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my Nomitat

Apostolski

swój do Bazyliki
jako

do Wilna

siąść na prastarej
kupiej sięgającej

Jagiełły na tronie
twą Polski.

Cię,

Witamy

aby

ingres

zamierzań

i wyroków O-

wydarzeń

CENA

deualicznej cena pojedyńczego
u-ru (5 groszy,
Opłata socztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca:

ocprzeuaży

patrzności i zapadające się w przeszłość

wiernego

niesłychanej
ludu

dia

doniosłości,

twego

j niepowrotaą: dzieje pełne chwały nie* onych

hołdem

radośnem sercem i kornym
wiernych wyznawców i sług Kościola

wydarzeniach

oraz

do nawpėl-mazurskich

Dźwiną

wspiera

ludzkie

próbuje

w

i oświeca najprzenikliw=

krzepi w
bowiem

dziesięćkroć

więcej tu zużyć

—

indziej.

niż gdzie

trzeba

Z chwałą Bożą przychodzisz do
nas na ustach — lecz i my Tobie
odpowiadamy prastarym, ojców na-

nad

szych

i

parė-

Rządź

na

Drui

od

sięgającej

politalnej,

bywa,

słyniesz, niech ustawicznie
Tobie. Hartu i mądrości

metro-

archidiecezji

fij za Białymstokiem, wszędzie z Twej

Pod

nietylko
spłyną na ludność
katolicką i polską lecz w równej mie-

dziadów
chwałę

„Pochwalonym*!
Bożą!;

biogoslawitūsiwo

arcypasterskie

dłoni

powiadamy

Twoje

schylając głowy,
nietylko na

" stąpione niczem dobrodziejstwa wspól”
nej pracy w braterskiej zgodzie.

[BE Witaj nam—i oby przez najdiuższe

zeć

"2

się, hołdu

za sobą dopiero
49
ze szlachty
chodzi

seminarjum
dydatów do wyższego
duchownego. Nie było stowarzyszenia, ochrony,
schroniska,
szpitala
których by J. E. ks. biskup
Jałbrzykowski nie poparł i nie wsparł.

roli.

szlacheckiej
osadzie
Urodził się w
Łętowo— Dąb 7 lutego 1876 r. Do
gimnazjum uczęsźczał w Łomży; po
ukończeniu nauk gimnazjalnych wstąw
do seminarjum
pil w 1903cim

Sejnach.
Dzięki materjalnemu

"TW

roku 1924-tym

15

grudnia,

Ojciec Święty na tajnem konsystorzu
prekonizował ks. Jałbrzykowskiego
pierwszym

biskupem

W Sejnach posiadł tak doskonałą udało się wyrobić ks. Jałbrzykowskieznajomość
języka litewskiego, że jako mu powrót do Sejn, będących pod czonych trzech dekanatów odciętych
ego,
Jałbrzykowskich, prałata Krajewski
profesor
poprawiał
kazania litew- okupacją niemiecką, Mowy atoli nie- od diecezji Płockiej Kościół parafjabyłego administratora djecezji Sejneńskie,
po
litewsku
spowiadał,
a pod- było o wszczęciu dawnych prac spo- Iny w Łomży podniesiony został do
skiej a ówczesnego
proboszcza
w

rodziną

dącego w pokrewieństwie z

Łomży,

dalsze

na

wyjechać

mógł

studja teologiczne do Akademji Du-

czas późniejszych wizylacyj biskupich
po litewsku wielokrotnie przemawiał

po
łecznej i oświatowej natury. Ks. Jał- godności Katedry. Natychmiast
biskupa
na
nominacji
brzykowski opuszcza Sejny i osiada nastąpionej

na wiejskim probostwie w
Radziłowie, w pow. Szczuczyńskim
z prawem
zarządzania polską częścią djecezji,
czyli
z prawami Wikarjusza Generaldziałalność
siebie:
Święcenia kapłańskie otrzymał 9 Związek Katolicki, powołuje do życia nego.
marca 1901-go roku.
Niedługo atoli trwał pobyt
obecstowarzyszenie spółdzielcze „GospoPierwszym etapem w pracy dusz- darż*, przykłada ręki do każdego po nego arcypasterza w Radziłłowie.
pasterskiej ks. Jałbrzykowskiego było czynania mającego na celu dobrobyt
Już w sierpniu 1918 go postano-

pabiicznie.
Tam na ostatek w Sejnach rozpoją ze stopniem magistra św. teologji czął ks. Jałbrzykowski umiłowaną przez
cum eximia laude.
społeczną. Zakłada
chownej

i ukończył

Petersburgu

w

seminarjum

objęcie posady

profesora

nach miały mu
życia, w ciągu

upłynąć najmilsze
danem
których

duchownego w Sejnach — i w

było rozwinąć
nie

Sej- stosurkėw
lata
mu

taktowne
od
przywracanie
równo-

prac i niepospolitych

strony polskiej
zasług. Gdy przybył do Sejn miał 26 wagi w stosunkach.

lat; gdy je opuścił, kończył 42 gi rok
życia.

piszą
temu

Dziwny był w Sejnach —
autorowie wydanego niedawno

wiono na zjeździe biskupów polskich
w Warszawie dodzć
ks. biskupowi

socjalnych. Silnej zaś w
Sejnach agitacji nacjonalistycznej li- Karewiczowi sufragana specjalnie dla
tewskiej umiał zawsze
ks. Jaibrzy- polskiej części djecezji Sejneńskiej.

niezmier- kowski przeciwstawić

całe pasmo

owocnych

oraz prawidłową organizację

ludności

Kanonikiem

skim

katedralnym

życia, w 1910 tym.
We

wybuchła

potem

laty

cziery

ło stanowisko

nomyślnie

skiego. Akt

desygnowano

jed-

Łomży

rada miejska

pośpieszyła

mianować

ks. biskupa Jałbrzykowskiego
szym

honorowym

ta Łomży.

obywatelem

ks. kanonika

kanonizacji

r: dokonał go obecny kardynał J. Eminenówczes-.
cja Kakowski, w obecności
obecny
nego nuncjusza, którym był

było

Polaka

wśród

grona

skiego. Nawet język polski

profesor-

wykładał

Zaledwie
profesorami.
mi
rozpoczęto rok szkolny, z

Litwin. To też skwapliwie skorzysta- gubernatora,

no z przybycia

z Petersburga

go profesora i powierzono

nowe-

mu wy:

kład obu języków, i łacińskiego i po!
skiego. Rychło potem objął ks. Jaib-

rzykowski katedrę

Pisma

Świętego,

Mohylowa

ważnej

części udali

Alumni

się

z

zostało

seminarjum

usunięte...

jednak
rozkazu
w

do

prze

Peters-

burga; dia księdza kanoniką

Jałbrzy-

kowskiego rozpoczęła
się—istna tułaczka. Widzimy go nad Newą orga-

wem

rozszerzona.

W Sejnach też z miezmierną gorliwością garnął się do wszelkiej pracy

nego Komitetu

ganizował

dwie

Obywatelskiego,

szkoły

w

pismo

pa-

formalności i stylu. Opatrzona bywa
pokrywą pieczęci metalową w kształ:
cie kuli na sznureczkach jedwabnych
lub konoplanych albo na paseczkach

na arcypasterstwo wileńskie, są czteskierowana do
druiż owczarnią swoją rządził w imieniu samego arcybiskupa Nominata,
Stolicy Apostolskiej.
Pośpieszył
też ga—do Kapituły Metropolitarnej wii wiernych
wznowić
umiłowaną
swoją
pracę leńskiej, duchowieństwa
wileńskiej, trzecia—do
społeczną — przerwaną atoli rychło archidjecezji
Biskupów
łomżyńskiego
i
przez inwazję bolszewicką. Pasterzo- Księży
jako należących
do prowi groziła śmierć... Zanim jednak zdą- pińskiego
czwarta
żyła czerezwyczajka pochwycić go w wincji kościelnej wileńskiej,
swoje szpony . Opatrzność
zlitowaia zaś jest dokumentem, nadającym pasię nad Polską i odwróciła od niej ljusz, czyli odznakę arcybiskupa mekięskę ostateczną.
tropality,
Wszystkie cztery bulle są napisarozpocząć .
Mogła się ponownie
niezmiernie energiczna i w bogate ne na pergaminie gładkim, uzdobioplony róznorodne obfita działalność ne pięknym inicjalem i podpisane

Mińsku, rzemieślnicze a dwie

talowe z wycisniętem: — po jednej
stronie napisem: „PIUS Xi Pont Max*,
św. Ароdla seminarjum duchownego; buduje po drugiej zaś—głowami
stołów
Piotra
i
Pawła,
umieszczonemi
TarHale
okazałe
w swoim ogrodzie
gowe, jakby jakie Sukiennice łom- po bokach miecza, jako oznaki śmier=
żyńskie, wyłącznie dia kupców chrześ: ci męczeńskiej św. Pawła Apostoła.
Bulle noszą datę dnia 24 czerwca
cjan przeznaczone; zakłada Szkołę

ogrod.

w okoliniczo-roinicze bezpośrednia
pp.
majątku
cy miasta, w Łoszycy
Lubońskich oraz w Senżonie; liczne

tygodkapłańskiej. Miał zwyczaj już o 5 tej zamieszczał artykuły w piśmie Komitet;

na

z ogrodem,

pomieszczenie

Rzemios!; powołuje do życia pismo 1926 roku, t. j. Konsystorza Tajnego,
mszę odprawiać a w półgodziny po” niowem, wydawanem przez
tem zastać go było możaa nieodmien: otwierał skłepy spółdzielcze, wizyto- „Życie i Praca”, zakłada drukarnię. na którym J. E. Ksiądz Arcybiskup
nie spowiadającego. Konfesjonał zaś wał osiedia uchodźców rozrzucone Rozpoczyna budowanie wielkiego a Romuald Jałbrzykowski został miano:

ks. Jaibrzykowskiego był
eblężeniu.

zawsze

w

po całej Mińszczyźnie.
Nareszcie,

pod

koniec

1916-ро

wygodnego
pałacu
łomżyńskich, Zakłada

dla biskupów
w gmachu se-

skomplikowane
obrady komisji

Przewodniczącym

szczegóły
obrad
prawniczej w roku

drugiej komisji, która

szóstej komisji,

sprawy polityczne—de

Brouckere.

Trzecie posiedzenie Ligi Narodów
GENEWA,

7—!X. Pat. Parę minut po 12 ei zostało

otwarte

wany przez Ojca św. Arcybiskupem
Metropolitą wileńskim.

dzisiaj

trzecie posiedzenie pienum Zgromadzenia Ligi Narodów. Przewodniczący
min. Ninczycz zakomunikował zebranym
о wyborze
przewodniczących
sześciu komisyj, którzy stosownie do postanowienia regulaminu
są rów:

nie wiceprzewodniczącymi

pienum. Jako

drugich

Sześciu

wiceprzewodni-

czących plenum wybrano w głosowaniu przy
udziale 46 głosów
i 24
głosach absolutnej większości następujące osoby: Chemberlain—44, Briand
—43, vicehrabia Ishi 43, Scialoia—29, Figuaroa
(OGwatemala)—29,
Leh:
mann—(Liberja)—24. Po kilku krótkich oświadczeniach ze strony przewodniczących w sprawie podjęcia prac przez komisję narady przerwano
O

godz. 12 min. 40.
W godzinach popołudniowych
Rady Ligi Narodów.4
;

odbędzie

się publiczne

posiedzenie

Przyjęcie Niemiec do Rady Ligi.
GENEWA,
Redy

7 X. PAT.

Ligi Narodów

Jutro jest spodziewane przyjęcie Niemiec do

oraz decyzja

przyznająca

im stałe miejsce w Radzie

Ligi Narcdów. We czwartek przybędzie do Genewy
pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych
piątek

nastąpi prawdopodobnie
uroczysty
Z
przez
delegację
niemiecką
w
arodów.

Hiszpanja

nego

jest brany

pod

niestałego miejsca

wyboru

oraz

delegacja niemiecka
Stressemanna.
W

akt wzięcia
udziału po
pracach
Zgromadzenia

dostanie miejsce

GENEWA, 7 1X PAT.
hiszhsńskiego
w stosunku

1

raż
Ligi

niestałe.

Pomimo
negatywnego
stanowiska rządu
do Ligi Narodów w miarodajnych kołach
uwagę

projekt ponownego zaproponowania

w Radzie Ligi Narodów

wypowiedzenia

temu

krajowi

z prawem

ogólnej

cunku za pomocą jednemyślnego powzięcia tej decyzji.

ponow-

sympatji

i sza-

„Stanowisko min. Zalewskiego,
'GENEWA,

7 IX. PAT. Celem zachowania

sobie

całkowitej swobo-

dy działania w związku z kandydaturą Poiski do Rady Ligi Narodów minister Zalewski zapowiedział z góry, iż niezgłasza swej kandydatury
ani
po Pryzydjum Zgromadzenia, ani też do przewodnictwa w
jakiejkolwiek
komisji,
:

Požyczka

dla uchodžcėw

bulgarskich.

GENEWA, 7IX. PAT. Rada Ligi Narodów powzięła
decyzję
upoważniającą do wypuszczenia pożyczki na rzecz pomocy dla uchodźców
bułgarskich. Ani Rumunja, ani Grecja nie sprzeciwiły się temu postanowieniu, delegat Jugosławji wyraził nadzieję, iż środek ten przyczyni
się
do polepszenia sytuacji na Bałkanach i umożliwi zawarcie Locarna bałkańskiego.
:
CORRTS

TS

ST KAEIENRIETAI SATIDE

AKTĖS BDDN DRS

Zamieszki w
MADRYT,

IKT IIS TEISINĖ

króla.

7.X. PAT. Wczoraj wieczorem przybył król i odbył kon-

ferencję z Primo do R'vera. O konferencji tej został
komunikat ubolewający, iż pułki artylerji, mające za

ogłoszony następnie
sobą
tak świetną

przeszłość dały się namówić do złamania dyscypliny.

Uspokojenie.
PAT. „New York Herald" dnosi z Madrytu, iż wczo-

7.1X

4

Zarsądzenie wydane przez Primo de Rivera spotkały się z
wielu garnizonów

A

Hiszpanji.

Interwencja

PARYŻ

Delegatem Apostol-

zor- kupuje wspaniały gmach

świątecznyć

Dziś przed południem zebrało się na konsty-

raj o godz. 7 wiecz. cały garnizon Madrytu składający się z
pod dał się wojskom rządowym bez wymiany str ałów.

papieskie.

skim mianował go Ojciec Święty, tak, ty. Jedna z nich jest

samyui przeznaczając go

wodniczącym

mias-

najważniejszego przedmiotu nauk se- nizującego,
w charakterze członka
Obywatelskiego, ochrony
„minaryjnych. W ciągu długiego swe- Komitetu
go przebywania na stanowisku pro- przyluiiska, jadłodajnie dla uchodź ów.
iesorskim wykładał ks. Jabirzykow- W początkach 1916 go jest w Mirska.
ski kolejno, a bywało że współcześ- Tam nie ustaje w pracy i zabiegach
nie i katechetykę i pedagogikę i wy- około uiżenia niedoli uchodźców, a
pe- w Mińsku, jak wiadomo, było w tym
mowę, i patrogję 4 nawet przez
wien czas zastępczo teologję
moral: czasie skupionej inteligencji
Kanclerza
polskiej ks. biskupa Jałbrzykowskiego w Łom- przez Kardynała Caglano,
św.
Kościoła
Rzymskiego,
i kilku
otwarną. Pierwszy arcybiskup wileński jest mnóstwo.
1920
października
go
ży. Już 1
nie. to normalny rok szkolny w semina- urzędników kurjalnych. U dołu zawiewytrawnym, doświadczonym pedagoKs. kanonik ?]ałbrzykowski,
giem. Ręczyć można, że żaden szcze- strudzony członek Zarządu Central- rjum duchownem. ]. Ekscelencja za- szone są na sznurach pieczęcie me-

dugół w organizacji seminarjow
chownych baczności jego nie ujdzie.
W 1908 zajmował
już stanowisko
um w Sejnach.
seminarj
wice-regensa

n-ch

komisji:-sprawy społeczne i ogólne — delegat Austrji hr. Mensdorff, prze-

===

Bulla jest to urzędowe

40 gr. W

cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże

powierzenie przewodnictwa komisji prawniczej oso-

pierw-

arcybiskupa wojna. W połowie sierpuia, 1915:go Papież.
pergaminowych u dołu karty pergasił nau: roku seminarjum duchowne
układ
—
przenie:
Ks. biskup Jałbrzykowski zamiesz- minowej zawieszonej.
Jałbrzykowskiego
Bulle, odnoszące
się de mianoCzycielskich. Pormimo, że językiem sione zostaje z Seja do Mohylowa kał od tej daty w Łomży, admini:
seminarjum była nad Dnieprem. Przejeżdża tam około strując polską częścią djecezji Sej- wania ] E. Księdza Arcybiskupa Me«
w
wykładowym
łacina oraz język polski, żadnego nie pięćdziesięciu alumnów wraz ze Swy- neńskiej. Władza jego została nieba- tropolity Romualda Jaibrzykowskiego
w Łomży życiorysu ks.

Mickiewicza 24

zajmie się techniczną organizacją Ligi Narodów jest minister spraw zagranicznych Finlandji Fitzgerald. Przewodniczącym trzeciej komisji do spraw
rozbrojenia został były chilijski premjer Veilegas, czwartej komisji budżetowej i spraw finansowych—rumuński poseł w Londynie Tituiesco, piątej

j. E.

iz Łomży oto przybył do nas do
Wilna zasąść na arcybiskupiej, metropolitalnej stolicy.

Bulle

iub nadesłane

Ogłoszenią

1923 w okresie zatargu o Korfu.

miasta

forJałorzykow- pieskie, ogłaszane w uroczystej
nastąpił w mie, t.j. z użyciem odpowiednich

sejneń- Łomży, 30 listopada w 1918

w 34 roku

został

mianowany

Na

łomżyńskiego,

reklamowa

bie, która zna dokładnie
wszystkie
tej konfisji. Prowadził on już raz

nowootworzo-

nej diecezji Łomżyńskiej, Była to diecezja składająca się z dawnej poiskiej
części diecezji Sejnenskiej i z dolą-

:
poparciu bę-

Zdaje się być celowem

Hiszpenji

minerjum w Sejnach gimnazjum filo:
logiczne wraz z internatem dla kan-

na

Kronika

71X. PAT.

Ligi Narodów

sez

lat życia. Połomżyńskiej, z

osiadłej

i szczęś-

ciu zachował!

wileński ma

Pierwszy arcybiskup

i zaufania.

tu w zdrowiu

В

ŻYCIORYS.
dziada-pradziada

oddania

lata Bóg Cię

nie-

z

się

wysuwające

POWIATO WA—ul.

tucyjne posiedzenie sześć komisyj powołanych wczoraj przez Zgromadzenie Ligi Narodów.
Przewodniczącym pierwszej komisji do spraw prawni:
czych i konstytucyjnych wybrany żostał szef delegacji szwajcarskiej radca
zwjązkowy Motta. Mianowanie Motty jest w* związku z tą okolicznością,
iż był on przewodniczącym komisji reorganizacyjnej Rady Ligi Narodów.

od-

myśli Twoje: Amen! Niech się kpo
myśli twojej i wedle zamierzań Two"ich stanie.
ES Większego
Ci nie możemy oka-

lica biskupia

WILEJKA

z prowincji o 25 proc. drożej

słowa lecz na

rze różnopiemienną i różnowierczą,
w które kraj nasz tak jest wyjątkowo
obfity: błogosławieństwo Boga Jedynego, pokój w Chrystusie i nieza-

Oglądała ta sędziwa i Świetna sto-

Piłsudskiego

Wiersz milimetrowy Jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 35

10 groszy.

GENEWA,

wszelką ziemską znikomość, przyjdzie z niczem niezrówreane ale też i Boża
może nietylko oglądać skłębienie się ręka, jak w ogniu srebro i złoto, tak szą mądrością a hart ducha, z którego

dzieją, że w którąkolwiek stronę roz=
postrzesz dłoń swoją z metropolitalsame
nej rezydencji tutejszej, aż po
krańce rozległej

sercą tu,

Bóg

ną-

i

wiarą

przepełnionemi

duszami

— ul.

Komisje Ligi Narodów.

w

promieniejącego ze szczytu Opoki
Piotrowej na świat cały; witamy Cię

STOŁPCE

28

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 3
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

OGŁOSZEŃ:

za tekstem

lecz i w najcięższej nieraz niedoli.

osobiście,

— ul. Mickiewicza 20

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wiieńska
POSTAWY — ul. Rynek 19

10

2t2

Przeto my Tobie, Dostojny Panie,
i metropolita
za- śmierteln:j i straszliwych klęsk, pasma majestacie całej swej władzy
party- nie kwiaty ścielimy pod stopy, przy*
naszej stolicy bis- wydarzeń o przedziwnym
i cypować.
blasku
Tu, Arcypasterzu, grunt bywającemu do nas i wstępującemu
czasów pierwszego pełne raroku o połyskąch krwawych... żyzny i piękny, jeno na nsjdziwniej- w piogi znaczone w ciągu kolejnych
zjednoczonej z Li- I Tobie, Arcypasterzu, z wysokiego sze, a bywa, że i najdziksze zmiany stuleci stopą wielkich twoich anteceTwego stanowiska, z najwyższego w atmosferyczne wystawiony. Tu gdy sorów — jeno życzenia Ci składamy
Arcypasterzu nasz, tym kraju, gdyż wyniesionego
nad lata miłościwe podejdą plony! bywają z głębi oddanych Ci dusz. Niech Cię
naszej odprawić

arcybiskup

zbadanych

dostoj-

— ul. Ratuszowa |

NOWOGRÓDEK

Berbeckiego

Wifaj Arcypasferzu Mefropolifo!
Dziš

NIEŚWIEŻ

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

1926 r.

redakcji

—

172

oraz sfer wśród

których znajdują się liczni

Pułki 1. 10. 11 artylerji należącej do garnizonu

madryckiego

pułków

uznaniem
wojskowi.

zostały sko-

szarowane i oddane pod rozkazy oficerów rezerwy powołanych do służby
dekretem królewskim. W ciągu dnia wczorajszego minister spraw wojsko
wych konferował telefonicznie z dowódcami poszczególnych
garnizonów
dyscypliny oraz zgłosili
„, prowincjonalnych, którzy zapewnili utrzymanie

uległość oddziałów artylerii,

2

Niejasna sytuacja.
WIEDEN, 71IX. PAT. Pisma donoszą, iż wiadomości nadchodzące z

Madrytu nie przedstawiają jasno sytuacji Hiszpanji. Agencja urzędowe i
półurzędowe donoszą jakoby w kraju panował spokój. Jednakże słychać,
iż of'cerowie

piechoty

i kawalerji

mieli się przyłączyć

do oficerów

lerji, jak również i korpus marynarzy. Primo de R:veia prowadzi
gandę mającą na celu przekonanie

narodu,

iż

król

całkowicie

arty-

propa

aprobuje

stanowisko dyktatora. Z prowincji nadchodzą do Madrytu tylko urzędowe
wiadomości uspskajające. Słychać, iż w prowincjach północnych dojść

miało

do

poważnych

starć.

Dymisja

Primo

de Rivery!

BERLIN, 7.1X PAT. Wedle doniesień Havasa z Madryiu
Rivera podał się wraz z całym gabinetem do dymisji,
W

Wilnie

2

Mieszkać będzie Arcypasterz — miejmy
nadzieję,

że czasowo

tylko nim godna wy-

sokiego dostojnika nie powstanie rezydena — w t. zw. «pałacu» arcybiskupim przy

Primo de

pi Wołłowicz i Protasewicz i Pancerzyński.
Jest nawet

wizerunek

p Oak

biskupa

1°
A Andrzeja
asiłły. Na ścianie
wileńskiego,
przeciwległej njrzymy bardzo miermy jako
dzieło malarskie

portret duży

biskupa

Karo-

la Hryniewieckiego, malowany w 1883.cim
uf, Zamkowej, w apartamentach pierwszego przez Stefańskiego i równy mu pod wzglępiętra, gdzie rezydowali biskup bar. Ropp i dem artystycznym portret biskupa Roppa
(malował Kalpokas).
Owdzie wyziera 5 ram
ks. biskup Michalkiewicz

biskup Zwierowicz malowany prze7 LejŻadne to nie są <apartamenty>». Na lik ks.
bowicza, tam znowu biskup Waclaw Žyliūi

okojów nie mało; będzie ich z jedenaście,
cza wszystkie ubikacje, lecz skromne, nie*
które całkiem ciemne i niewygodne. Niby
to <świeci się» jako tako sala recepeyjaa
zwana Portretową, Nietylko sama «sala» nie
ciekawa ale też 1 z pomiędzy 38 wizerunków biskupów wileńskich zaledwie może
para ma większą wartość jako malowidło
współczesne oraz dzieło istotnej sztuki malarskiej.
Na ścianie w lewo od wejścia: duży
portret biskupa Jakóba Pliehty.
Tu i bisku-

ski, opodal któryś z Tyszkiewiczów.
Okna

sali PO

jako też b. gabi-

netu biskupów Roppa i
Matulewicza wychodzą na ulicę Zamkową. W prawo wyjście z
gabinetu

do

jadalni,

nawprost

do

bardzo

skromnej kaplicy prywatnej.
— Zarząd Stow. Chrz.-Nar. NauczSzk. Powsz. prosi członków Stow, O ze.

branie się w dniu Ingresu

Sekretarjacie (Mostowa 7).

o g.8 1 pół

w

‹

s

Państwo

największą

borze Pruskim

i Austryjackim.

Gdy

wiązanych do swej największej
dzielni jaką jest Państwo».

sejmu,

Spół-

praca

zbiorowa

w

sztatów

rolnych;—pozatem

praca

To-

warzystw
Rolniczych
i kółek—a w
handlu Syndykaty rolnicze stanowiły
krąg, w którym
się. praca społeczna
koncentrowała.

ziemstwa

Gubernie,

w ostatnich

latach przedpracę

spółdzielczą
głównie
w
kierunku
zakładania kas kredytowych przeważ:
nie przy gminach. Rząd jednak celowo i stale starał się usuwać element
O spółdzielpolski od współpracy.

czości rolniczo handlowej nie było
słychać.
Spółdzielcza organizacja rolników
nie może być traktowana jedynie
zrzeszonych
przedsiębiorstwo
jako
sobie jaknaj:
osób dla zapewnienia
i to doraźnych korzyści
większych
materjalnych bez względu na sposób
i warunki w jakich się to dzieje.
Spółdzielczość rolnicza uwzględ:

mierze z materjalnemi

nia w równej

społoczne i mo:
korzyściami także
ralne czynniki i zadania oraz dążenia
do naprawy ustroju gospoparczego
oraz do oparcia sto:
i społecznego,

sunków gospodarczych i społecznych
ludźmi na zasadach rzepomiędzy
c.

telności, _ słuszności

pomocy.

ospodarczego i wzajemnej

Stwowego, mającego na celu

gowanie wśród zrzeszonych
ziemian
nowych dróg pracy
które najlepiej
łącząc najszersze masy
ludności
na

polu zbliżenia ekonomicznego

zludź-

mi obdarzonemi wiedzą i zdolnością
czynu tworzyłyby harmmonję tak niezbędną
dla Państwa
na Ziemiach

założeń dążeń

W krótkim: zarysie przypomnę na
czem ta praca polegała. Więc nasamprzód
aprowizacja
Wilna — miasta
które przeszło najsroższą
z okupacji
niemieckich w całej Polsce. Gdy wy:
głodzona ludność znalazła się w granicach Polski, będąc pozbawioną najurodzajniejszych
swych terenów na
Kowieńszczyżnie,
a otoczoną
przy-

Sprawa

Bar-

kwartał r. b.
Projekt tego

prowizorjum

nie mogą
dekretów,

Poiska

towi

udzielonych

przygotowaniu

do

swój horyzont myśli i uczuć w ten stwa. Nie zapominajmy,
sposób, by były one pragnieniem czasy plebiscytu Litwy
publicznego.

Ś. p. Franciszek

Stefczyk

Patron

|

polskim

Polskich Spółdzielni Rolniczych w rena

feracie wygłoszonym

Warszawie

w

Kongresie Rolniczym

spółcharakteryzuje
w ten sposób
niej
w
«Tkwi
dziełczość rolniczą:
pań:
pierwiastków
dużo twórczych

stwowych. W niej praworządne Pań:
znajdzie także cenne
stwo nasze

bardzo źródło swej siły i trwałości,
znaidzie wiernego sprzymierzeńca w

plenarnych

no:

woczesne jest powołane do ochrony
i popierania interesów wszystkich sfer
ludności, zby je dźwigać i wzmacniać

zamieściliśmy
*)W dniu wczorajszym
Obiezierskiego
1 część referatu Michała
poświęconego ideologji zierataństwa teraz

zaś drukujemy następną, omawiającą kieru*
nek spółdzielczości, którym zdaniem autora—
ziemiaństwo kroczyć powinno.

i konwentykle
gmachu

nie

Oko

L

ы

Stefan

„Wino,

noszenia

poprzednich pokoleń stworzyło lukę,
którą zapełnić powinne
organizacje
rolnicze.
Jeżeli stery rolnicze, mając prerogatywy w dostawach
nie wykorzystają tego, to sfera wpływów przej:

broni dzie na pośredników

i

han-

wysiłków zmobili-

mógł zostać.

i sprawy

te znalazły

zumienie,

wsiąkając

potrzeba

ame-

w umysły

spo*

do

przez

skowym

z uwzględnieniem pierwszosił

zrzeszenie

dostaw

wojska

rzędnych

rolnicze,

wyszkoleniu

kobieta

Rzecz dzieja się na wsi pod War:
szawą, w tereźqiejszych,
powojennych czasach.

niema,

grosza

przy

duszy

też;

co ma z sobą
począć?
A
diatego
aby się porucznikowi nie nudziło (no
i potroszę jemu samemu,
panu To:

maszowi) trzyma

swoją krewniaczkę,

przy

dzię.. Jak nazwisko?
niewie.

tego
ŻE

Bo

lub

sobie

młodziutką

Niewiem;

i coby komu

owego

daleką
Ma-

nikt

z nazwiska

przyszło?

regime

fachowych

w

Sztable

Dość,

jego Cesarska

orderem

Dziś ma zostać zwolniony

Mość

którzy

wnieść

ge-

Wojskowych

w

Wypuszczenie

terenu

„jeżeli

chodzi

wileńskiego

—

о

na

podobał. Przeciwnie!

miłość»

panowie

etc.

Wręcz przeciw-

niel Bodzie.. bodzie... wali w brzuch,
w piersi, na odlew—ani
dbal
Ma
wszystkich dookoła siebie za okrut-

nie mądre głowy, Pałką

włeb—i już!

Wystarczy
(mniema p. Stefan
drzyński).
A pani Wanda,
interesująca

Kiepani

świętem

jako

poszano:

podstawie

wielkich

na

polach

i

odpowiada

koniecznoś:

swoją

pracę

i

Polsce.

bącźcie

ро-

Niech

żyje

zdrowieni

w

solidarncšė

międzysojusznicza,

niech

żyje spokój.
EEK

S

;
ITS TDI

Nowości

TSR

warszawski.

2-gi. Czasopismo

TTSKNIS

wydawnicze.

<Głos inteligencji».
strowany,

Dwutygodnik

Rok pierwszy,

ilu"

zeszyt

nie różniące się od prze-

ciętaego wydawnieiwa
perjodycznego literackiego. Oto np. artykuł o Hoene-Wroń«
skim—w
dodatku
wynoszący
go
po nai

autor

regent

Wojskowa

gen.

Prosimy

Michał Obiezierski.

naszych

uregulowanie

wieków

Konto

czekowe

„Słowa

w

P.

i Kazimierz tańczą
zaś

aby

niego

zawsze

z licznemi przerwami tu w Wiimie,
ma już
za sobą cały rok istnienia, Ukazał się zeszyt

2.gi drugiego rocznika

masza,

domu

że aż ją niemal

pana

błagał

To

zby

pan
Tomasz
Madzię,
mło-

dziutkie

dziewcżę „z białego dworku*

i sadza

ją do fortepjanu

do tańca rozpasanej
omal, omal,

Kazimierzowi.

skamieniała

aby

grała

pani Wandzie i

że nie ulegającemu

jej

Potem, zaś Madzia jak

na taborecie u klawjaiury

niewie gdzie oczy

podziać

podczas

gdy pjaniutki
pan
Tomasz klęcząc
przed leżącą na kanapie panią Wandą

ręce, nogi jej całuje...
Tu sobie p. Kiedrzyński setnie
pofolgował Nie zawiodło i w tym
wypadku: poczucie sceny oraz spraw
ność trzymanego mocno
w
garści

zawierający

między

innemu ilustrowany artykuł pióra redaktora
1 wydawcy p. F. Lubierzyńskiego o polskins
krajobrazie mo:skun tudzież o głównym jego przedstawicielu w malarstwie
naszem,
Włodzimierzu
Nałęczu,
prezesie
związku
marynistów
polskico.
O
teatrach
pisze
<Przegiąd»
1 tym razem informacyjno kio-

nikarsko. W sprawie tańców plastycznych i
rytmiki Dalcroze'a xabiera głos p. Kutnerów

po-

ma kierowniczka

szkoły

w

Warszawie.

— W <Comoedii> warszawskim tygodniku (Nr 18) znajdujemy w korespondencji z Wilna wiadomość, że instytut Reduta
być

przeniesiony

do

Orodna

i že zarząd

Reduty objął w Grodnie teatr miejski.

«To

są tak przerażająco wymowne
fasty — pisze korespondent — że nie wymagają
już
zbyt wielkich komentarzy». A dalej:
<dzy
niema siły, któraby byłą w stanie
zmusić
władze komunalne (niby: nasz magistrat wi:

leńsk.) do respektowania tego, co

dla

dzi.

sejszego przeciętnego
mieszkańca
mi asta
jest
do życia niezbędne?»
(Korespondent
mia Oczywiście na myśli Redutę).

K. O.

niezmiernie

*

jej drogę jak w ciężkiej dzisiejszej walce o
byt—nie zginąć,
— «Przegląd Artystyczny» wychodząc

©
©
Š
="

tango. bornie prowadzić djalog;

każdy poznał od

Nieba«

prasie polskiej miejsce nie banalne powinien wyrazistą przybrać fizjognomję, nie in.
teligencję rozrywaći bawić, lecz wskaaywać

Ja-

Antoni SKURJAT

ARTYSTA
FOTOGRAF

Wilno, Mickiewicza

T,

tel. 328

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0 B P

Nr 80259,
0088008086 8888888
Dlatego

ale złotych.

niecoś o samopomocy zredukowanych urzędników. <Głos intsligencji» pragnąc zająć w

tudzież

wnoszenie przedpłaty NA WRZESIEŃ,

nie żelaznych,

nam optymizm taki podzielić. Oto dalej no
wela Wandy MelceriRutkowskież,
pobiešay
bilans zeszłosezonowy teatrów warszawskich,
artykuł o term «jak sobie wyobrażają rozkosze nieba mistycy różnych wieków» (chyba:
wyobrażali?), rozmaitości — a zaledwie 808

0 łaskawe

prenumerat,

szere*

wem, ma znaczyć za półtora roku, z okazji
150necia urodzin Hoene-Wrońskiego. Trudne

©©6666666X

zaległych

całe

mie kopułą wielxiej syntezy wynikającej z
prac Wrońskiego oraz, že już niebawem Hoene-Wroński stanie się w Polsce popularnym (tak) i że będzie to początkiem naszych

również środek zapobiegawczy.
Malczewskiego jest kwestją kilku

Sz. Sz. Abonentów

«rk»—znajdują rozwiązanie

Autor przypuszcza, że Mussolini swoją, prowadzoną od dołu budowę cząstkową obej-

EGESGA

jest

on u
żywy

a

dzjmy,
idjotycznym, stojącym na rażu, że rozgrywa się na scenie naj- bywa, że i dowcipny, choć widać
akty głowie pretekstem potrafiła tak wkrę- autentyczniejsza
komedja Kiedrzyń zbyt często nitkę, którą dowcip do

wszystkim

Ten pokój z

pojmujemy

ciom narodów.
Rząd polski okazuje
FIDAK-owi gorącą sympatję
i jest
bardzo
szczęśliwy,
1ž widzi
tutaj
reprezentantów
wszystkich
prawiš
sprzymierzonych. Kontynjujcie
więc

gen. Jaźwiński,

Od Administracji.

skiego, dobrze pjany
każe wołać do salonu

się

na

zdrowych

ma

mi

we współz administracją wojskowc”

gospodarczą».

i zamien'ć

0062686660

Ziemisń dała dowody charakterystycznie wybitnej
dojrzałości tak ekono-

działaniu

Witosa

wolną stopę

cić się, wścibić do

w

na

zewnątrz. Po:
koniecznością

bitew i oddanie go na usługi pokoju.
Wzrost organizacji FIDAK u, który
od siedm:u lat nie ustaje, dowodzi,
iż FIDAK opiera
się na
zasadach

dni. (y).

reputację

wypada

rządzie

—więc przecie coś dziać
się musi
aby je akuratnie zapełnić.
Dzieje się zaś to, że p. Kazimierz,

<Zabawy

oparty

konsoli-

współpraca

który się zamanifestował

stanowiła przychylić się do prośby gen. Malczewskiego b. Ministra Spraw

p. Wanda

nie jest od tego aby

pokoju.

jest

ideałów. Statut
FIDAKa
wsaazuje
1% głównym jego celem
jest utrzy:
manie i rozwój ducha koleż:ńskości

Wschodzącego Słońca

Szy okres czasu do jednego z sanatorJum krajowych.
Równocześnie zaznsczamy, że G:neralna Prokuratura

Wanda? Popędziła za Kazimierzem na
wieś. Pod pierwszym
lepszym, do-

medium»,

na
jest

wszyscy

utworzona

Ze źródeł najwiarogodniejszych otrzymaliśmy wiadomość, że w dniu
dzisiejszym ma zostać zmieniony środek zapobiegawczy w stosunku
do

Młodzi
pokochali się?
Wiemy,
wiemy.
Ach, jacy państwo w gorącej wo:

wodzie kąpani! Sztuka ma trzy

i

waniu praw każdego narodu
i zu:
pełnej wzajemnej
równości
p:ūsiw.
F.DAK jest organizacją bardzo ważną
i bardzo potrzebną,
bo została ona

Ligę Narodów.

BUDEROWAZ

raczyła
choć
dni
kilka przebyć u
wnuk pana Tomasza, poznał gdzieś niego na wsi. O to tylko i chodziło
Mieszka i gospodarzy we wcale w Warszawie niejaką panią Wandę, uroczej „intrygantce*.
z temperamentem niePan Tomąsz
nic a nic nie wie,
—jeszcze—zamożnym dworze, dobrze Przystojna,
powojen- że pani Wanda
już podtatusiały, 65 letni, były niela- wiasta, no, i dernier cri..
zaniężna.
Podobała
Ostry flirt. mu się, że.. hal Krótko mówiąc: za:
da „kobieciarz*, do dziś dnia kawa- ności. Szast. prast! Flirt.
ler... nazwijmy go: Tomasz
Weroń: „Na;całego*, powiedziałby p. Kiedrzyń : kochał się w niej jak nieprzymierzajac
fraszka rzucić” ze pierwsży
lepszy...
major
z «Dam
ski. Dobry człowiek, gościnna,
pocz- ski dia którego
salę
„Psia
krew!" i huzarów». Żenić się z nią będzie!
ciwa natura; oczywiście—starej daty. sceny w pełną
Wszyscy ludzie „przedwojenni*
są lub „Świnial*. P, Stefan Kiedrzyński Wykrzyknik — prawie zbyteczny. To
dziś starej daty. Owóż poczciwy pan jest i w powieściach
swoich tak.. już tak często bywało.
Tomasz dał u siebie najwygodniej- tak... sans facon. Taki już jego styl.
A wino, kobieta i śpiew... przeTo trudno. praszam: dancing? Będzie. Będziei
szą w Świecie
rezydencję
młodemu Niepodoba się komu?
eks-porucznikowi wojsk polskich któ- Autor naszych comódićs rosśes, „Po: to. Musi być. Sztuka przecie nie jest
to będzie”, zatytułowana „Dobosz z pod Marenry
jest
zarazem,
może po mieczu, całunku wojny”, „Jakoś
interesu“,
«Cudownego go” lub «Miłość macierżyńska». Tymoże po kądzieli, jego wnukiem. Po- „Czystego
sady

pewnością

VI stopnia, a sierżanta Kubiaka orderem
W'schodzącego Słońca VII stop:
nia. Ordery te wręczył porucznikowi Orlińskiemu i sierż. Kubiakowi min:ster spraw wojskowych.

woj: micznej jak i społecznej

Generalnym wojnę może wygrać żoł:

i dancing“, Komedja
w 3 aktach—
w Lutni,

m.

ponji udekorował porucznika Orlińskiego.

W
myśl tych zasad
byliśmy
pierwszą organizacją w całej Połsce,

potrzebne zio- słowy:

zorganizowania

Przy najlepszym

teatralne.

Kiedrzyński:

do

polskiego

wewnątrz

opartą na idei

lotnika polskiego.

TOKJO, TIX PAT. W. dnu 6 b.

łeczeństwa coraz silniej. Równolegle stwierdzić z satysfakcją, že «Spól:
jednak z potrzebami powyższemi lcży dzielnia Rolna Kresowego Związku

przeciwko
uadmieraemn
„ poceniu się,
Żądać wszędzie.
W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r.

Wrażenia

aby poirzeba

na

międzynarodowa
dobny program

gospodarczych
duż mamy braków gen. Js źwińskiego, który zwolniony z Wojskowego Więzienia Śledczego
a ztamtąd na dłuż:
lą- a zaniedbywanie handlu przez szereg na Antokolu — jeszcze dziś wyjedzie do Warszawy

pokoju w taki sposób,

rządu

zacja

za oko,

Odznaczenie

zrzeszeń ro|-

która dostawy prowadzić dla wojska
Propagandę
w kierunku wyszko- rozpoczęła — a jako charakterystyka
lenia wojskowego,
lotnictwa
i po: akcji naszej
niech służy wyjątek z
trzeby własnej marynarki z większym pisma Dowódcy
O. K
Ill Grodno,
lub mniejszym skutkiem prowadzimy który
pomiędzy
innemi
pisze temi

i 4 1/2 — 6.

nadzwyczajny wynalazek

celem

strony zawistnych sąsiadów wymaga

zowanym

Odorono
rykański

krajem tym jest Polska, Zasadniczym

co

gi współczesnych zagadnień natury etycznej, socjalnej, estetycznej i politycznej»«

Prace komisyjne znów

magistratu wskazano na współdziel:
nię naszą jako jedyną, «tóra tę funkcję

drugiej by krajowy przemysł

św, Jakóbska Nr 6 m. Nr 1,
(Róg ul. Dąbrowskiego),

Nowy,

rosyjskim,

kuluarowe będą się do tej pory
o: czy Niemiec i Polski jestem zdania, iż jedynym środkiem usunięcia truddbywąły
w
pomieszazeniu
senatu, ności jakie dzielą oba kraje jest droga bezpośredniego porozumienia.

sarzem do walki z drożyzną przybył wadzone przez organy
do Wilna dla zorganizowania po: niczych,

del bez większych

tortepianista, kompozytor i krytyk muz.
ul

litewsko

Tylko bezpośrednie porozumienie.

normalnie.

bez
podstawowych ćwiczeń wojen- są w stanie
edynie atmosferę
mych,
stanąć
mogli do szeregu,
z szeftu i zdemoralizowania,

Józefowicz

Przyjmuje 1-12

pokojowym

działały ERARIE ITS RI KTS ZAC: VAT NTINT VT
LONDYN, 71X. PAT. ;Wojska chińskie usiłowały skonfiskować trzy
wrogie, nierz—a przegrač intendentura.
parowce
angielskie ponieważ miały one rzekomo zatopić trzy statki chiństarające się drożyznę wyzyskać na
Dlatego też dostawy
do wojska skie. Wedle doniesień Reutera
parowce angielskie miały zatopić te statki
szkodę dla Polski.
rozpatrywane być winny
nie jedynie we własnej obronie. Dwa okręty angielskie zostały jednak faktycznie ob:
Dotychczas przechowujemy
cały z punktu korzyści materjalnych lecz
sadzone przez załogę chińską. ĘKomendant angielskiej kanonierki usiłował
którego
szereg zaświadczeń o pożyteczności z punktu potrzeb Państwa,
odzyskać te okręty. Starania jego jednak spełzły na niczem.
Ww tym celu
naszych poczynań od Delegata Rządu główną ostoją jest wojsko.
zostały wysłane dwie kanonierki do Wannsien. Były one w drodze gwałPonieważ
potrzeby
wojska
w
i Magistratu, a gdy Główny Urząd
townie ostrzeliwane przez wojską chińskie. Na pokładzie kanonierki an:
Zaopatrywań po spaleniu się najwięk- znacznej mierze tyczą się
produkcji
gielskiej
został fanny kapitan i 5 marynarzy.
szego młyna w Wilnie wraz z komi- rolnej przeto powinne
one być pro-

wsżyscy zdatni

UDZIELA

Michał

przy traktacie

T IX. PAT. Prezes

Kanta i Hegla, pomad Bergsona 1 Etnsteina,
<W zwierciadie niedocenionej dotąd i nieznanej (!) naogół nauki Wrońskiego—pisze

się mogły odbywać

kiedy na wygłodzone masy
destrukcyjnie elementy nam

stałego zbrojnego pogotowia
na
dzie, wodzie i powietrzu. Pogotowie
to, jsk
wykazała
ostatnia
wojna,
prowadzonem być winno w
Czasie

9

BERLIN, 7.IX PAT. W rozmowie
z genewskim
korespondentem
„Berliner Tageblatu* Briand miał oświadczyć między innemi: Co się ty-

będą

iż były to dopóki sejmowa część
Środkowej, będzie wykończona.

mobilizacji zastała kraj nasz tak przygotowanym,
by
z
jednej
strony

muzyki

Lekeje

wileńskiej.

Litwa na łasce Berlina.

tów w czasie
pokoju
nie będzie w
dostatecznej
mierze
zorganizowapoprowadzić zdoła. Weżmy dalej do- ną, to wojna zaskoczy gospodarStawy do
Intendentury do których kę
wojskową
nieprzygotowaną
i
we- najenergiczniejsze
wysiłki
nie
we własnym dobrze zrozumiałym in- Spółdzielnia nasza na pierwsze
nie pomogą. Wysiłki w tym kierunku
teresie. aby budowę i siły państwa zwanie władz wojskowych stanęła.
warstwach
szerokich
ma
Położenie geograficzne Polski na- poczynane być winny prędkie i ener:
opierać
przy: rażonej na możność
napadów ze giczne gdyż pod względem zdolności
uświadomionych obywateli —
o tem,

pamiętać

ono

obecnej granicy

WIEDEŃ, 7. iX Pat. W związku z wiadomościami o zamiarze rządu
sowieckiego wstąpienia do Ligi Narodów z Angory donoszą, iż w dobrze
poinformowanych kołach tureckich uważają tę wiadomość za mało
prawdopodobną tembardziej iż Turcja nosi się obecnie z myślą
utworzenia
samoistnej azjatyckiej Ligi Narodów.

Prezyden:

dosko; pomocy aprowizacyjnej, to po nara- „ Jeżeli sprawa dostaw produkcji
też dzie u Delegata przy udziale władz rolnej bezpośrednio przez producennaleniu swej budowy. Ale musi
spełnieniu swoich zadań i w

że pańsłwo

omawiając

obrad sejmu, odbywają się posiedze:
nia poszczególnych
klubów,
które,
omawiając
sytuację
ogólną,
dużą
frontowenai terenami
wyrńiszczonemi Częśc
obrad
poświęcają
dalszemu
przez wojnę, Spółdzielnia Rolna była ustosunkowaniu się do rządu.
KROLE WIEC, 7.IX. PAT, Tutejsze koła polityczne prowadzą
enerią jedyną organizacją, która ujęła w
Naogół
panuje
przekonenie, że gicznie propagindę myśli ulokowania w Niemczech pożyczki litewskiej, o
artykułów
pierw: wznowieniu obrad sejmu
-ręce dostarczenie
będzie to którą iząd kowieński dotychczas bezskutecznie zabiega.
szej potrzeby,
uruchamiając
jedno* warzyszyła deklaracja
Jasnem jest, iż udzielenie przez Niemcy pożyczki wymagałoby pewrządu,
która
cześnie wypiek chleba.
może mieć wpływ na taktykę stron- nych ustępstw politycznych ze strony Litwy, równających się niemieckiej
Nieraz słyszeliśmy zarzuty, iź fun- nictw.
kontroli finansowej i całkowitego uzależnienia od Niemiec litewskiej po:
kcje aprowizacyjne nie leżą w zakrePosiedzenia klubów sejmowych,o lityki zagranicznej, Dla osiągnięcia tego celu Niemcy rozwinęły szeroką
sie działalności spółdzielczości rolni- czem wspominami wyżej, odbywają kampanję prasową. Niemieckie dzienniki w Kownie przewidują,
iz rokoczej,
iż celom
tym
służyć
winne się przeważnie poza sejmem.
waria
gwarancyjne
polsko-sowieckie
mogą
pozbawić
Litwę
największego
Dzieje
spółdzielnie spożywców.
Nazywano się to z tego powodu,
że gmach jej sprzymierzeńca,
nas dobroczyńcami ludzkości. Proszę sejmu jest ciągle w przebudowie,
muslalaby
Litwa chcąc utrzymać swą
politykę względem
Polski
a
panów!
A czyż my ziemianie
z za- więc i dostęp do większości sal klu- wówczas'oprzeć się wyłącznie o Niemcy. Pisma niemieckie w Kłajpedzie
kordonu
nie lepiej byśmy
wyszli bowych jes uniemożliwiony.
połączą sprawę pożyczki dla Litwy ze sprawą Kłajpedy i twierdzą, iż
sprzedając
"w
Mohylowszczyźnie
Przebudowa ta nie
wpłynie
jed- życzka może dojść do skutku jedynie pod warunkiem, że Litwa zaniecha
swoje majątki — jeśiibyśmy względy nak podobno na opóźnienie rozpo: swej dotychczasowej polityki względem Kłajpedy.
natury materjalnej
stawili po nad Częcia
Jedynie „Morgentag* nie uważa aby obecna chwila była pomyślna
prac
sejmu.
Projektowane
względy „moralne! Wszak w 1918 r. jest mianowicie, ady dostęp do | sali dla ulokowania pożyczki litewskiej w Niemczezh na warunkach fównają*
tworzenie Dywizji Litewsko Biatorus- obrad plenarnych zrobiony był przez cych się kontroli finansowej Niemiec nad Litwą. Sytuacja
jest
bowiem
kiej też nie leżało w zakresie funkcji gmach senatu, wejście
bowiem od zbyt przeładowana wzajemną nieufnością,

zawsze ne- była myśl tworząca czyn.
Ta
myśl
partyjnych, a pozostać
utralnym terenem współpracy ludzi która 'stworzyła organizm psństwowy
w
oglądać możemy
dobrej woli, umiejących się wznosić który obecnie
rozszerzać
a
zorganizowanym
aparacie
tego
pań:
partyjne,
ponad interesy
dobra

Rundschau“

Sowiety tworzą azjatycką

a które

+2

Rady Ministrów prof. Bartel
wygło
sił wczoraj
na
bankiecie wydanym
na cześć FIDAKu w resursie kuplec
kiej przemówienie następujące:
Panie prezesie,
panie i panowie.
Jeżeli
jest wśród państw еигоре]skich kraj, który pragnie pokoju goręcej od innych
to z pewnością

doprowadziłoby do zaniechania rokowań z Polską W pierwszym
wypadku Litwa stracilaby swego poplecznika w sprawie wileńskiej,
iż pańco byłoby dia niej niepowetowaną stratą, tembardziej.
stwa baltyckie skłonne są raczej uznać tezę polską niź litewską,
Przyszła organizacja Rady Ligi Narodów w której Polska w ka:
repre'entowana
wy»*rze
również
pewien
ždym razie będzie
wpływ na sprawę w'leńską

ziemian i inteligencji kresowej, a jed- ul. Wiejskiej nie będzie jeszcze na
3
i metod działania spółdzielczość po: nak funkcje te wypełniliśmy — gdyż 16 go gotowe. Sama zaś sala obrad
winna stać zdala od walk i haseł były to czasy gdy dynamiką Polski jest w tym stanie, że posiedzenia
pasysżyńh

Gil

„Litauische

będzie żądała uznania

zaraz albo pozostać

Rrzeczypospolitej.
W

Pat.

WARSZAWA,

sowiecko-polski.

Jest to nawet zasadniczym warunkiem na podstawie którego
rokowania wogóle mogą mieć miejsce.
Rosja będzie musała
wybier.ć: albo zawrzeć z Polską układ gwarancyjny i handlowy,

b;ć załatwione
w drodze
wydawanych na mocy peł:

nomocnictw,

a pakt gwarancyjny

IX
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na rozdrożu.

sprawę paktu gwarancyjnego, zaznacza, iż sprawa Wilna w czaiż
sie tych rokowań znowu wysunie się na czoło. Jest jasnem,

przejdzie do komisji budżetowej tak,
aby przed
pierwszym
października
mógł
być uchwalony
przez р1епит
sejmu i senatu.
„Nie wykluczonem jest, że na parę
dni przed wznowieniem plenum zaczną obradować
komisje
sejmowe
nad projektami ustaw już zgłoszone-

mi do laski marszałkowskiej,

wileńska

GDAŃSK, 7

sejmu, którego
mają się rozpo-

tej ustalono,
że
ogień
pójdzie projekt
budżetowego
na IV-ty

na pierwszy
preliminarza

propa-

Wschodnich.

miały

rozpoczęły

były

wojennych

które

Sowiety

marszałka

z premjerem

Spółdzielnia Rolna od póczątku cząć 16 go b. m.
swej działalności na terenie Wilna i
Na konferencji

zespole

miała największe
znaczenie — spółdzielczość
była w
uśpieniu.
Cały
wysiłek ziemian Województw W schod„nich polegał na utrzymaniu ziemi i
pod tym względem
dawał
się zau:
ważyć duży postęp w rozwoju war-

konferencja

p. Rataja,

tlem dotyczyła prac
plenarne posiedzenia

zaś z zaboru Rosyjskiego rozpoczy- Wileńszczyzny — w każdym
swym
nała się działalność w Królestwie, to czynie dążyła do podkreśienia charakna Ziemiach Wschodnich w dzielnicy, teru swej pracy jako
czynu
Pań-

gdzie

Nr

0

Przed obradami Sejmu.

spółdzielnią.

Niedzielna

Na *) wstępie zaznaczyć
należy,
iż spółdzielczość w okresie niewoli
państwa naszego rozwijała się w za-

p

r

Cóż to było? Farsa? Trochę ciężkawa i długawa farsa A la franęaise,
z dawnych, dobrych czasów „Hotelu

pod gołąbkami*, „Numeru

o dwóch

frazesu przyszyty. | całe szczęście,
że łóżkach”, „Occige toi d'Amelie"? Co
p. Kiedrzyński
umie
tak wybornie „za myśll Wierutna
krotochwila,
nie
djalog
prówadzićł W
wystawionej mająca najmniejszej ochoty być czem
onegdaj komedji akcja przecie ciągnie innem, ta by przecie tylko: zamigosię jak smoła, sceny
wydłużone nie- tała, błysła i zgasła — jak z bicza
miłosiernie, powtarzań się mnóstwo— trzasł. A tu co chwila — morały! P.
a pomimo to akt, choćby dwa razy Kiedrzyński pozostał i w tym swoina
za długi, nie nuży. Tajemnica to nie- utworze
scenicznym,
i w tym wyzaprzeczonego talentu, rasowości pi- padku:
sobą. Był i jest moralistą.
szrskiej.
Patrzcie, powiada,
co to za kobiety
Następuje akt trzeci, Jest już nam „powojenne* powyrastały w Polsce,
do szczęścia
potrzebny
tylko mąż a gęsto! Pstrzcie jakie to teraz u nas
pani Wandy. Otóż i on! Bogu ducha nastały tempora, jakie mores! A czy
winien urzędnik, tonący w papierach tak powiano być? Wstyd, hańba! Na

i aktach przez niewiedzieć ile godzin szczęście przechowała się inna zgoła

na dobę, uszczęśliwiony, że może jak- atmosfera — po wiejskich dworach.
popatrzeć na (P. Kiedrzyński zdaje się nie zdawać
tylko haniebnie: dobry smak.
Scena uroczą, wystrojoną, rozbawioną włas- sobie sprawy jak już tych wiejskich,
tuł obowiązuje. Jedna z rzadkich jest poprostu wstrętna.
ną żonę. Swoją
drogą nawet przy dworów
mało jest i jak też z nich
Ktoś, jeśli mnie pamięć nie myli, takim mężu... sytuacja nie może dłu- atmosfera tradycyjna ulatnia się drzwiarzeczy, która nie przestała jeszcze
obowiązywać. W drugim zaraz akcie zauważył trafnie że gdy p. Kiedrzyń- żej trwać, To też bomba pęka. Pan mi i oknami..).
Imna zgoła niż po
pani Wanda
przewraca wszystko w ski stąwia kropkę nad „i* to—sypie Tomasz odzyskuje
równowagę... to miastach atmosfera moralnego
zdroStaroświeckim dworze do góry no- dwie, trzy, cztery! Aby najmniejszej jest swoich 65 lat. Kazimierz i Madzia wia owiewa—naucza p. Kiedrzyński—
gami:
leje się szampan, kobieta u- wątpliwości
nie było.
P.
Kied- padają sobie w objęcia, zgoła już nie dwory nasze wiejskie. a w atmosfewodzi zakochanego w Madzi eks.-po- rzyński
wogóle
ciężko
stąpa. krępowani
niczem a pani Wanda— rze wiejskiej patrzcie jakie zakwitaj
rucznika nadaremnie a pana Tomasza Piórem
jak
kwaczem
podkreśla, znika sromotnie z widowni gdzie tyle kwiatki! Tu—prezentowana
nam jest
z doskonałym
skutkiem;
zaś
aby Ordynarny
jest — a w
pisaniu nabroiła.
Madzia.
tytuiowi stało się do końca zadość niedbały. P. Kiedrzyński potrafi wy<Winie, kobiecie i
Oto i wszystko.
l oto w tema

komedjo-pisarskiego

pióra;

zawiódł by przez szparkę życia

*
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KURJER GOSPODARCZY

Wytyczńe polityki rol- niczej.

ZIEM

WSCHODNICH

hodowlana

w stosunku

gólnych

dziedzinie

zbytu pro- rowym

sierpnia rb. odbyła się duktów hodowlanych, a w szczególD. P. ności popieranie
i
imleczarstwa. : Równokonferencja prasowa, na której
Pan legle z popieraniem
hodowli prowaMinister Raczyński
przedstawił
wy- dzona jest akcja, zmierzająca do wytyczne polityki rolniczej.
tępienia zarsźiiwych chorób zwierzę:
Pan Minister stwierdził, że dzia- cych.
W

dniu 21

w Ministerstwie Rolnictwa i

alność Ministerstwa w dziedzinie rol:

niectwa i hodowli streszcza się w dążeniu do stworzenia warunków opłacalności dla
intensywnej
produkcji

rolnej.

Dzisiaj

przeważnie

Bardzo

smutno

przedstawia

Się

stan ochrony lasów prywatnych. Zniszczenia wojenne i następne przesad-

ne ekspłoatacje

lasów w całem Pań-

bardziej

Stwie

szczegė'nie

jest opłacalna ekstensywna
wytwórczość naskutek drozyzny
kredytu w
Państwie, wykazującem najwyższą w
świecie stopę procentową,
Oraz dysproporcji
cen
między
artykułami,

rzyły

się

na

terenach

wschodnich.
tejszych
ha

zatrważająco

sze-

województw

Z ogólnego obszaru tam:

lasów

prywatnych

wyrąbano

w ostatnich

2,286 000
latach prze=

ciętnie 25.500 ha rocznie, co stanowi

sprzedawanemi przez rolnika —z jed- 140 proc. ponad etat, a liczbą tą nie
nej strony, a środkami produkcji, ja- są objęte nieprawne wyręby nadmierz całą surowokie on nabywać musi —
z drugiej ne. Dlatego należy
strony. Rozwój produkcji rolnej bę- ścią, którą umożliwi nowa ustawa latylko
przy
ustaleniu sowa,
" dzie możliwy
przeciwdziałać
nadmiernym
rolniczego programu gospodarczego wyręboim, a zwłaszcza przekazaniu do
i do wykupna serwitutów
i przy konsekwentnem wprowadzeniu parcelacjj
z wszelgo w życie. Jednym
z czynników gruntów zadrzewionych,
tego programu winno być zabezpie- kim innym dewastacyjnym zabiegom.
Najważniejszą
metodą popierania
czenie wolności wywozu produktów
rolnych, co przyczyni się do zapew- rolnictwa jest rozwój oświaty zawodowej, która umożliwia producentowi
aienia opłacalności.
pol- wykorzystanie

Racjonalny rozwój rolnictwa

szy trzeba uważać zupelny brak. kre.
1

Budowa

warunków

przyrodni«

przez

towa'

ruchem towastację

Tur.

monty i z racji wyraźnego braku tam
odpowiednich urządzeń Ministerstwo

Kolei przystępuje do

dów

towarowych.

budowy

Jak

już

wie odegrają

rowym
więc

waga

Turmonty, które niewą!pli-

poważną rolę

ru.hu
powoli

niedosta-

Pracę ministerstwa uzupełnia dzia-

sdeczne zaopatrzenie w kredyt krótko-

150—160

w towa-

granicznym
przystosowywane

kg.,

400

—

cebula

30 —

40,

zostają
do tej

roli.

jabłka

10—30

cym

roku sfinansowana akcja zakupu

przez

rolnictwo

nawozów sztucznych

i zorganizowany

kup

nasion

©zimych,
zbiorów

został

kredyt

kwalifikowanych

ponadto

dia

2) © zamianie

na za-

rych gruntów

zbóż

3) ustawę

sfinansowania

przeznaczona

została

20,000,000 zł.

suma

lecz

aby

ków w

dziedzinie

wewnętrznego

państwowych,

ННЕ

Nawezy szfucznei
20 zł, za 100 kg.
Mąka
zenna
hurcie),

105

superiosfat

. Ryby:

ryjnej,

.

za

1 kg,

05 (w
krajowa

szczupaki

żywe

GIEŁDA

55, razowa 35—40,

kartoflana 70-80, gryczana

55—60, jęczmienna 55—60.
Chleb pytlowy 50 proc 55—60, 60 proc.
50—55, razowy 35 — 40 gr. za 1 kg.
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70.80,
rzecierana 85—90,
perłowa 80—95, pęczak
50-60, jęczmienna
70, jaglana 70—80.
Mięse wołowe
cielęce
100—130,

120 — 150 gr. za 1 kg.,
baranie
100—140, wie.

4.00, il gat.

280 — 300,

smalec wieprzowy

450—480, sadło 350—400.
Nabiał: mieko 25—30 gr. za 1 litr, śmie-

Sprz.

8,97
361,00

i

8)

zewnętrznego handlu zbożem
wysumięty został program budowy elewatorów zbożowych, ponadto popierana
jest budowa
nowoczesnych
rzeźni,

o

kwalifikowanym

produktów

eksporcie

rolnych,

9) o zastawie

rolmiczym.

Projekty te są przeważnie już wy-

Londyn

43.82

Nowy-York
Paryż

9.00
26,70

Pragą

26,72

Szwajcarja
Wiedeń
Włochy
Belgja

25 50

25,10

25,—

—
wartościowe

dolarowa
kolejowa
konw.

5100

5475

—

nie

będzie przyjmował

interesantów.

37,00

szych

spraw

czynne jak zwykle od godz. 8 i pół.
do 15 i pół. W celu wzięcia udziału

w uroczystości ing'esu urzędnicy poszczególnych
ni na

omawiano

urzędów

będą zwolnie-

zmianę.

w
O:

sprawę

roz-

budowy

winno

po-

kosztów
budowy,
odpowiednicii fun:

zalega

zł.

zwrócił

To

mięsa i produkiów
projety zarządzeń o

kwalifikowanym wywozie
produktów rolnych.
Rozumiejąc,

niektórych

że jednym

z

wej produkcji ustaw, będą oue tylka
stopniowo przekazywane Radzie Prawniczej do zaopinjowania,

KRONIKA MIEJSCOWA.

najważ:

niejszych czynników rozwoiu produk

—

(o)

Handlowe

paszporty.

cji jest rozszerzenie rynków
zbytu, ulgowe. Z powodu ciągłych
niepoRząd w traktatach
handlowych, za- rozumień co do sposobu
ubiegania
wieranych obecnie, dąży do zabezpie- się o handlowe
paszporty
ulgowe,
czenia trwałego wywozn
produktów władze miarodajne podają następne

rolnych, a w szczególności

tów hodowlanych

na

produk-

zagra: petentne

miczne,
Ма
to miejsce
zwłaszcza w toczących się
cjach z Rzeszą Niemiecką.
:
Rząd otacza specjalną opieką wytwórczość hodowlaną, Wysiłek Rządu
est skierowany ku podniesieniu do-

zacyj kupieckich
i przemysłowych,
przeto ważną jest opinja tych piacó
wek. Do podań mają być dołączone
korespondencje handlowe, stwierdza:
jące konieczność wyjazdu w sprawach
chodowości hodowli przez zwiększe- nandlowych, „jak również i oryginał,
nie wydajności inwentarza drogą po- względnie uwierzytelnione odpisy wyprawienia rasy, oraz przez organiza: kupionych na rok bieżący świadectw
cję zbytu i przerobu produktów zwie: przemysłowych.
Osoby powyższego
rzęcych, Środkiem do osiągnięcia te- sposobu nie przestrzegające, narażają
go celu jest odpowiednia
polityka sę na zwłokę w załatwieniu podań.
iii

ii

TZ

i i ii

Z

OO

EE

O

i iii

i

k

tyle pikantnych i korzennych czysto
farsowych i tyle to a tyle soczystych

ingredjencyj moralizatorskich. Skłócić,

dobrze wymięszać—i pić na zdrowie.
"Wypiliśmy.
Warszawa,
szczerze
mówiąc, bardziej niż cmy gustuje w
takim
preparacie;
lecz i my tu na
naszym partykularzu radzi popatrzeć
jak się to tam na szerokim
świecie
taraz dzieje,
radzi
nawet
zazńać
wzdrygania się i podnoszenia
rąki
oczu do nieba. Zawsze
to porusze-

[>

egoła
inną w stosunku
do Kazimierza niż
do pana
Tomasza. Trudno? A któż

mówi,
gra?

że

Zaś

przerwy; ruchy ma
surowe i za raptowne;
czajać.

Wdzięku

wielką

sprawił

p ъ

obecny

tech:

nie

na

miejscu

przedstawiciel

władzy winien bezwzględnie reagować,
gdy w zgromadzeniu przeważają nie-

letni. —

W

tym wypadku wiec nale-

ży rozwiązźć.

mimikę

Lecz—z

względnie

programu.

pierw-

nam

nam

niespodziankę.

najlepszą dotychna wileńskiej scenie

ustosunko:

zgromadzeń

zgromadzenia

o charakterze politycznym,
lub inne
mogące budzić szkodliwe namiętności.

SAMORZĄDOWA.
— (x) Z posłedzenia wydziału

do

skiego odbyło

Brawo
sceny

A

nawet...

się posiedzenie

w jednej osobie! Cnota..

nie nudnal

już

stanow-

po

urzędach,

„w

innej

często poprawia
dobrze, że taki

nie „zobaczy

okulary.
My wiemy
mąż
nigdy przecie

tego,

co

widzieć

po:

Staranne dekoracje. Reżyserja nieco

samego

ładne
warunki koniecznie pójść
z wielką swo* „Madzię. Niemożna

zobaczyć

trzeba

sumie 10.000 zł. na dokończenie bu-

dowy pomienionych szkół.
Następnie uchwalono kwolę 10 000
zł. przypadającą
ze sum
repartacyjnych udzielonych przez państwowy
Bank Rolny tytułem zapomóg dla poszczególnych gmin,
które dotknięte

Na

tem

— (0,

posiedzenie

Związki

zakończono.

pracowników

komunalnych a ruchoma mnożna. Związki pracowników komunalnych ostatnio podjęły akcję w sprawie wprowadzenia ruchomej mnożnej

drożyźnianej.

Jak się dowiadujemy, w związku
z powyższem władze administracyjne
powiadomiune zostały, że uposażenia,
ustalone w rozporządzeniu prezydenta

szczędnościowy
kraczane,

śmiałej, mie strzelił

bez przesądów

atoli,

jak

a zespół grający w
można To też takim

było spodziewać się, gorący, zmysło- chciał

wy a szczery

pociąg

do Kazimierza,

rzyński,

mieć
p.

w

Lutni—nie
amantem,

ność

grającą była

posiada.
jakiego

swojej sztuce Kied-

Wyrwicz

— Wichrowski

projektu

7

ludności i zajmuje
zabudowaną
na górże na
wysokości
około

Nadesłane

projekta

i kosztorysy

rozpatrzone

zostaną

przez

technicz-

ną komisję Rady Miejskiej m. Nowogródka.
Przyjęty projekt zostanie odznaczony nagrodą w wysokości
500 zł
i stanowi własność Magistratu.
Projektodawca odznaczonego projektu będzie miał pierwszeństwo
przy oddaniu robót do wykonania,
Nadsyłać należy oferty do Magistratu m, Nowogródka na ręce Bur:
mistrza miasta z zakrytych

kopertach

z nadpisem:

„Wodociąg*.

Magistrat m. Nowogródka.

:

Zakup koni remontowych.

Jak się

dowiadujemy,

dla

armji

zostanie zakupionych w roku bieżą:
cym 1200 koni remontowych. Zakup
odbywać

się

będzie

tylko

od

ho-

wej

wypłacany

Świadeciw
nych

będzie na

własnego

przez instytucje

dowlane.

podstawie

chowu,

rolnicze

W' roku bieżącym

wydai

how

przyzna:

dowców.
Przyjmowane będą
konie
od 3 i pół do 6 lat pochodzenia
szlachetnego. Dodatek hodowlany w

wane będą również dyplomy na odznaczenie hodowców medaiami. Wypłaty uskuteczniane
będą gotówką
i czekami. (0)

na podporuczników rezerwy а роз!аdają najmniej
6 tygodniową służbę
frontową, winni w nieprzekraczalnym

ręce właściwego

—

(0)

Onegdaj ma pododcinku Orniany
orgąna straży pogranicznej przytrzy*

teatralna

gdzieś

wileūska, co

na

umor

jeszcze

P. K. U.

(0)

żołnierze

straży

pogranicznej

przy.

trzymali również niejakich Sudakowa

mały niejakiego Śpiewaka Wacława i i Lukosza oddawna już podejrzanych
Chmielewską
pomienieni

Zofię

w

usiłowali

czasie

gdy © uprawianie szpiegostwa na rzecz
jednego z państw ościenaych, Pomie-

przekroczyć

granicę z Polski do Litwy.
Wobec podejrzenia, iż wspomniani

Sprawa

Przytrzymanie

szmuglerki na pograniczu.

opłat w przedsiębiorstwach uży:
W dniu 6 b. m. na pododcinku
teczności pubiicznej. Władze nad.
Rynkonty,
pow. Wil. Trocki władze
zorcze otrzymały okólnik w sprawie
normowania

komendanta

Szpiedzy z Kowna.

MIEJSKA.
normowanią

opłat

w

przedsiębior-

stkie przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej

i instytucje
aż do końca

nie-

przekroczyć granicę z Litwy do Polski.
Nadmienić
należy,
iż
Szpakowa
trudni
się już od dłuższego czasu

niejaki Apolinary Butkiewicz, zamiesz
w
kały przy ul. Krakowskiej 53—8,
celu pobrania dla swej rodziny 3ch

chodzeniu okazało się, że Butkiewicz
sam podrabiał podpisy Magistratu
i
w ten sposób
otrzymywał
obiady

straży pogranicznej

1927 r. Zmiany podwyżki wszelkiego

jaką

Annę

prytrzymały

Szpak

znaną szmuglerkę

rodzaju
taryf,
jak
naprzykład
za darmowych obiadów.
W czasie od: bezpłatne.
elektryczność będą musiały być odpo- dawania przez Buikiewicza karty obiaSprawę powyższą Magistrat
wiednio gospodarczo umotywowane. dowej, zatwierdzonej przez Magistrat, rował do prokuratorji. (x)
— (x) W sprawie zaległości kierowniczka kuchni zauważyła, iż

podatkowych

uiszczanych

przez

rów powinni płatnicy otrzymywać od
tych ostatnich pokwitowania wpisane
na specjalnych
blankietach wyrywa:
nych z kwitarjuszów
i opatrzonych

pieczęcią

Jeszcze

w

sprawie nadużyć

Za wszelkie zaś inne pokwitowa*
nia t. j. wypisywane
nie-na wskaza-

nych blankietach,

przez sekwestrato:

rów lub przez osoby

za nich się wy-

to się dające magistrat żadnej odpowiedzial-

zapodziałal..

nie było.

ności na siebie nie przyjmuje.

Wilna

Cz. Jankowski.

z prośbą

o zwolnienie

polskiego od wszelkich
kowyci

trzech

urzędników

w

Skarbowej,

nisterstwo Skarbu zdecydowało
słać w jaknajbliższych
dniach

Wilna kilku rewidentów

lzby Skarbowej, kładnego

a mianowicie p.p. Nowickiego, Hila- dzeń
rowicza i Esmonowicza.
"Dowiadujemy się również,

Izbie

skie-

celem

wydo

do-

;przeprowadzenia

docho-

rzemieślnicza, szkoła

zawodo-

w

sprawie nomienionych па-

dużyć.

iż Mi-

magistratu.

lepiej. Naturalność, Nie zapodziała.
Tylko za wysokie
— (x) Dyrektor Teatru Polskieprostota, wdzięk, sentymentu w miarę, były ceny. Zniżono je i oto—qyod go p. Rychłowski prosi o sub.
wanego typu <chłopczycy» w pierw: nie
wspominając
O przešlicznem erat demonstrandum! Teraz już tiko sydja. Dyrektor Teatru Polskiego w
Wszystko jest, co po- baczność co do repertuarul—i będzie: Wilnie p. Rychłowski zwrócił się w
szym akcie, z konsekwentnego trzy- wyglądaniu.
mania
się wobec pana Tomasza w trzeba. Amania w ścisłem rozumieniu my
mieli
sezon
teatralny, - jakiego dniu wczorajszym
do magistratu m.

kobiety

na opracowanie

nieni zostali
przytrzymani w czasie,
gdy zamierzali nielegalnie przekroczyć
charskter o- uprawiają szpiegostwo odesłano ich granicę do Litwy. Ujętych organa
i nie mogą być prze- do dyspozycji odnośnych władz.
pograniczne odesłały
do dyspozycji
Tegoż dnia na podocinku Wiżany władz odnośnych.

bodą nad rolą. Z dobrze skompono-

granicach

ogłasza konkurs

w m. Nowogródku.

my przecie w istnienie takich właśnie osób uiszczających zaległości podatW związku z ostatniemi naduży:
mężów jaknajmocniej wierzymy! Nie: kowe, że na sumy wpłacane z po- ciami ujawnionemi w zbie Skarbopotrzebnie też p. Malinowski tak wyższego tytuiu do rąk sekwestrato- wej w Wilnie zwolniono ze służby

pana Tomasza.

ip. Kuszlównę

m. Nowogródka

Nowogródku.

szmuglem soli.
stwach użyteczności publicznej W
w
czasie
kiedy
ostatnia
zamierzała
myśl tego rozporządzenia ministerjalnego, Magistrat będzie musiał prżedFałszowanie kart obiadowych.
nadzorczym
do
wy: kładać władzom
zatwierdzenia wszelkie zmiany wysoW dniu wczorajszym zgłosił się karta Butkiewicza na obiady jest sfał:
kości opłat; pobieranych przez wszy: do kuchni miejskiej dla bezrobotnych szowaną. Po przeprowadzonem
do-

być nie mógł. Nie jego
wina — w
najmniejszej mlerze. Amant i rezoner

moi!l* czyli w „Pra- winien.

w roli

Bur-

320 metr. nad poziomem morza. Dużych zbiorników wody nie posiada.
Niezbędne iest osobiste zbadanie terenu nowogródzkiego | zasiągnięcie
szczegółowych danych.
Termin złożenia ofert do dnia 15 listopada 1926 r.

Banku

powiatowego.
Onegdaj
w lokalu
sejmiku
pow. Wil.-Trockiego,
pod
przewodnictwem starosty p. Witkow*

sie- pod względem skreślań za powściągliwa. Tempo maluczko za powolne.
i raz jeszcze brawo! Kapitalne Publiczności w bród; komplet zupełny.
drugiego aktu były zagrane— Więc się jednak
znalazła ta publicz-

i Mirande'a), a

bie przeszedł

na ręce

SB DZEA CZ EZESDZEAESEA

DYD

na budowę wodociągu w mieście

Gospodarstwa Krajowego
z prośbą
o udzielenie
sejmikowi
pożyczki w

Za niedopusz-

czalnie należy uważać

za się mówi

zbyt pośpiesz-

m..Nowogródka

też wydzisł

się

2) W (stosunku do zgromadzeń
publicznych w zamkniętych lokalach Rzeczypospolitej miały

roli wie do pocałunku” Tristana Bernarda

„ zwłaszcza w ładnej tualecie z trzecie- kapitalnie,
posiada
i panuje

za

należy wyciągać z udziału tych osób
daleko idących
konsekwencji — jak
np. rozwiązanie
wiecu.
Natomiast

bez

nie. Oto np. p. Rychłowski. Poprostu

dano nam oglą> (w „Embrassez

pani Wandy
artystkę
wcale Wilnu
z Krakowa do nas przy:
mieznaną,
bylą. P. Janina Piaskowska zaprezentowała
się nam
nader
dodatnio,
go
aktu;
zewnętrzne

brak.

szej roli nie sądzimy
Przypomniał

odpowiedzialnej

zgoła

pe pepe poPEDEJ

obecnie

mało wyrazistą; a przedewszystkiem głaszczyznie". P. Malinowski (mąż) sekwestratorów. Magistrat m. Wilgłos—do którego trzeba się przyzwy- był aż do zbytku naturalny. Wszyscy na podaje do wiadomości wszystkich

czas rolę swoją

wrażeniem»,

A tu, w dodatku,

należy

niewykonalne i dla tego

czo nie dla p. Wyrwicza, Jego bardzo
chłodne, często cenne walory
jako artysty leżą, jak

p. Piasecka

chodzi

dać w mocno

nicznie

łatwą jest taka podwójna To—mało dla kogo; a

gra

niel.. Zawsze to przecie człowiek wyz teatru «pod

tem niebem, uważać

i i

dancingu» jak w kruszonie: tyle to a Pani Wanda musi być przecie

lub wydzierżawienia elektrowni.

do Magistratu

Wojewodzka Policji zostały klęską nieurodzaju, przekazsć wysokości 10 proc. ceny szacunkowydała zarządzenie pouczające orga: gminom Koniawskiej i Orańskiej. któBaczność podchorążowie!
na policji w sprawie wystąpienia w re obecnie są najbiedniejsze.
W końcu uchwalono jeden nowy
razie udziału nieletnich na zgromaJak się dowiadujemy,
podchorą: terminie do dnia 20 września r. b
etat dla lekarza
weterynaryjnego
dzeniach publicznych:
w żowie rezerwy, którzy dotychczas nie złożyć
podania
o przemianowanie
1) Całkowite zapobieżenie obec- tymże powiecie ato z powodu rozsze- złożyli podań na przemianowanie ich ich na podporuczników rezerwy
na
statnio Komenda

obowiązujące zasady. Ponieważ komwładze paszportów ulgo- udział nieletnich należy
obecnie, wych nie wydają bez opinji
organi- wać
do
charakteru
pertrakta-

rynki

na

Magistrat m. Nowogródka.

Magistrat

drobniej-

okręgn

duszów kuratorjum

oferty należy

mistrza miasta w zakrytych kopertach z nadpisem: „Elektrownia”

—

s:kół powszechnych na terenie tegoż
powiatu, a mianowicie w Orzełówce,
Połukni i Rudnikach.
Zaznaczyć należy, iż w myśl ustawy
kuratorjum

szkolne danego

Nadsyłać

Nowogródek
posiada około 8000
przestrzeń 4 kw. kilom. Miasto położone

szeregu

krywać 50 proc.
lecz wobec braku

przy oddaniu robót do wykonania

i kosztorysu wodociągu

poczętej a nie dokończonej

w sumie 60.000

będą

—

działu powiatowego. Na posiedzeniu

— (x) Urzędowaniew dniu dzi- powiatowy
jak i samorządowe

—

—

3650

tem prócz całego

wydzierżawioną

=

12,50 (w złotych 652,50
157,00
155,00

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

elekłrownia może być

jest aby

ilość lat.
Termin złożenia ofert do dnia 15 listopada 1926 r.
techniczną
Nadesłane projekta i kosztorysy będą rozpatrzone przez
komisję Rady Miejskiej.
Przyjęty projekt zostanie odznaczony nagrodą
w wysokości 500 zł,
Projektodawca odznaczonego projektu będzie
miał pierwszeństwo

:

26,66

173.81
127.08
33.02

—

5 pr. poźycz

26,78

174,69
127.72
33,18

Papiery
Pożyczka
=

8.98
„26,75

174,25
127.40
3310

Stokholm

Po uruchomieniu nowa

43.92

9.02
26,65

prądu,
o 110

pewną

8,95
361, —

43,81

projektu

ogółem jest 567.

Prądu brakuje dla należytego oświetlenia miasta. Pożądanem
nowa ejektrownia obsługiwała się motorem spalinowym,

|

sieci lecznic weterynaryjnych
ności osób nieletnich na zgromadze: rzenis
chłodni oraz mleczarń spółdzielczych, gotowane, ale ponieważ zachodzą za- niach, odbywających się pod otwar- na terenie tegoż powiatu.
przeciw masoco wpłynie na poprawę
stosunków sadnicze wątpliwości
w zakresie zbytu
Rząd opracowuje

wolt. Abonentów

Kupno.

8,99
362,80

na opracowanie

stałego prądu o sils 26 klw. i napięcia 220 wolti dwie zmiennego
z których jedna o sile 3 klw. i napięcia 220,
druga
zaś 10 klw.

1926 r.

Dewizy i waluty:
Tranz.

ogłasza konkurs

mieście

Obecnie istniejąca elektrownia posiada 2 lokomobile: systemu Badenia o sile 45 koni i Lantza o sile 24 koni, i 3 dynamomaszyny:
jedna

400—420,

WARSZAWSKA

7 września

m. Nowogródka

w

Nowogródek posiada 8.000 ludności, szereg urzędów państwowych,
samorządowych i prywatnych. Młyny i tartaki,
Zaludniona przestrzeń miasta zawiera 4 kwedr. klm,
Niezbędne jest osobiste oznejmienie się na miejscu
z egzystującą
elektrownią, która winna być wykorzystana przy budowie nowej,

10—

Śnięte 200—250, okonie żywe 350—400 śnię
te 280—300, karasie żywe 350—370, Śnięte
200—220, karpie żywe 400 420, śnięte 220 —

50 proc. 80—90,
60 proc. 60—70, 70 proc. Dolary
50—55. żytnia 50 proc, 55—60, 60 proc, 50— Holandja

— (k) Udział
nieietnich
lu- zgromadzeniach publicznych.

stytuiu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach,

Magistrat

liny żywe 420—450 gr. za 1 kg.

śnięte 300—320,

16 proc.

amerykańska

(w detalu)

zarsźliwych cho- państwowe,

1) e organizacji Państwowego

i

budowę elektrowni
Nowogródku.

i kosztorysu nowej elektrowni w mieście Nowogródku.

cetalu) gr. za 1 kg.

ы
pszenne
24 —
26,
jęczmienne
19—20. Tendencja utrzymana. Dowóz słaby.

siejszym. W dniu dzisiejszym urzędy

rób zwierzęcych,
5) o badaniu zwierząt rzeźnych i
i mięsa,
6) o stosunkach służbowych
i wynagrodzeniu
stużby weteryna-

mógł

racjonalnie sprzedać swoje
wytwory.
Organizacja zbytu produktow rolnych
w Polsce pozostawia
bardzo
wiele
do życzenia. Celem naprawy stosun-

niektó-

łowiecką,

4) o zwalczaniu

Wspóiczesny system gospodarczy .
wymaga, aby rolnik był nietylko do-

brym producentem,

i pozbyciu

na

250, sielawa 200—230, wąsacze żywe 450—480,

Raczkiewicz

1) o ochronie lasów,

15

Cukier; kryształ 135 (w hurcie), 136—137
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 (w

"KRONIKA

|

16 —

— (n) Cemy w Wilusie = dmia
7 snięte 300—320, węgorze 450 — 470, płocie
września r.b.
100—120, drobne 40—60.
Drób: kury 250—450 gr. za sztukę, kurZiemiopłody: żyto 32 — 34 za 100 kg,
kaczki 300 — 600.
młode
owies
30 — 32,
jęczmień
browarowy a” EE
30—32, na kaszę 28—30, otręby żytnie 24—

łalność organizacyj rolniczych,
która
terminowy. Prace wstępne w kierun: przy dużym nakładzie pracy nie jest tana 150--180, twaróg 50—80 za 1 kg.
ku organizacji kredytu długotermino * w stanie wydać maksimum rezultatów ser twarogowy 60 — 130, masło шевоwego zostały już rozpoczęte,
przy- wskutek niejednolitości organizacyj i
<zem formalne przeszkody w zakresie ich prac.
To też unifikacja
wszystorganizacji państwowego długotermi- kich orgen zacyj rolniczo społecznych
nowego kredytu dla roinictwa zostały jest jednem
z naczelnych zadań mijuż usunięte przez zmianę niektórych nisterstwa,
które
już od dłuższego
przepisów
statutu
Państwowego czasu występuje w tej sprawie w roli
Banku Rolnego. jednakże należy pa- medjatcra i przygotowuje statut wzoŚRODA
miętać, że udzielanie długotermino- rowy,
którego
przyjęcie
będzie
8 Dziś
Wach, sł. © g. 4 m 24
wych kredytów
nie jest zadaniem uznane za niaodzowny warunek UzyNar. N.M.P.
Zach, ši. o g. 6 m. 57
Państwa, lecz prywatnego
kapitału. skiwania subwencyj, o ile uprzednio
Jutro
Mimo to Rząd zamierza przeznaczzć same organizacje rolnicze
nie dojdą
Qergonj. m
systematycznie na 'kredyt długotermi- w tej sprawie do porozumienia,
URZĘDOWA.
nowy dla rolnictwa niektóre kapitały
Na mocy ustawy z dn. 2 sierpnia
o charakterze wkładów długotermino 1926 r. o pełnomocnictwach
—
()
Wojewoda
dziś
nie
miniwych z instytucyj ubezpieczeniowych sterttwo zamierza
W dniu dzisiejszym z
wydać w drodze przyjmuje,
it. p. Także w dziedzinie kredytu rozporządzeń Prezydenta następujące powodu
uroczystości
ingresowych
«rótkoierminowego została w bieżą: ustawy:
wojewoda
wileński .p. Władysław

i

8—10 gr. za

młoda

(pęczek),
marchew
13 — 15 gr. za 1
kg,
pietruszka
5—8 (pęczek),
buraki
15—20 gr. za ! kg., ogórki młode 70—180
gr. za 100 szt., groch strączkowy 15—20 gr.
za kg., fasola strączkowa 30 — 40 gr. za
1 kg, kapusta świeża 20—25 za 1 kg., kalatiory 15 — 40 za sztukę, pomidory 30 —
40 za 1 kg.
Jagody i owoce: borówki 25
— 30 gr. za

qitr

KONKURS

450, desero'

za 1 dziesiątek.

kartofle młode

skła- 60, śliwki 701005" ša Is

podawa-

liśmy zmontowana też została
wagonowa.

550, sołone

Warzywa:

składów

graniczną

—

Jaja:

czych
i gospodarczych,
Szerzenie przowe 200—2:0, schab 260—279, boczek
z najważniejszych 250—270.
oświaty jest jedną
Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.50 —
trosk ministerstwa.

skiego hamowany jest przez
szereg
czynników, z których za nalważniejtytu długoterminowego

— (t)

»

we 550—600.

w poszczegól- rowych w Turmontach.W związ-

nych okręgach, popieranie ruchu spół: ku z rozwijającym się

dzielczego . w

lone 500

1

do poszcze-

ras zwierząt

SUE

Ss

jzk również

nych subsydj.

Do

gistrat m. Wilna prawdopodobnie
odniesie się przycnylnie.
SZKOLNA.
— „Kurator okręgu szkolnego
wileńskiego, pan dr. Antoni Ryniewicz dnia 6 b. m, wrócił z uriopu
i objął urzędowanie.
— (x) Narada
w kuratorjum
w sprawie szkół dokształcających,

szkoła

wa techniczna i inn.)

onegdaj w ku:

ratorjum szkolnem odbyła się narada
przy
współudziale w.-prezydenta m.
Wilna,

przedstawiciela

kuratorjum,

oraz
przedstawicieli
poszczególnych
szkół dokształcających, na której były

omawiane sprawy przyjścia z pomocą
materjalną

pomienionym

instytucjom.

Ponieważ w, preliminarzu budżetowym
krytycznego materjaliego po-

teatru

Wobec
opłat podat- łożenia poszczególnych szkół prywat* Magistratu m. Wilna, jnie przewidzia:

o udzielenie pew-

powyższego

nych w m. Wilnie,
ma. młodzież zawodową

2

dokształcających
(jak Handlowa

ь

ne są sumy z których
by Magistrat
mógł! udzielić tym instytucjom pew,

4

ai

i

lecz

zwrócić się w powyższej sprawie do „kukację: 50 proc. T—wu
Ministerstwa

asekuracyjną
zrobiło rea'

ponieważ w międzyczasie

«Polonia> i 25

Oświaty z prośbą O U- jeylemuś innemu Towarzystwu,

dzielenie subsydyj
dla tych instytucyj.

tytułem

zapomóg

ją ceną odszkodowania
smana jako przesadnie

które

Wobec powołauia

twa

i kied

ie przedłożył je,

—

(i)

Bezrobocie

p'okuratorji, której akt oskarżenia

zmniejsza

inkrymi-

w sferach gospodarczych
sprawiła,
że bezrobocie
w Wilnie zmniejsza
się ostatnio znacznie.

Warszawskiego

średnictwa Pracy liczy na
swojej
ewidencji 4750 osób z których tylko
1740 pobiera zasiłki, bądź
to ustawowe, bądź
z tytułu akcji pomocy
dorzźnej.
Prócz tego urząd stale oirzymuje

Andrejejew
i Czernichow)
o odroczenie
sprawy, z racji niestawienia się kilku świąd-

Obecnie Państwowy

Urząd

podczas

Oskarżenie

rozprawy

te

podprokurator

ków

su!

miał

już u siebie

wymownie,

uczciwością,

że mamy

tu do

Asekuracyjnego

wego

skazany

Towarzy-

został

xamieniającego

na

dom

przy
Podania przyjmuje

Sadowa

wszysik ch członków

TEATR

E

— Teatr Polski.
świetna

komedja

+Spadkobierca>

Dotychczasowe

Dziś wraca

Grzymały

w premjerowej

Jutro

obsadzie,

wyprzedanej

ostatnia nowość

widowni.

sezonu

<Wino

Bandurski,

1-ej DP. Ponadto

Bernarda i Athisa «Figle polityczne». Ce-

—

I KRADZIEŻE,

Kradzież Tory, Z Domu
ul. Portowej przez

okno

pościg
lesic w
dzieży.
—

3

konie.

Zarządzony

na

natychmiast

doprowadził do odnalezienia koni w
odległości 12 klm. od miejsca kraSprawcy kradzieży zbiegli.
Pożar. We wsi
Zegaryno gm. Ru:

dziskiej
wskutek
przyczyny spaliła

szkodę

niewyjaśnionej
się stodoła
ze

naaleśniczego

(Ndlešnictwo

ramienia

pkt. W zawodach

Dn. 6 b. m. o godz.

widualnych

22 Jan Białkowski (zauł. Lidzki
8) wychodząc z mieszkania został napadnięty przez
3 osobników z których jeden
Władysław

najlepszy

szereg. Domałewski z 7

Prezes związku lokatorów—Mo'
ryc Grossman oskarżony o „fałszywy
Przed kilku

póżar”.

zaledwie dniami

przysłu-

ehiwaliśmy
się rozprawie sądowej
przeciwko Pierewozkinym, którym
akt oskarże-

nia warzucał podpalenie wiasnego tartaku.
W dniu wczorajszym na wokandzie sądn
okręgowego znalazła się podobna sprawa
jakkolwiek akt oskarżenia skonstruowany
został z innego artykułu kodeksu karnego.
Bohaterem procesu jest prezes zw. lokatorów żydów Moryc
Orossman, a sama sprawa przedstawia się następująco:
skim

Grossman

zaasekurował

Towarzystwie

w Warszaw-

Asekuracyjnym

i żony Oraz inne rzeczy.

swoje

EHEH

futra

nieostrożnego

baonu

Poczem

ty

na

sumę

dniu święta

odbyły

pod

zasiewy

(56 cm.);

się zawody

hip'czne

wanie nagród.

zorga-

KONSERWATORJUM
(Z prawami)

określił sweje stra-

1300 dolarów. Przy badaniu

podpalonych rzeczy uwidoczniło się, że były one mocno zgniecione, oblane wodą, na:

tomiast ślady ognia były bardzo nieznaczne.
Stwierdził to też i naczelnik straży ogniowej p. Waligóra sporządzając protokuł.
Towarzystwo Warszawskie skłonne było

Miijoner mordercą.

Operowa, —

Nr

1

101—37,

do lasu i tam zakopał.
Tłomaczenie

to wydaje

nie niewiarogodnem.
w kole swych

znajomych

się zupeł:

uchodzi

zabójstwo

straszne

za człowie-

stanowczo

przesiuchania

jakoby był winnym
fonisiki.

do

Potem

zabójstwa.

bezpeśrednią

zaprzeczał, jechał do Paryża,

morderstwa

jednak

Guyot

zimnej krwi,

przyznał

tele- swej

gdzie

garsoniery

złożonej

się pokojów, wynajętej przezeń

poszedł

z dwóch

w swoim

opowiada, że czasie dla schadzek z kochanką.

przyczyrią zabójstwa był

tem mieszkaniu

do

WILNIE,

materjałów
wełnianych,
baweinianych, jedwabi, watoliny, kołder watowych
i
pluszowych,
gotowych
ubrań, palt, mundurków uczniowskich.

b. s. E, MIeSZKOGSKI
sp. z ogr. odp.

*

ul. Mickiewicza
MRM
i©

WR

Я Я W

ЕО 15 Л

Węgiel

|

3;

|
3

||

E

gSa

23.
0 1Н ЕЫ BEKO

opałowy

DH

aro

Mickiewicza
tel 370.

Nowootworzone

Biuro Podań

į

74,

i Przepisywań

obywatelstwą,

kupna

daży nieruchomości, oraz
lokali dxierżaw i innych.

wynajmu
Przepisy-

wania

aktów
i spraw

na

maszynie.

W

przepędził zbrodniarz

spór, jaki wynikł pomiędzy nim, a cały dzień i całą noc, kazał zawołać
dozorczynię i dawał jej rozmaite poofiarą, podczas jazdy samochodem.
lecenia.
Potem rozmawiał z sąsiadauPodobno miała go telefonistka

rzyć w twarz,

a wtedy

on ją udusił

mi, czytał

w gazetach

szpaltowe ar:

pod wpływem sfektu. Kiedy spostrzegł, tykuły o zamordowaniu telefonistki,
# kochanka jest nieżywa, zdjęty nie- poszedł do pobliskiej kawiarni, gdzie
Wyrfewcs

Mtanisław

Macklowiez

—

Redaktor

w/z

Czesław
®

szkarlatynie

1.

CY
Bal
( (Ploni: y)-

22

й

z 4 lub
składać

5
w

pokojów. Oferty
Administracji

proszę

B

Urzędnik.

tycnym MI. Deblessem

podano

się na

przy ui. Trockiej

przyjmuje

przejażdżek,

wszel-

ojciec

jej że serja

automobilami.

śmierci pierwszej żony

zaplenie płuc drugiej — apo-

mordów

popełnionych

tego potwora, bynajmniej nie

przez

kończy

Psychologicznie jest rzeczą niepo- się na tamtych trzech wypadkach.
jęta, by człowiek,
umiejęcy tak nad
Stwierdzono, że w roku 1925 sa:
sobą
panować,
zadusił
kobietę
w mochód
jakiś przejechał umyślnie
chwili gniewu. Za prawdziwością te- na śmierć funkcjonarjusza pocztowego tłomaczenia świadczą i inne mo: go którego następnie obrabowano.
menty.
!
Wtenczas nie można było wpaść na
Obecnie _ stwierGuyot jest bowiem podejrzany o ślad "mordercy.
to, že zamordował i swoje dwie dzono, że miljoner miał w Paryżu
do dyspozycji i to
młode żony, które obie zmarły nagłą 75 samochodów
Odzawiedzłalny *s zcgłosaenie Zonpu

Zswińnki.

zdrowa

zapewnione,

66

„ZACHĘTA

i | Qdańska 6. m

gi:

orozumieniė

|

Telefon

1.

9—05.

0772007

osobiste 4 — 6
kazyjuie RO W BR
za
i
w
akki
i

Dr. GZ KONBCZNY parazo” ocny, uży-

a

chłopców

w centrum

zęby.

Porce- Wystawiony

na sp ze-

lanowe korony.
Mi: dań w waisztatach A.
ckiewiczą 11—8. Woj! Sznejlisa M.ckiewiczą2
skowym”i urzędnikom
zniżka.
SA PORZE
\. 2. Р. 4503. — —

GOTOWKĘ

w każdej

sumie

z zapewnieniem
zwrotu
w walucie
i solidnemi
gwarancjami najkorzy*
stniej lokūje.

1JESZKANIE
M

im

dla

młodszych

kuchuia

sp»

ZE

wchodzące.

higieniczne,

Sztuczne

23. Z

kie roboty w zakres
drukarstwa

internat
klas

Warunki

sześ:lopokojowe
w doskonałym

punkcie zamievię
bezinteresownie na
mniejsze. Oferty do
Redakcji «Słowa» dla
agronoma.

Dom H.-K. >
<ZACHĘTA
Gdańska 6 m 1.
tel. 9—05.
m

miastz.

mmm

Opieka troskliwa zapewniona.

Warunki

miejscu.

dostępne.

Wiadomość

do 8 wiecz.,

m.$.

ul.

Ad.

Korepetycje

od

na

gods,

Mickiewicza

Wejscie przes bramkę
magazynu Segala.

5

5

obok

Kopanica Nr
Nr. 9 — 29.

5.

telefon

Polecamy bardzo
inteligentną, zam. w

rodzinę
czworo

ABE ZZZAAWZZNE
Insiitut de BeautĖ Keva,

JOS monarchisių

Paris; 23 Rue Tronchet otworzył
oddział w Wiinie, ul, Mickiewicza 37,
m. 1, tel. 657. Leczenie
wad
cery i
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów,
pryszczy,
plam
na
twarzy.
Masaż

TYGODNIK
POLITYCZNY,
SPOŁECZNY I GOSPODARCZY
wychodzi

gorąco
Wilnie,

' osób
bez
ratunku
ginie z nędzy,
| wszystko już
wyprzedali i tylko cudu Bożego oczekują. Człowiek a kamiennem
sercu
wyszedłby
z tego
przybytku niedoli ze łzą w oku ŁaSkawe datki przyjmuje Adm. „Siowa”

leczniczy. Masque Pate. Leczen. włos,
od wyp. i łupieża.
Z. P. 58.

w Warszawie

Adres redakcji;

Placówka

Polska

Meblowa,

Warszawa, Wiejska 11. Konto czekowe 63673. Prenumerata kwartalnie zł. 2
Cena pojedyńczego numeru groszy 20

do sprzedania. Posiada Salony bambu-

Do

Proszę

nabycia

w kioskach

Zawalna

15.

Przyjmuje obstalunki, przyjmuje meble

sowe i machoniowe.

o

Kredensy

i t, d.

laskawe peparcie W-nej
Klijenteli.
Z powažaniem sluga Makowski,

„Ruchu*

20.

Śmierć: obu żon nastąpiła również

Za przyczynę

Kwaszelnia

Warunki dogodne.
Dom H.-K.

4

Choroby zębów, chl- wany, w dobrym siarurgja jamy
ustnej, nie do sprzedania.

Rzemieślniczo-Przenysłowej w Wilnie

Po cenach fabrycznych!
Kupić możesz wszystko!
skłądźie
aptecznym
i kosme»
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właśnie jeden z tych
samochodów many wówczas w otwartem polu na
zabiłówówczas listonosza. Guyot po: skutek przestawienia sygnału.
Obradejrzewany jest więc także o obrabo- bowanc wówczas
wagon
pocztowy,
wanie tego funkcjonarjusza. | w tym w którym wieziono 200.000 franków.
wypadku
materjał obciążający
staje Otóż samochód,
w którym bandyci

który tej samej ulicy. Wykąpał się i po- pleksję. Teraz 'ma nastąpić ekhuma- się z każdą chwilą coraz bardziej
w wielkim lesie Clsye, niedaleko Pa- nigdy nie mógłby popaść w stan ta- Szedł na spacer 2e swą siedemnasto- cja zwłok obu zmarłych kobiet w ce- przygniatający.
W tym sa: lu skonstatowania
prawdziwej przyStwierdzono też dokonanie w oryża. Podczas czterech dni, które u- kiego afektu, O panowaniu nad sobą letnią córką Magdaleną.
82 dedektywów szukało czyny ich śmierci.
płynęły pomiędzy znalezieniem zwłok tego miljonera świadczy zresztą jego mym czasie
statnich latach w okolicy Paryża ogpo morderstwie.
Po go po całym Paryżu, a dzienniki rozGuyot uchodzi
za bardzo boga: romnej ilości podpaleń. | tužna trop
telefonistki Luizy Beulaquet, a aresz- postępowanie
kochanki
i spaleniu jej powszechniały jego fotografję w set- tego człowteka. Majątek jego powstał sprawcy nie można było natrafić, W
spekułanta
towaniem
giełdowego, zaduszeniu
Guyota,
cały aparat śledczy policji zwłok pojechał odwiedzić swych ro- kach egzemplarzy wiaz z dokładnym po części ze spadku po dwóch zmar- związku z dokonanem śledztwem
w
francuskiej zajęty był poszukiwaniem dziców do Luan, gdzie ojciec jego rysopisem i uwagą, że morderca ma łych żonach. Przez udane spekulacje sprawie zamordowania damy
z „ziepowstały również
przestępcy. Teraz zabójca będzie już jest od kilkudziesięciu lat burmistzem. jedno oko szklane. Po dłuższym spa- giełdowe udało się Guyotowi znacz- lonemi oczyma*,
wskazujące
na
miljonera
pod kluczem,
dobrze strzeżony, lecz Podczas gdy Quyot bez śladu jakie: cerze z córką Guyot wrócił do domu. nie powiększyć majątek. Oprócz zna- poszleki,
W parę minut później wyszedł z cznego kapitału w gotowiźnie Guyot jako podpalacza,
albo inicjatora ich.
tajemicza afera morderstwa jeszcze gokolwiek wzruszenia rozmawiał z 0]Również na karb tego potwora
nie jest zupełnie wyświetlona, chociaż cem wlakierowanym na czerwono Sa- uwagą, że idzie do kawiarni i wkrót: posiada jeszcze dwa domy w Paryżu i czterysta mórg gruntu.
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potworny
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16-letniej
stów. Również podczas pierwszego ty zamordowanej. Z Luan Guyot po- tali o Guyota. Dopiero teraz Magda: coraz więcej szczegółów i zdaje się, nowicie
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zwycięstwo osiągnął rtm. Dąbrowski.
czenie święta poprzedziła defilada
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picznym dla podoficerów 1 szą nagrodę uzy:
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konkursie bipicznym dla oficerów zwyciężył

Warszawa,

ZIEMIAN
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nizowane dzięki zabiegom por. Sacewicza
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po cenach
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jednak zdążył zmiszczyć część garderoby
Zzaasekurowanej w Towarzystwie. Inspektor
Towarzystwa
p. Tewiger sporządził akt
przyczem

z 10

skoku

Po pewnym
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czeniu polowem wzięły oddziały K. O. P,
oddziały p. w. i 2 tanki. W tymże dniu o
godz. 9,30 rano Ks, Bskup Bandurski ой,
prawił mszę polową w asyście Wilejskiego

pkt.). Z pośród członków mw. 1 sze
Waszkir, adresu którego nie ustalono, zas miejsce
w strzel.niu
na 200
mtr.
gai Białkowskiemu klika ran nożem w ple- przypadało Zimodrze
(77
pkt).
W
cy. Sprawcy napadu zbiegii. Bialkowskiego
pogotowie odwiozło do szpitalu żydowskiego. strzelaniu oficerskim z pistoletów na
— Miłość przyczyną samobójstwa, odłegłość 25 mtr. 1 sze miejsce zajął
Dn. 7 b. m. otiuł się esencją octową 18— rim, Czuczełowicz.
letni Josel Szrolis (z. Franciszkański 3) De*
sperata pogotowie odwiozło do szpiiala życowskiege. Przyczyna samobójstwa miłość,
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no odbyły się za miastem ćwiczenia poiowe
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Zawody

W strzelanu zespołów na odległość 200 mir. do tarczy 10:cio pierścieniowej 1-sze miejsce zdobył zes-

narazie
zbożem
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ny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr.
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rozstawnym
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Sprzedaż i zakup:

(10,7 mtr.); w rzucie dyskiem; 1-m plut.
Niesiołek 29,97 i pół mtr.; w rzucie oszcze
Raczkiewicz, ks. Biskup p
1-m szer. Niesijor z 5 Baonu 37,62
oficerowie
p. w. 19ej i mtr.
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kobieta i dancimg> życzliwie przyjęta przez
publiczność na premjeize. |
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p. w. z pew. Mołodena afisz

i MUZYKA,

SIĘ 20

Techn.

i Interesów

э

EB

Do zawodów tych przystąpiło około 120
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(Matka)

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmist'za p. W. Szczepańskiego.
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.
w niedzielę I dnie Święteczne od godz. 3-ej, w dnie powszednie od godz. 5 ej.

Cztero-miesięczny

je:

po*

/W dniu 4 i 5 m. b. odbyło
się bowiecki członek p. w. z Kraśnego w cza— Walne
zebranie
związku
święto przysposobienia
sie 12,4 s., w biegu 200 mtr, 1-m kpr. Rudzwojskowe
go
podoficerów rezerwy odbędzie się
ki z 7 Baonu
(27,3 s.); w biegu 400 mtr.
i sportu w Wilejce pow, pod
pro:
w dniu 22 bm. w lokalu Kiubu Inte1-m st. szer. Barzydłoz 1 szwdr. (622 s);
tektoratem
inspektora
armii
gen.
ligencji
pracującej, Mickiewicza 17,
w biegu 800 mtr. 1 m st, szer. Szot z 7 Ba:

godzinie
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Wielkie zainteresowanie się tą sprawą
sprawiło, że sala posiedzeń sądn była pa,

czynienia z nie-

w Wilejce

film

ful. Ostrobramska 5)
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ne Grossmanowi,
Jako środek zapobiegawczy sąd postanowił pozostawić kaucję 1000 złotych.

Święto przysposobien'a wojsko

wrzctśna b. r.
ZEBRANIA | ODCZYTY
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prawy, zapłacenie 40 sł. opłat sądowych I
kosztów sądowych.
Dowody sądowe pożostawione
zostają
przy aktach sprawy. Futra zostaną zwróco-

kilka t. zw.
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zwłaszcza, że eksperci uważa”

informa"

tora
p. Aronowicze;
ustosunkował
„się do niektórych uchwał Rady, przekazując resztę poszczególnym
komi:
sjom do rozpatrzenia; wyznaczył nasiępne
posiedzenie Rady. na d. 20

od Warszawskiego

den rok więzienia

Grossman

w mieszkaniu

następujące sprawy: przyjął do
wiadcmošci sprawozdanie przewodniczącego zarządu z załatwionych spraw;

na stanowisko

stwa

w języku asekuracyjnym «likwidacji spraw
aseknracyjnych> i ta ekoliczność Świadczy

zapoirzebowania na robotników.
— Zarząd Kasy Chorych m.
Wiina w dn. 6IX br. załatwił m.in.

zatwierdził

asekuracyjną

popierał

Sakowicz.

i sprawę rozpoznawał.
Jak głosi aki oskarżenia

„CZWARTE

będzie

Qrossman za usiłowanie oszustwa, przy
pomocy którego usiłował
otrzymać
sumę

d pod przewodnictwem
vice prezesa
Owsianki odrzucił prośbę obreny (mec.

Po-
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AO,
SDK od
uzyskania

w celu
l—wa Asekuracyjnego

mę 1300 dolarów.

dużej
przecią-

gnął się do późnego wieczoru.
ło przemó
wieniu stron, trwających kilka godzin SĄ d
wyniósł następujący

Towa-

PRACA 1 OPIEKA SPOŁECZNA _rzystwa asykurecyjne skierowały Sprawę do
się. Stopniowa poprawa konjunktury osią
OKNA
oszustwo
popełnione

przez strony

za- ilości świadków przewód sądow.

żądało świadectwa sądowego. Grossman
długo zwiekał z nadesłaniem tego świadec«

Miejski Kinematogral

podaną przez Gros
wygórowzną.
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przeto postanowion o wypłacić Grossmanowi sumę

nych subsydyj
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dziewczyny

niu jej.

po

Samochód,

uprzedniem

zgwałce-

w którym

morderca

uciekali

mastępnie,

jest

również

włas*

nością aresztowanego
Guyota.
Już
wówczas miała go policja
w podej
rzeniu, skutkiem jednak społecznego

i towarzyskiego stanowiska, jakie Gu-

yot zajmował, nie chciano uwierżyć,
by mógł on brać udział w zwykłym
pospolitym
napadzie
raburkowym
Uwierzono, że chodzi o nieszczęśliwy
przypadkowy zbieg okoliczności. Dziś
ustalono ponad wszelką
wątpliwość,

że samochód

w którym uciekli

bar*

dyci, był własnością Guyota.

Aresztowany wzdraga się udzielić
jakichkolwiek zeznań. Obstaje przy
swem

twierdzeniu,

że

zamordował

jedynie swoją kochankę «damę z zielonemi oczyma»,
Policja, która pro*

wadzi śledztwo,
nie
wierzy jednak'
tyua zeznaniom.
Sądzą obecnie, że
dze do
swej ofiary przed dwoma Guyot zamordował damę <«z zielony”
laty, jest również własnością Guyota, mi oczyma» dla tego, ponieważ doWreszcie
policja
stwierdziła, że wiedziała się o jednem z jego po*
miljoner Guyot już przed dwoma la- przednich morderstw i dlatego trze*
ty był podejrzany o branie udziału ba ja było usunąć ze Świata.

podjechał wtenceas na otwartej dro-

w napadzie na pociąg pośpieszny
Paryż — Belfort. Pociąg ten zatrzyDrukarnia
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