby miasto, 
w którym miałby się odbyć zjazd. 
Po ukończeniu debat nad obcemi 
wnioskami zakończono obrady od 
śpiewaniem roty. 

Przed rozpoczęciem obrad, pod- 
czas ustawiania przy ścianie sztanda- 
rów związków zaszedł nieznaczny 
na pierwszy rzut oka, ale charaktery- 
styczny fakt. Oto przez nieuwagę cho- 
rążego wileńskiego związku portret 
Marszałka Piłsudskiego zasłonięty zo- 
stał chorągwią. Na fakt ten zwrócił 
uwagę przedstawiciej prasy p. Jan 
Zemło. „Pomyłkę” sprostowano. 

W godzinach wieczornych odbył 
się w salonach hotelu Gsorg'a raut 
wydany na cześć gości-delegatów 
Skupiający przeszło trzysta osób. Licz= 
ne przemówienie obecnych, pomimo 
tego, że zjazd sam nosił charakter 
wyłącznie ekonomiczny, nosiły zabar- 
wienie polityczne. Prezes okręgu war- 
szawskiego p. Weber w przemówie- 
niu swem podkreślił, że obok uczci: 
wej prasy kraj nasz zalewa prasa nie- 
Uczciwa (czerwona). : 

Raut, nastrėj ktėrego znamienowa- 
ła rzadko spotykana harmonja skon- 
czył się po północy. 

W dniu wczorajszym goście ko- 
rzystając z uprzejmości, prof. F. Ru- 
szczyca zwiedzali miasto. Zwiedzanie 
miasta poprzedzone zostało wyświe- 
tlaniem przezroczy z widokami mia- 
sta i poszczególnych jego fragmen- 
tów. J. 

Minister Kwiatkowski 
a VI Targi Wschodnie. 

W. przededniu otwarcia Vl-tych 
Targów Wschodnich min. Kwiatkow- 
ski ogłosił następującą odezwę: 

«Polacy, musimy podjąć ciężką 
i długotrwałą wojnę. Mobilizacja już 
się rozpoczęła. Pierwsze szeregi wy- 
ruszyły nawet na front. Osiągamy 
pierwsze sukcesy. Nie obawiajcie się, 
iż podejmujemy nową wojnę w o- 
kresie idei rozbrojenia, pacyfikacji i 
Ligi Narodów. Mamy aprobatę wszel- 
kich instancji na podjęcie tej wojny 
bezkrwawej ze samymi sobą. Przy- 
puszczamy szturm generalny do na: 
szej własnej psychiki, jak najprędzej 
musi się stać drugi cud nad Wisłą, 
Wartą i Bugiem. Nie wolno nam 
świętować trzech dni w tygodniu, gdy 
liczne rzesze naszych obywateli gło- 
dują, gdy posiadamy tak żyzne zie- 
"mie, takie bogactwa surowców, tak 
liczne warsztaty produkcji, Czyż nie 
potrzebujemy raz wrzeszcie zorgani- 
zować się do pracy? Skierujmy u- 
wagę na wschód i zachód, a zoba- 
czymy, jak wielkie możliwości go* 
spodarcze leżą niewyzyskane przed 
nami. Czyż nie wierzycie, że jeszcze 

dzisiejsze pokolenie, możecie > w 
O ile dotychczasowy przebieg 8; Asiącami pracować korzystnie i pro- 

rad cechował nadzwyczajny spok dukcyjnie przy warsztatach fabrycz- 
o tyle wolne wnioski przyniosły Za nych, że możecie stać się kupcami i 
sobą pewne „wzburzenie umysłów. 
Wniosek zdążający do kupienia dwóch 
złotych buław dla prezesa Centrali i 
jego zastępcy wywołał długą i bar- 
dzo ożywioną dyskusję. Sprawy м- 

fundowania tych buław najgoręcej po: 

pierał p. Różycki z Krakowa, który 

też pierwszy ofiarował 50 zł. na ten 

: cel. Ogółem zebrano około 700 zł. i 
uchwalono pozwolić Zarządowi Głów- 
nemu kupić bulawy z sum ofiarowa- 
mych na ten cel. dobrowolnie. 

Drugą kwestją wywołującą dłuż- 
| szą dyskusję była propozycja delega- 

tów Lwowskiego okręgu domagająca 
się aby następny zjazd odbył się we 
Lwowie. 

Propozycja ta wywołała dyskusję 
z racji tego, że do okręgu Iwowskie- 
go należą też i organizacje żydow- 
skie. Ostatecznie sprawę tę załatwio- 
mo w ten sposób, że zarządowi o- 
kręgu lwowskiego postanowiono ulti- 

atum: albo do dnia 31 grudnia r.b. 
członkowie zydzi będą wykreśleni z 
listy członków, albo następny zjazd 
odbędzie się w okręgu kieleckim, 

możecie znaleść pracę i dobrobyt na 
morzu polskiem? Wytraćcie doszczęt- 
nie niewiarę, nie wierzyliście w maoż* 
liwość wielkiego handlu węgla na 
Bsłtyku, a stało się to faktem od 
10 miesłęcy. Nię wierzyliście w pow- 
stanie w Gdyni portu, a oto wyrasta 

* on w oczach waszych z dnia na 
dzień. Gdybyście nawet nie „chcieli 
będziecie musieli stopniowo uwierzyć 
w młodość, żywotność i, tężyznę i 
niepokonaną chęć do życia i rozwoju 
Polski. Uwierzyli w nią nawet obcy, 
którzy mieli możność gruntownego 
poznania naszych dotychczasowych 
wysiłków i wyników. Idźcie też 
obejrzeć mobilizację części naszego 
frontu, idźcie na Targi Wschodnie, 
to zapewne utrwalicie w sobie prze- 
konanie o wielkiej przyszłości gospo: 
darczej Polski i zechcecie sami ode- 
grać czynną rolę w jej odbudowie», 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (y) Wzmożenie ruchu w 
przemyśle drzewnym. Skutkiem 

będącego wynikiem szeregu zamówieu 
ze strony firm budowlanych krajowych 
i zagranicznych w ostatnim łygodniu 
zanotowono w wielu miejscach Wo- 
jewództwa Wileńskiego rozpoczęciu 
prac nad exploatacją lasów. Narazie 
exploatowaną jest papierówka i kloce 
Świerkowe, W związku z tym zano: 
towano zmniejszenie bezrobocia w 
przemyśle drzewnym. — Spodziewane 
jest w najbliższym okresie czasu jesz- 
cze znaczniejsze polepszenie konjunk- 
tu w tej gałęzi przemysłu na Wi. 
leńszczyźnie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
6 września 1936 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 897 8,9 8,95 
Holandja 361,65 36255  360,75 

Londyn 43.80 43,91 43 69 
e 9.00 9.02 8.98 

P. 26,80 26,75 26,81 
Praga 26,72 26,78 26 66 
Szwajcarja 174.25 174,69 173.81 
Wiedeń 127.40 127.72 127.08 
Włochy 33,10 33,18 3302 
Beigja 2550  , 25,56 25,54 
Stokholm = = — 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 12,50 (w złotych 652,50 
5 kolejowa 157,00 155,00 

5 pr. pożycz konw. 51.00 52475 — 
pr. pożyczk, konw, — — — 

—proc. listy zast. 
. ziemskie przedw, 3650 3700 — į 
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— Pierwsza wizytacja Ks. Ar- 
cybiskupa. Z miarodajnych zródeł 
dowiadujemy się, że J.E. Arcybiskup 
Wileński Romuald Jalbrzykowski d. 
9 września o g. 8 rano wizytuje ko: 
ściół św. Mikołaja w Wilnie, jak wia: 
domo warafję litewską. Przy okazji 
Jego Ekscelencja zapozna się z nie- 
icznemi parafjanami narodowości li- 
tewskiej. 

Arcypasterz naogół okazuje żywe 
zainteresowanie się katolikami wszy- 
stsich narodowości swej rozległej 
archidiecezji. 

— Zarząd Okręgu Wileńskiego Sto- 
warzyszenia Dowborcayków <Ku Chwale 
Ojczyzny», niniejszem wzywa. wszystkich 
członków Oddzłału Reprezentacyjnego do 
koniecznego stawienia się, w pełnych histo- 
rycznych uniformach Dowborowskich, we 
środę, dn. 8 września r. b. o godz. 8 rano 
w lokalu Sekretarjatu, celem wzięcia udziału 
w uroczystościach związanych z ingresem 
J. R. Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego 
Romualda Jałbrzykowskiego. 

— Koledzy Kolejowcy! W doniosłym 
dniu 8 września polskie i katolickie Wilno 
weżmie serdeczny, a gromadny udział w 
uroczystym ingresie na stolicę arcypasterską 
pierwszego od chwiłi uzyskania niepodle- 
głości Arcybiskupa, ks. Jałbrzykowskiego. 

Na kolejowców spada zaszczytny i od- 
powiedzialny obowiązek utrzymania porząd- 
ku przy pewitaniu Arcypasterza na dworcu 
i podczas pochodu. 

Wzywamy wszystkich bez wyjątku ko: 
lejowców, aby we środę 8 września o g. 
7.ej rano SEO się na CA przy „A Aa: 
lejowe; z niskiem, i pedporządkowa* 

ti się ZEE kol. Edwarda Surwiłły, 
jako kierownika straży honorowej. Oznaki 

Str. dą rozdane na miejscu, © 

bike, Koledzy! Wszyscy, jak jeden 
! 

R Polski Związek Kolejowców 
w Wilnie. 

Września 1926 r. 

— Zarząd Stowarzyszenia Kupców 
i Przemysłowców Chrześcjaa m. Wilma 
niniejszem prosi członków o najliczniejsze 
wzięcie udziału w uroczystościach Ingresu 
.E. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego w dniu 

S-go wrżeśnia: Zbiórka o pół do 9—iej rano 
w [ekaju Stowarzyszenia Bakszta N, 7. 

Jednocześdie Zarząd prosi p.p. Kupców 
o zamknięcie swych sklepów na czas trwa- 
mia uroczystości, 

URZĘDOWA. 

— (Э Wojewoda wileński w 
Wilejce powiatowej. Wojewoda 
wileński p. Władysłąw Raczkiewicz 
w dniu 5 bm. wyjechał dó_. Wilejki 
powiatowej, gdzie był obecny na 
Święcie przysposobienia wojskowego 
i sportu, Dnia 6 bm. o godz. 13ej 
p. wojewoda powrócił do Wilna 
1 objął urzędowanie. 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Na podniesicnie kultu- 

ry drzew owocowych. W celu 
podniesienia kultury drzewek _owoco: 
wych wydział powiatu Wil. Trockie: 
go wyasygnował w tych dniach po 
200 zł. dla poszczególnych kółek rol- 
niczych, w celu zaprowadzenia racjo- 
nalnej hodowli drzewek owocowych. 

— (x) Zjazdy wójtów. O1 kilku 
dni odbywają się w sejmiku pow. 
Wil-Trockiego  perjadyczne zjazdy 

—
 

przyczem prezes okręgu kieleckiego oży wienia się przemysłu drzewuego,wójtów tegoź powiatu, z przerwami. 

  

Wszystka okolica Mohaczu, tak 

Csele przepływa a w której wodach 
król węgierski Ludwik ducha wyzio- 
nął, oraz, co za tem idzie, całe "po- 

bojowisko na którem stoczona była 

fatalna bitwa, jest obecnie prywatną 
własnością... arcyksięcia Fryderyka 

Habsburga, marszałka, a zarazem mó- 
wiąc nawiasem, posiadacza bodaj, że 

najrozleglejszych dóbr na Węgrzech. 
Jeszcze niedawniej jak roku zeszłego 
czyniono, z pozwolenia arcyksięcia, 

oszukiwania archeologiczne w oko- 
licach Mohaczu. Sporo znaleziono 
zabytków z czasów zarówno rzym: 
skich jak tureckich. Nie posunięto 
się w czynieniu rozkopów dalej bo,.. 
tuż na południu od Mohacza natknię- 
to by się na feraźniejszą granicę 
Węgier, po za którą obce już obe- 

cnie leży państwo sąsiednie: Jugosta- 
wja, serbsko chorwacka. 

A tak niedawno jeszcze trzeba 
było wcale nawet sporą liczbę go- 
dzin jechać kurjerskim pociągiem ® 
Mohaczu do Fiume, do kresowego 
południowego punktu przed trianoń- 
skich Węgier... 

® 

W czterechsetnąjrocznicę bitwy pod berg wyraził się, 

żącego, z dobrych trzysta tysięcy 

Budapesztu pociągami i statkami na 
południe, odświęcić na pobojowisku 
pamiętnej po wieczne czasy klęski — 
obchód rocznicowy. с 

Udali się pod Mohaczć dzisiejszy 

naczelny namiestnik Węgier Nicolas 
Horthy, prezes izby sejmowej Bela 
Szitovsky, nuncjusz papieski Orseni- 
go, wielcyksiążęta Józef, Józef Fran- 
ciszek i Albert Oraz arcyksiężna Anna. 
Udał się pod Mohacz, aby uczestni- 
czyć w obchodzie poseł turecki na 
Węgrzech Husred Bey z całym per- 
sonelem poselstwa. 

Wobec nie przyliczonych tłumów 
mszę świętą odprawił na mohackiem 
pobojowisku arcybiskup hrabia Jul 
jusz Zichy, Udano się potem nad ru. 
czaj Csele, na to miejsce gdzie smier- 
telnie ranny w boju padł król Lud- 
wik. Stoi tsm obecnie jego pomnik. 

Po złożeniu u stóp pomnika wa- 
lecznego a nieszczęsnego króla mnó- 
stwa wieńców wygłoszono szereg 
mów. Nie było żadnej, żeby w niej naz- 
wa „Trianon* nie zadźwięczała. Szef 
rządu Horthy wyraził się, że podwój- 
ną Węgry otrzymały nzukę, przeto 
teraz już mądre są Minister Kiebels- 

że aczkolwiek... i 

Mohaczem, dn. 29 sierpnia roku bie- Trianon był klęsyą narodową, wsze. 

ь 

| lako o wiele jaśniejsze dziś unosi się 

zwana puszta Mohi, którą rzeczka osób, jeżeli nie więcej wyjechało z niebo nad Węgierską krainą niż wów: 
czać gdy czterysta lat temu krew naj- 
lepszych jej synów zalewała pobojo- 
wisko pod Mohaczem. Głos też za- 
brał i arcyksiążę Józef Franciszek. 

Lecz pod najsilniejszem wraże- 
niem wysiuchano przemówienia — 
posła tureckiego Husveda Bsya. Po- 
set turecki przemawiający na pobojo- 
wisku pod Mohaczem! Po turecku 
mówił Okres po okresie tłumaczył 
na głos aitachć prasowy p. Djewad 
Osman. Nikomu nie chodziło o pre- 
cyzję.. Wystarczał sam fakt. 

A w tureckich wyrazach roziega- 
jących się znowu rozgłośnie po tem 
historycznem polu nad Dunajem, 
kto wrażliwą miał duszę, słyszał ja- 
koby dalekie, dalekie echo  janczar- 
skiej kapeli i szczęk żelsza i wybuchy 
strzałów armatnich. 

Lecz było to, oczywiście, tylko 
złudzenie. : 

Z puszty Mohackiej wiatr dawno 
już zwiał wszystkie echa z przed 
czterystu lat i w ziemię tam powsią- 
kały bez śladu ostatnie krople krwi. 

Ge: 

Zjazdy te mają na celu opraco- 
wanie preliminarzy budżetowych po- 
szczególnych gmin na rok 1927. 

‚ — (x) Posiedzenie plenum sej. 
miku. W dniu 1-go października 
r. b. odbędzie się w lokału sejmiku 
pow. Wil.-Trockiego posiedzenie ple- 
num sejmiku. Prócz całego szeregu 
spraw mniejszej wagi na posiedzeniu 
tem opracowany będzie preliminarz 
budżetowy sejmiku na rok 1927. - 

Nadmienić należy, iż prelimimarz 
te1 opracowany będzie w ramach 
budżetu tegorocznego bez tworzenia 
jakichkolwiek nowych źródeł podat- 
kowych. 

MIEJSKA, 
— (0 Rejestracja samochodów 

Dnia 7 bm. o godz. 5 ej po południu 
odbędzie się rejestracja samochodów, 
Nawiązując do tej wiadomości, nad- 
mienić należy, że w dniu wczoraj- 
szym władze wojewódzkię zarejestro- 
wały taksometr Nr 80 fjrmy „Tatra*, 
— (o) Wybory pełnomocników 

T'wa Kredytowego m. Wilna. 
Dnia 5 września w obecności przed: 
stawiciela min. skarbu p. Ant. Piwoc- 
kiego odbyło się zebranie członków 
T-wa Kredytowego m. Wilna, zwołane 
w celu wyborów pełnomocników na 
nowy okres trzechletni. 

Wybrano ogółem 72 pełaomocni- 
ków po 24 z każdej z 3 ch grup, 
t j. z większej, średniej i mniejszej 
własności. 

Z 1szeį grupy zostali wybrani 
pp. J. Łokuciewski, Z, Ruszczyc, T. 
Bunimowicz, C. Balberyski, J Cho- 
lem, M. Łukaszewicz, J. Dewetlow, 
N. Dubiński, Ł. Lewin, Br. lżycki- 
Herman, A, Sztraliowa, P. Karaś, A. 
Kabacznik, J. Kiersnowski, sen. Br. 
Krzyżanowski, F. Magits, J Rudenski, 
A, Zasztowt, S. Margolis, D. Moksie- 
wicz, M. Gurwicz, C. Noz, L Milej- 
kowski i L. Muszkatin. 

Po 5—6 tygodniach będzie zwo- 
łane ogólne zebranie pełnomocników, 
na którem będą dokonane wybory 
władz wykonawczych: zarządu, rady 
nadzerczej i komisji rewizyjnej, 

Obecnie T wo posiada 344 człon: 
ków. 

— (k) Choroby zakaźne w 
Wilnie. Rejest tygodniowy wykazuje 
iż w ciągu ubiegłego tygodnia w 
Wilnie chorowało: na tyfus brzuszny 
—7, tyfus plamisty—1, nieokreślony 
—1, płonicę—7, błonicę—2, odrę—2, 
krztusiec—0,czerwonkę—8, grużlicę—1 
i na śpiączkę—1 osoba, Jednocześnie 
w tym że czasie zmarlo 6 osób, z 
czego na płonicę—3, na odrę—1, na 
gruźlicę—1 i na śpiączkę—1 osoba. 

SZKOLNA. 
— Kursy dla straży leśnej. W 

dniu 1-go września r. b. odbyło się 
otwarcie kursów dla straży leśnej la- 
sów państwowych, zorganizowanych 
przez Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Wilnie—prży Nadleśnictwie Troc: 
kiem w Landwarowie oraz przy Nade 
a + Lawaryskiem w Nowej-Wi- 
ejce. 

Zgodnie z rozporządzeniem Mini- 
stra Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
z dnia 24 X—1925 r., przesłuchanie i 
ukończenie powyższych kursów obo- 
wiązuje odbywających służbę przygo- 
towawczą kandydatów na gajowych 
oraz tych z funkcjonarjuszów straży 
leśnej, którzy w dniu wejścia w ży- 
cie tego rozporządzenia pozostawali 
na służbie państwowej, a od obowiąz- 
ku poddania się egzaminowi nie zo- 
stali zwolnieni. 

Zorganizowanie kursów dla gajo- 
wych ma głównie na celu uzupełnie- 
nie i skontrolowanie nabytej prez nich 
wiedzy praktycznej, jak niemniej pod- 
niesienie ogólnego pozionu, tudziez 
stopnia użyteczności każdego z nich 
w zakresie .spełnonych obowią:ków, 
na co Dyrekcja Lasów zwróciła. szcze: 
gólną uwagę+ 

Oba kursy, na które wydelegowa- 
no z 32 podległych Dyrekcji Nadle- 
śnictw do 80 kandydatów, potrwają 
sześć tygodni. 

ZEBRANIA'I ODCZYTY 
— Walne zebranie Stow. Ch, N. 

Nauczycieli. Zarząd Oddziału Okręgu Wi: 
leńskiego Stowarzyszenia Chrześć. Narod, 
Naucz. Szkół Powszechnoch zwołuje na 
dzień 12 września b, r. na godz. 4 po połu. 
dniu do lokalu szkoły powszechnej Nr 24 
przy ul* Mostowej 7, Nadzwyczajne Zebras 
nie Członków i Sympatyków Stowarzysze- 
nia celem omówienia spraw Stowarzyszenia, 
które będą poruszone przez Deiegatów Od- 
działa na Waluym Zjeźizie Delegatów Sto« 
warzyszenia w Warszawie w dniu 19 i 20 
wrześnis b. r. Prosimy wszystkich członków 
e punktualue i obowiązkowe przybycie, 

Jednocześnie podzjemy do wiadomości, 
że przyjmująmy zapiay na Prywatny Wyż- 

zamierzali przemycić na - 

KONKURS 
na budowę elektrowni w mieście 

Nowogródku. 
Magistrat m. Nowogródka ogłasza konkurs na opracowanie projektu 

i kosztorysu nowej elektrowni w mieście Nowogródku. 
Nowogródek posiada 8.000 ludności, szereg urzędów państwowych 

samorządowych i prywatnych. Młyny i tartaki. 
Zaludniona prżestrzeń miasta zawiera 4 kwadr. klm, 
Niezbędne jest osobiste obznajmienie się na miejscu z egzystuj аса 

elektrownią. która winna być wykorzystana przy budowie nowej. 
Obecnie istniejąca elektrownia posiada 2 lokomobile: systemu Bade- 

nia o sile 45 koni i Lantza o sile 24 koni i 3 dynamomaszyny: jedna sta- 
łego prądu o sile 26 klw. i napięcia 220 wolt i dwie zmiennego prądu, 
z których jedna o sile 30 klw. i napięcia 220 wolt, druga zaś 10 kiw. o 
110 wolt. — Abonentów ogółem jest 567 

Prądu brakuje dla należytego oświetlenia miasta. Pożądanem jest aby 
nowa elektrownia obsługiwała się motorem spalinowym. 

Po uruchomieniu nowa elektrownia może być wydzierżawioną na 
pewną ilość lat. 

Termin złożenia ofert do dnia 15 listopada 1926 r. 
Nadesłane projekty i kosztorysy będą rozpatrzone przez techniczną 

komisję Rady Miejskiej. 
Przyjęty projekt zostanie odznaczony nagrodą w wysokości 500 zł. 
Projektodawca odznaczonego projektu będzie miał pierwszeństwo 

przy oddaniu robót do wykonania lub wydzierżawienia elektrowni. 
Nadsyłać oferty należy do Magistratu m. Nowogródka na ręce Bur- 

mistrza miasta w zakrytych kopertach z nadpisem: „Elektrownia*, 

Magistrat m. Nowogródka. 
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na budowę wodociągu w mieście Nowogródku. 

Magistrat m. Nowogródka ogłasza konkurs na opracowanie projektu 
i kosztorysu wodociągu w m. Nowogródku. : 

Nowogródek posiada około 8000 ludności i zajmuje zabudowaną 
przestrzeń 4 kw. kilom. Miasto położone na górze na wysokości około. 320 
metr. nad poziomem morza. Dużych zbiorników wody nie posiada. Nie- 
zbędne jest osobiste zbadanie terenu nowogródzkiego i 
szczegółowzch danych. 

zasiągnięcie 

Termin złożenia ofert do dnia 15 listopada 1920 r. 
Nadesłane projekty i kosztorysy rozpatrzone zostaną przez Technicz- 

ną: komisję Rady Miejskiej m. Nowogródka. 
Przyjęty projekt zostanie odznaczony nagrodą w wysokości 

i stanowi własność Magistratu. 
500 zł. 

Projektodaw- a odznaczonego projektu będzie miał pierwszeństwo 
przy oddaniu robót do wykonania: 

Nadsyłać należy oferty do Magistratu m. Nowogródka na ręce Bur- 
mstrza miasta w zakrytych kopertach z nadpisem „wodociąg*. 

Magistrat m. Nowogródka 
  

Od 4-g0 do 15-go wizzóale niebywała Sa 

WYSORTOWANE 
z A e G E N Y wyprzedajć się w 

D. H. NOWICKI, Wilno, Wielka 30. Tel. 908. 
Oglądać i nabywać towar — codzien. od 10 — 5, Ё 

obuwie, konfekcja, 
galanterja 

4 

2. tokalu przy 

Odezwy komunistycne w koszarach wojskowych, 
W” ubiegłym tygodniu w barakach 

4 szwadronu 25 pułku ułanów, któ- 
ry obecnie stancjonuje w obozie 
ćwiczeń'w Leśnej pod Baranowicza- 
mi uiawniono cały szereg.odezw ko- 
munistycznych w języku rosyjskim. 
Odezwy te wydane w sierpniu w 
Wilnie -przez Centr. Komitet komu- 

nistycznej partji zachodniej Białorusi 
w Wilnie omawiają rzekomą military: 
zację wojsk polskich pod kierowni. 
ctwem marszałka Piłsudskiego i na. 
wołują poborowych by nie uchylali 
się od służby wojskowej, a odwrot. 
nie wchodzili w szeregi armji, w ce- 
lach wywrotywych. 

Kontrabanda do Litwy, 
Onegdaj ną pododeinku Kołtynia- 

ny organy straży pogranicznej ztrzy- 
mały niejakiego Kamińskiego Józefa i 
Hajdamowiczową  Weronikę miesz- 
kańców m. Rudziszek, w czasie gdy 

Litwę kilka- 

naście litrów wódki i większej ilości 
manufaktury, Ponieważ powyżsi upra- 
wiają już kontrabandę od dłuższego 
czasu przeto odesłano ich do dyspo- zycji władz odnośnych, 

Pańskie oko—konia tuczy, 
Kilkakrotnie poruszaliśmy kwestję 

stanu robót przy budowie państwowej 
szkóły technicznej przy ui. Holender- 
nia. Obecnie dowiadujemy, że w 
dniu 6 bm. wojewoda wileński p. 
Władysław Raczkiewicz w godzinach 

Dwaj podróżnicy... skuci 

popołudniowych _ dokonał lustracji 
tych robót. Roboty te, jak woda 
rozpoczęte 10 czerwca rb. prowadzo - ne są obecnie w tempie przyśpieszo- nym i jeszcze w roku bieżącym zo. staną ukończone. 

łaneuchem na rowerach 
w Wilnie. 

„W dniu wczorajszym przybyli do 
Wilna dwaj podróżnicy po _ całej 
Polsce na rowerach. Oryginalni sma: 
torzy są połączeni łańcuchem dwu- 
metrowym, o wadze 1 kgr. są to 
członkowie stowarzyszenia  Sporto- 
wego „Pogoń* w Łodzi niejaki H. 
Leszczyński i Z. Budziarek. Wyruszyli 
w dniu 18 lipca r. b. z Łodzi i mają 

na celu ;przejechać całą Polskę o 
przestrzeni 5000 kim. w przeciągu 
czterecii miesięcy. Marsz uta przebytą 
przez dzielnych sportowców: Często. chowa, Katowice, Kraków, Рггету&! 
Lwów, Tarnopol Brześć, Lida, Wilno podróżni udają się przez Grodno, Mlawę, do Gdańska na Pomorze i t. d, 

szy Kurs Nauczyoielski grupa flzyko-mate- 
matyczna i geograficzno:przyrodnicza. 

Bliższe szczegóły w Sekretarjacie Sto. 
warzyszenia ulica Mostowa 7 ой 7 do 9 
wieczór. 

RÓŻNE. 
— Sekretarjat Stow. Młodz. Pol. 

(męskiej) im. J. Lelewela podaje do ogólnej 
wiadomości iż przyjmuje zapisy kandyda* tów, oraz udziela informacji w dnie w śro: 
dy i sobety od 7 do 8 wieczór.. Adres: uli- 
ca Antokoiska N 44 (dom Ludowy). 

— Osobiste 8 września rb. ob- 
chodzą 35 letni jubileusz życia mał. 
żeńskiego, znany w naszym mieście 
Dr. Stanisław Halicki wraz z mał: 
żonką Gabryelą. 

,— Kwesta. Poleca się miłosier- 
dziu Społeczeństwa Wileńskiego ubo- 
gie sieroty schroniska M. B, Ostro- 
bramskiej — Witebska 21 zachęcając 
do ofiarności dn, SIX br. jako w 
dzień kwesty ulicznej na rzecz tegoż 
schroniska, 

Cudowna Matka Boża z Ostrej 
Bramy, pod której wezwaniem znaj. 
duje się schronisko, — napewno hoj- 
pe pa każdy najskromniejszy 

atek. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski. <Wino kobieta i 

dancing>. Nejnowsza komedją St. Kiedrzyń- 
skiego grana dziś będzie po raz drugi w 
teatrze naszym premjerą ta, nad wystawie- 
niem której czuwał art. malarz Wojciech 
Rakowski, — a reżysęrował F. Rychłowski 
będzie niewątpilwie atrakcja sezonu. Główne 
role spoczywają w rękach J. Piaskowskiej 
(art, teatru Krakowskiego), Z, Kussiėwny, 
K. Wyrwicz- Wichrowskiego, W. Malinowss 
kiego i F. Rychtowskiego, 
й NE RO aa satyra lityczna 
ristana Bernacka i A. Athisa «Fi * sło: są gle poli 

WYPADKI | KRADZIEZE, 
— W ciągu dwóch dni. Dn. 415 b. m. dokonano 18 kradzieży, s lorządzono pro- tokułów sanitarnych 56, za leprzestrzeganie že > g i 3 prowadzenie handlu 

a or: i- Jarych 46 późny: az zatrzymano pi 

— Zgwałcenie. We wsi Wojdaty P. 
Bujko usiłował zgwałcić Helenę S. Sprawcę ujęto, Dochodzenie w toku. 

— Ukarane opilstwo. A. Szymański 
(Słowlańska 5) zameldował, iż gdy powra- 
cał do domu w stanie nietrzeźwym skra- 
dziono mu z kieszeni 165 zł. oraz zegarek. 

. Ucieczka ze szpitala. Da. 8 b. m 
ze szpitala Sawicz zbiegły chore prostytutk
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Tekla Grzymajtis i Helena Witkowska, za- 
bierając ze sobą ubranie pozostających na 
kuracji, 

-- Napad, Około zaśc. Sillszki pow. 
Wil. Trockiego dwuch bandytów dokonało 
napadu na Franciszka Misiewicza (zaśc. Gier 
Hszcze gm. Mickuńskiej), któremu zadali 
kilka ran nożem poczem zbiegli, 

SPORT. 
Zawody pływackie o mistrzo- 

stwo Wilna. 
W ubiegłą niedzielę odbyły się zawody 

pływackie organizowane przez trzy kluby 
wioślarskie: «Pogoń», Wileńskie Towarzy- 
stwo Wioślarskie i 3 pułk Saperów. Zwy- 
cięzcami w poszczególnych konkurencjach 
zostali następujący zawodnicy, 

300 mtr. (styl dowolny): 1 Jarmułowicz 
(Pogoń), li Szreibman Ejjasz (Ž. A. K. S.), 
lil Bengis (Ž. A. K. S.). 

100 metr., po kilkn S ienas w re- 
zultacie ostatecznym | B. Szreibman (Ž. A, 
BS ll Waszkiewicz (Pogoń), III Lisowski 

100 mir. styl klasyczny, 1 Bengis (Ź.), 
11 Lisowski (P), Ill Ostrowski (P). 

100 metr. nawznak. | Hodziński (P), il 
Szrepman (Z.), li Rabezyūski (P), 

1500 metr. | Scott (W. T. W. instruktor 
wych. fiz, gimn, Wellera, Il Bengis (Ż), Iil 
Piebańczyk (P). 

Do skoków zapisał się tylko jeden za: 
wodnik—Wajsow (W. T. W,) jak dotąd bez: 
konkurencyjny skoczek wileński, 

Komisja sędziowska, której przewodni- 
Czył prezes kormisji międzyklubowej p. Za- 
Hisz składała się z tępujących osób: pp. 
por. Głowackiego, Faranowskiego, Buczyń« 
skiego, Dyszkiewicza startera i Wiatra, 

Sprężysta organizacja sprawiła, że ca- 
1086 wypadła bardzo pomyślnie co należy 
stwierdzić z uznaniem, 

Powtórna porażka wojskowych. 

W niedzielę drużyna piłkarzy 76 p, p. 
z Grodna po raz drugi odniosła porażkę z 
ambilną drużyną Makkabi (Il). Po sobotniej 
porażce w stosunku 7:0 drużyna grodzień- 
czan przyłożyła wszelkich starań jednak 
nie zdołała osiacuąė lepszego wyniku niż 
3:1 na korzyść Makkabi. Te 

Zamach komunistyczny 
na lotnictwo w Warszawie, 

W. niedzielę przed wieczorem war: 
townik, strzegący hangarów na lot- 
nisku I pułku lotniczego na polu Mo- 
kotowskiem zauważył podkradającego 
się pod boczne Ściany zabudowań 
jakiegoś tajemniczego mężczyznę, 

Oczywiście wezwał go natych- 
miast do zatrzymania, pragnąc go 
wylegitymować i sprawdzić cel i za- 
mierzenia młodzieńca, który zaczął 
uciekać w kierunku parkanu, ogra- 
dzającego wojskowy teren lotniska 
od toru wyścigowego. 

Wartownik wszczął alarm,na któ- 
ry zbiegli się żołnierze 1 pułku lot- 
niczego w większej liczbie i wszyscy 
rozpoczęli pościg.—Zbieg tymczasem 
zdołał wedrzeć się na plac wyścigo- 
wy, podobno przez znajdującą się w 
parkanle od strony pola furtkę i dalej 
biegł w kierunku .irybun, Żołnierze 
za nim gonili wciąż, wzywając go do 
zatrzymania się. 

Skoro jednak to nie skutkowało 
pierwszy biegnący za uciekinierem— 
wartownik dał strzał karabinowy, po 
którym nieznajomy, widząc już bez- 
owocność zamiaru ucieczki, zatrzymał 
się już na torze, oddając się w ręce 
dobiegających żołnierzy, którzy go 
odprowadzili z powrotem na lotnisko, 
aby przeprowadzić doraźne docho- 
dzenie i oddać gu władzom do dal. 
szej dyspozycji. 

Oczywiście należy przypuszczać, 
że ów człowiek zakradł się pod han- 
gary, mając jakieś zbrodnicze zamiary. 

Naturalnie, że ze względu na cha- 
rakter całej sprawy, która się wyda- 
rzyła akurat w dzień Święta komii- 
nistycznego, zapowiadanego na wczo- 
raj przez różne organizacje wywro: 
towe, jax również na objekt, którego 
zamiary nieznajomego dotyczyły, mo: 
żna wiele się dom; ślać. 

| (doroni 
Nowy, ńadzwycżajńiy wynalazek ame- 
rykański przeciwko nadmiernemu 

poceniu się. 
dać wszędzie. 

W.Z.P. Nr 29, Wiino, dn. 2-VI 1926 r. 

0005966666 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych 

wnoszenie przedpłaty NA WRZESIEŃ, 

Konto czekowe „Stowa“ w P. K. O. 

Nr 80259. 

«88800880 
Ż całej Polski. 

— W Krakowie potaniało. Miej- 
ska komisja do badania kosztów 
utrzymania w Krakowie na dzisiejszem 
posiedzeniu ustaliła, iż w sierpniu rb. 
w porównaniu do Mpca rb. koszta 
utrzymania rodziny pracowniczej, zło- 
żonej z 4 osób zmniejszyła się o 0.43. 

— Śp. Ignacy Kossobudzki. W 
nocy z 5 na 6 bm. zmarł nagle w 
Warszawie redaktor Polskiej Agencji 
Telegraficznej Jgnacy Kosscbudzki. 

p. Ignacy Kossobudzki urodził 
się w roku 1872. Po ukończeniu 
gimnazjum realnego kształcił się po- 
czątkowo w kierunku technicznym w 
Petersburgu, a następnie w muzyce 
w Berlinie. W r. 1909 zorganizował 
wschodnio-europejską agencję  tele- 
graficzną (W, A, T.) na użytek prasy 
warszawskiej, poznańskiej i małopol- 
skiej, pozostając kierownikiem insty- 
tucji do listopada 1918 r. 

Po utworzeniu PAT, był począt- 
kowo jej dyrektorem administracyjnym 
od r. 1923 objął stanowisko redakto- 

"ra na którym pozostawał do  ostat- 
nich dni. Niezależnie od pracy w PAT 
zmaiły interesował się żywo życiem 
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00896000 
oraz jako sprawozdawca mużyczny 
wielu pism stołecznych. 

mierć jego wywołała wśród prze: 
łożonych i kolegów szczery i głęboki 
żel, gdyż odznaczał się on wielkiemi 
zaletami serca i ducha, —Cześć jego 
pamięci. — 

Ze świata. 
— Kuropatwy i kartofle. Rząd 

trancuski odłożył w niektórych okrę- 
gach datę polowania jesiennego aż 
do 1'go października. Ciekawy jest 
powód tego rozporządzenia. Kuro- 
patwa, główna ofiara polowania je- 
siennego, jest skutecznym niszczycie- 
lem pasożyta, zwanego Doryphora 
będącego groźnym dla kartofli, któ- 
rych zbiór przypada we wrześniu, 
Okręgi, objęte klęską pasożyta, są 
Dordogne, Charente, Deux Sevres, 
Haute Vienne,  Correze,  Gironde, 
Charente Inferieure i wybrzeże Lan- 

des. Wydział  phytopatologiczny 
Minist. Rolnłctwa zadecydował: Kuro 
patwa tępi skutecznie robaki paso- 
żytnicze, a szczególnie doryphorę; 
należy więc oszczędzać te pożytecz- 
ne ptaki, zwłaszcza podczas zbioru 
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społecznem i ogólnem, współpraco- 
wał w pismach jako publicysta, był 
pozatem znany w świecie muzycznym 
jako autor wielu pieśni popularnych 

EASA -Е 0еБ ] 

Saletrę ChilijskĄ © 
pod zasiewy ozime 

dostarczamy po cenach konkurencyjnych 

Barański, Barcikowski i S-ka 
Warszawa, Zgoda Mr 1, 

tel. 131—62, 101—37, 

EIEFIEFIEFEFIEFEFEFIE 

2-letnie KURSY EKONOMICZNO.HANDLOWE 
Polskiego Towarzystwa Krzewienia 
Wiedży Handlowej i Ekonomicznej 

w Wilnie, ul. Biskupia 12, 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Sekretarjat Kursów 

w godz. 5 — 7 po południu, 

Wykłady w godzinach popołudniowych, 
Warunki przyjęcia: 6 klas szkoły ogólno-kształcącej lub 

ukończenie średniej szkoły zawodowej. 

wrześniowego ziemniaków, a w tym 
celu odroczyć datę polowania jesien- 
nego. 
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Prywatne Roczne Kursa Handlowe w Wilnie. 
Zarząd powyższych Kursów koncesjonowych przez Min, W, R. i 

O. P. egzystuacych od r. 19:9 zawiadamia, iż zapisy na Kursa na rok 
biezący przyjmuje sekretarjat Kursów we wtorki i piątki w godz. 12—2 w 
lokalu Szkoły Pisania na Maszynach, przy ul. Mickiewicza 22 — 5. 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz, od 6 — 9 wiecz. 
Program obejmuje następujące przedmioty* 

f OGÓLNA HANDLOWA. 
BUCHALTERJA % BANKOWA, 

Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka Handiu 

  

( PRZEMYSŁOWA, 

1 Prawoznawstwa. 
Jako przedmioty dodatkowe Dela wykładane; х 
Stenografja, Nauka Pisania na Maszynach, oraz języki Angelski, 

Francuski i Niemiecki. 

Miejski Kinematogra 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

  

у
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Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
KINO CZYNNE; w niedzieję od godz. 3-ej, w dnie powszednie od godz. 5ej. ANONS: (MATKI) «4 przykazanie»: 

  

Nr 208 (1218 
  

Dziś będzie wyświetlany flm ostatni dzień 

„SCARAMOUCHE“ 
W rolach głównych: Alice Terry, Ramon Nowarro, Lewis Stone. 

Rzecz dzieje się w miasteczku Gawriliaci, w Paryżu w pierwszym okresie rewolucjj 

odśpiew - 

Korsak Targowska. W czasie prologu zespół baletowy odtańczy <QGawota>. 
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

Francuskiej (1788 i 1789 r.) Prolog do obrazu «Scaramouche» 

  

dramat w 9 aktach, pódług | 
powieści Rafaela Sabatini. 

  

słynnej    
       

    

p. Janina 

  

m SPÓŁDZIELNIA ROLNA a* 
в KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul. ZAWALNA 1 

Sprzedaż i zakup: 

Żyta 
Ss Owsa 

Ё Jęczmienia 

Soli. 
& 

Ei 

Prywatna Lecznica Chirurgiczna 

D-ra T. Dembowskiego 
Mała Pohulanka 9. 

Przyjęcie chorych od 10 do 12 i od 4 do 5. 

TELEFON 1—147 

Otrąb žytnichi pszennych BB 

Biiety 14 Loterji państwowej 

do klasy 1 już nadeszły. 

Wygrane ZWIĘKSZONE— 
w szczęśliwym wypadku można 

wygreė 500.000 ZŁOTYCH. 
Cena losu 40 zł. — 1:4 losu 10 zł. 

Kolektura N. Kowalskiej Witoldo- 
wa 53 oraz „Gdańska 6 Dom. H.-K, 
<Zachęta>. Życzącym nabyć bilet z 
prowincji — wysyłamy za zaliczeniem 

pocziowem.     
ZIEMIAN B 

Znane ROWERY angielskie 

„B.S.A"E yy) „TRIUMPH* 
na raty na 12 miesięcy 

poleca UNIWERSAL“ firma 

ul. Wielka 21. 

В ВЕ В Е @-В 

LU saa 
„ WYDAWNICTWO Big 
WILEŃSKIE* 

    

  

  

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmonji. 

przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 
wchodzące. 

  

Duży portre 
Rozmiar 35x45 tylko za zł. 6 

retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewającera 
podobieństwem,w eleganckiem passe-partout, wykonany w 
przeciągu 12 dni. Za portret należy nadesłać 6 z!otych. 

Adr. Zakład Fotograficzny „ROCOCO« 
Warszawa, Zielna Nr. 3. 

GERSZN ERRA 

Žž 

zuchą bajca Upulin 
ЕНр 

ZN 
Placówka Polska Meblowa, 

Zawaina 15. 
Przyjmuje obstalunki, przyjmuje meble 
do sprzedania. Posiada Salony bambu- 
sowe I machoniowe. Kredensy i t, d. 
Proszę o laskawe poparcie W-nej 

* Klijenteli, 
Z poważaniem sługa Makowski, 
  

  

Skrzynki niezbijane 
jodłowe i świerkowe we wszystkich 
dymenzjach dostarcza wagonowo 

firma Ty, Griffel 

Tartak parowy i fabryka skrzyń   

o sprzedania 
WYŻEŁ 

niemiecki, tres0» 
wany, zna pierwsze 
pole. Sołtańska 22, 
Bajwid, (na Sołta- 

niszkach). 

    

    

    
   

    

      

   

    

  

    

     
    

                      

    

  

oszukuje dzieci od 
lat 4 — 7 do 

wspólnych zajęć i 
zabaw pod kierunkiem 
fachowej wychowaw= 
czyni. Zgłoszenia ma* 
tek z dziećmi przyj 
muje codzień 4 — 
W. Lutosławska, ul. 
Jagicilońska 7, m. 2. 

  

Do wynajęcia: 
2 duże pokoje nie- 
umeblowane, z elekt- 
rycznością. wejscie nie 
krępujące, z ewentu. 
alną užywalnošcią 

kuchni, oraz 1 pokój 
umeblowany. iało- 
stocka 6—5, od godz; 
9—12 i od 6—8 ppoł. 
W święta od godz, 11 

do godz. 4 ppoł. 

D utrzymanie dla 
2 uczniów szkół 

średnich przy - ul. 
Zygmuntowskiej 4 

m.3 (pierwsze piętro). 
Warunki higieniczne, 
zdrowa kuchuia i 
opieka zapewnione, 
Porozumienie się 

osobiste 4 — 6 

    

О КОФ 

o 

  

  BOLECHÓW (Małopolska). 
  

PRAWIE 
DARMO 

  

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka- 
miennem sercu wyszedłby z tego 
przybytku niedoli ze łzą w oku. Ła- 
skawe datki przyjmuje Adm, „Słowa*, 

5 E=EZEEREEZEZEES 3 
60:8063006965 
WILEŃSKI R R. M. Mienieki ——— 

syadykai Rolniay Į“: ės Mais no-syfilidolog. Uni w dóckonat 
е ym 

wersyt. S. B. punkcie zamienię 

WILNO 

Zawalna Nr 9. 

ddaje się dziecko 
6 chrześcijańskie 

zdrowie (dziew- 
czynka) 8 miesiec na 
WŁASNOŚĆ. Wiado- 
mość: Wilno, Poste— 
restante dla Wojnicz. 

  

gubiony paszport 
wydany przez 
starostwo  Bra-   sławskie na imię Rys 

wy Giende], zamieszt 
kałej w Widzach przy 

ul. Starej Nr 13, 
unieważnia się.   

  

POWRÓCIŁ. bezinteresownie na 
Wileńska 34 m. 3. mniejsze. Oferty do 

Tel. 323. Przyjm. od 4 — 7. Redakcji «Słowa» dla. 
    

    

  

poleca na sezon nasienny: SOON: 
Żyto Wysokolitewskie. D в POKO EM r Witold AUCZYCIEL w ” Wierzbifiskie, zakresie szkół Dańkowskie. 

„  Bieniakońskie. 
Pszenicę Wysokolitewską. 

<66666ce6c 6265; 

OGŁOSZENIA 
Bo „SŁÓGA” 

i do wszystkich pism wychodzą. 
cych w Wilnie i na prowincji 

» KIEŽUN 
3 Szczepienia zapobie- 

gawcze przeciwko 
szkarlatynie (Płonicy). 
Garbarska 5 m. 3. Od 

4—7. W. Z. P. 42 

G wana, znająca 
dobrze kuchnje, 

poszukuje pracy na 
miejscu lub wyjazd, — 
ul. sw. Anny 7 — 10, 

średnich, wysp 
cjalizowany w języ: 
kach klasycznych i 
współczesnych (frame 
cuski i niemiecki), 

doświadczony wycho 
wawca (świetne re- 
komendacje) szuka 
odpowiedniej pracy 

na wsi, lub w mieście» 
Kalwaryjska 1 m. 20. 
Zgłaszać się między 

..3—4 ' 

  

ospodyni rutyno- 

  

  

gubiona książeczka 
wojskowa Nr 206 

    

wydana przez na najbardziej dogodnych B : 
: P. K. U. Święcia warunkach przyjmuje przyjmę Na imię Ożiałło Adolfa : шце‘піпте_ 1 Ь zamieszkałego w całera EM strażnicy obchodowej opieką, Pomoc w na- Nr 13 na 494 kim. na. ukach, lekcje muzyki nii lgnalino—Nowe i jęz. franc. Uniwer- 

ięciany, sytecka 4. m. 6. więciany, R chi Mode J. Święlorzecka, | iniewašnia się. _ 
HS оНЕВЕЫ 

gubionę legityma-- 
cję uczniowską 
wydaną na imię 

Piotra Borejki za- 

pokoje umeblo- 
9 wane z przedpo- 

kojem, używal: 
nością wanny, do wy: mieszkałego przy ul. 
najęcia, ul. Pańska 19 Piaski 42 — Z, prze: 

ой 4 do Tej. Kancelarję _ Szkoły 
Handlowej Wieczorneż 
Dokształcającej, unie” 

ważnia się. 

Stefana Gruhooskiego 
w WILNIE 

ul. Garbarska 1. Telefon 82. 

   
      

  

ARKADJUSZ AWERCZENKO, 

ŁOWCA SŁONI 
Z rosyjskiego przełożyła H. P. 

Siedziałem w kawiarni na kanap- 
ce z wysokiem oparciem. Wtem z 

tamiej strony kanapy usłyszałem jed- 

no z najciekawszych zdań, jakie kie* 

dykolwiek rozległy się na naszym 
sędziwym globie: 

— Gdym w Ameryce polował na 
słonie, to... 

Obejrz*łem się: siedział tam płowy 
wymokły młodzian i nachyliwszy się 

ku dwu śliczniutkim paniom, opowia- 
dał a one słuchały go z błyszczące- 

mi oczami, z nawpółotwartemi różo* 

— Panie łaskawy! Za to mi 
odpowiesz! : 

— To inna sprawa. Jednak.. przed 
chwilą łgał pan przed temi paniami. 

‚ — Оп nam tylko opowiadał — 
wstawiła się jedna z pań — o swem 
polowaniu na słonie: w Ameryce. © 

— Łaskawa pani! Rozumiem naj: 
zupelniej jej całkiem uprawnione 2a- 
interesowanie się tą gałęzią Sportu, 
lecz... Sprawa się gmatwa, w Amery- 
ce bowiem niema słoni! Słonie prze- 
bywają tylko w Afryce i Azji. 

— Co pan mówi! Toż on prze: 
chwalał się, że w Ameryce zabił dwa 
słoniel | 

— (Całkiem proste: zełgał. 
— Łaskawy panie! — krzyknął 

blondynek z rozpaczliwą odwagą. 

z pewną siebie miną wręczył mi wi- 
zytówkę, Złożyliśmy ceremonialne 
ukłony i oddaliłem się. 

pan 

a 

Nivt mi nie zarzuci tchurzostwa, 
a jednak... pojedynek to nie fraszka. 
Traktuję te sprawy poważnie, Zwalił 
się cały szereg związanych z tem 
trosk: trzeba wyszukać sekundantów, 
lekarza, na wszelki wypadek napiszć 
listy do bliskich — dopiero nazajutrz 
wieczorem było wszystko gotowe. 

Tegoż wieczora przyszli sekundan- 
ci z odpowiedzią: 

— Wszystko załatwione! Jutro o 
7.mej zrana. Za zagajnikiem. Pistolety. 

— Nie wykręcał się? nie stchó: 
wemi usteczkami... Odpowie mi pan za to! 

— „A i to trzeba dodść, że ame- 

rykańskie słonie słyną z niezwykłej 

dzikości... je 

Moje zacne, niespokojnie tlukące 

w piersi serce nie wytrzymało i pięk- 

nie przeprosiwszy damy, nachyliłem 

się i: 
„Pan kłamie — rzekłem, patrząc 

owemu młodzieńcowi prosto w oczy. 
— Nie znoszę, gdy kto kłamie: : 

Młodzieniec zerwał się z miejsca, 

a wyblakłe jego oczy ciskały gromy. 

Wsdawca Sienisław Mackiewicz —- Redakior w/z Czesia» Karwowsti 

— Z miłą chęcią, 

Ameryki. 
— Jedna z pafńi niespodzianie ro- 

ześmiała się. To tak dotknęło ich to- 
warzysza, że on, ponsowiejąc, zwró- 
cił się do mnie: 

— Nie trzeba chyba panu tłuma- 
czyć... " 

— Cóż — pojedynek? | owszem. 
Poproszę o bilet. 

Zasępiony posznerzł w portfelu i 

lecz to nie 
wpłynie na przeniesienie się słoni do 

rzył? 

odważny. — Z miejsca 

* 
м 

Na kwadrans przed terminem by- 
łem już wraz z sekundantami i leka- 
rzem na miejscu spotkania, a po dzie: 
s'ęciu minutach przybył autem mój 
przeciwnik. 

Moi sekundanci zbliżyli się do 
niego, pomówji z jego sekundantami 

— Wyobraź sobie — nie, Bardzo 
zgodził się. 

wręczyli i po zmierzeniu odległości 
nam pistolety. 

Jak zwykle w takich wypadkach— 
staraliśmy się obaj aż do decydującej 
chwili nie patrzeć na przeciwnika, 

Nadmierna — czy ja wiem? — 
delikatność, a może tylko pogarda 
dla wroga. а 

Stanęliśmy na wyznaczonych miej- 
scach. Podniosłem pistolet, zmierzy- 
lem i nagle.. pistolet mój opadł ze 
zdumiesia i bezwładnie zawisł. 

Słuchajcie — zdumiony przywola- 
łem swych sekundantów.—Ki djabeł? 
To ten? 

— Kto? 
— No przeciwnik — to ten, u 

któregoście wczoraj byli? 
— Oczywista, któż by inny? uda- 

liśmy się według adresu, wyzwaliśmy 
na pojedynek i dokładnie omówili 
warunki spotkania. 

-— Wszak to jest brunetll A ten 
k'óry mnie wyzwzł jest blondynem. 

Takaż rozmowa toczyła się opo: 
dal, tam gdzie stał mój przeciwnik. 

— Do kaduka — sierdził się tak, 
że słychać było każde słowo. Co to 
za cžiowiek, ten tam, z pistoletem? 
Jako żywo, pierwszy raz go widzę! 

Sekundanci moi obruszyli się. 
— Pan wybaczy! Ale ' wczoraj 

Odęoviedzla'ne a ogozośwa Zanca Zawiósai. 

wszak u pana byliśmy, | warunki pan gromadą powróciliśmy do miasta. 
przyjął. Razem byliśmy na obiedzie, a 

Żywo gestykulując, obie grupy później wybraliśmy się na przechadzkę.. 
zeszły się. SK a u S A aa 

— To prawda, zgodziłem się bom Mój nowy przjaciel szarpnął mnie 
myślał, że jesteście panowie wysłan- za rękaw. 
nikami tego właśnie pana, którego — Patrz pan! Otóż i on! 
wyzwałem. A przeciw temu panu nie — Kto? 
mam żadnej zgoła animozji. Wprost 
przeciwnie. Robi na mnie bardzo 
miłe wrażenie, Witam pana! Co sly- 
chać? 

— Moje uszanowanie — przyjaž- 
nie uścisnąłem podaną dłoń, Powiedz 
mi pan... to pański bilet? 

— Mój. Dałem go temu wymo- 
kłemu nicponiowi, który... 

— C:ckaj pen!—uradowałem się— 
taki chuderlawy blondym, rybie oczy, 

— Mąż Sary Bernhard, ameryka: 
Ski łowca słoni! ldzie przed nami z 
jakąś damą. 

Dogoniliśmy go i chwilę przysłu- 
chiwaliśmy się rozmowie: 

— Wie pani, pojedynek to dla 
mnie nie pierwszyzna, Lecz mężczy- 
źni stali się tak tchórzliwi, aż wstyd. 
Niedaleko szukając... W ciągu ostat- 
nich trzech dni byłem dwukrotnie 
wyzwany i cóż? Ani jeden, ani drugi 

  

    

a kłamie tak, że włosy dęba... nie przysłali mi swych sekundantów. 
Strach ich ogarnął 
He—he. A ja, o 
nie ruszałem się z 
Ot, myślę, jeszcze 

— No tak, ten saml Zapomniał 
przy mnie ludzi, że był mężem Sary 
Bernhard *j, i ze przez niego złamała 
ona nogę. Z zazdrości. A ja go za 
kołnierz i... fiut... 

— A nam posżło o słonie. Opo- 
wiadał, jak to on w Ameryce zabijał 
słonie, Przyjemniaczek, co? 

Rozgadaliśmy się obaj i już całą 

*) Słynna tragiczka franc. zmarła nie- 
dawno. 

przepływać Niagarę 

ciliśmy. 

Drukarnia „Wycawiuktwo Wileśskie* Kwaszelna 23 

Wogóie pasjami lubię silne wra- 
żenia. Kiedy wypadło mi w Szkocji 

Roześmieliśmy się obaj 1 zawró- 

  

o własną skórę! 
święta naiwności, 
domu, czekałem. 

jeden pojedynek — 

   
    

    


