ROK

V. Nr 212 (1222)

SŁOWO
Wilno

Redatcja

i

Administracja

PRENUMERATA

al.

aż

Mickiewicza

3, otwarta

1 odnoszeniem uo domu łuv
Konto
<zekowe w
P.K.0. ь

zagranicę 7 Zi.

Wiedeń,

Ad.

poseł

szwajcarski

p. Junker

od

11 września

1926 r.

3.

243,

9 da

z przesyłką
Nr. 8025 9

Feiefony:

Historja poselskiego
i

finansowej... a w Lidze Narodów ma
Austrja tylko sprawy finansowe, tyl:
ko finansowe,
O pożyczki nowe za:
biega:
na inwestycje—o pozwolenie
na modyfikacje
takich to a takich
artykułów w takich to a takich ustaw
dotyczących wydatków państwowych;
trzeba
zdzć
relację,
po prostu ra
chunki prezentoweč! Nie
głaska to
miiości własnej kraju, co był do niedawna
jeszcze
jednem
z wielkich
mocarstw,
monarchja Habsburgów.
Na miejśce ciągle
się słyszy rozmo

wy o Genewie,
Jak się tam kancle
rzowi uda? Co da się zrobić? Czego
się nie da?... Tak i szeleszczą dooko*

ła, jak banknoty, jekby jakieś w peł
nym obiegu papiery publiczne: Sta
atskassenscheine.. Kreditreste... Sta:

tutenaenderung. . Zentralbank...

Bodaj czy nie licząc na inwesty*
cyjną pożyczkę,
której
się kanclerz

Ż28,

drukarni

rozpoczął

1) Michał

Bobrzyński,

fesor Uniwersytetu
sław

Bukowiecki,

b.

i honor.

w Krakowie,

prezes

pro.

2) Stani.

Prokuratorji

denta
Rzeczypospolitej, 6 Władysław Leopold
Jaworski,
profesor
Uniwersyteiu
w
Krakowie,
7 Zygmunt
Jundziłł,
profesor

Uniwersytetu w Wilnie, 8 Wacław Kinel,
sędzia Najwyższego Trybunału Administra9 Henryk

nej Rady

Konic,

Adwokackiej,

prezes

Te

ileż

to

wisiała

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1

NOWOGRÓDEK

- NOWO

ul. Zamkowa

KOSŻZYRSKI

LIDA

ui. Majora

—

usta-

nawzajem.

wszystkie

POSTAWY

Po-

braki

Rada

kuratorem
państwa,
lecz nigdy nie
był 1 nie jest jakiś generalnym do:
radcą
prawnym wsystkich
min:ste-

10 Jan Kopczyński,

bunału Administraoyjnego, 17 Zygmunt Na- nej

górski, adwokat w Warszawie,
R BoE
Pohorecki, prezes Sądu Najwyższego,
Bmil Stanisław Rappaport, sędzia Sądu Najwyższego, 20 Walery Roman, notarjusz w

i dlatego

powinna funkcjonować

przy prezydjum

ministrów.

Powinna

ŚWIR

Stanisław Wróblewski,

proiesor

Tutaj dopiero dla rządu
nia powojennego Wiednia w jeszcze watystów.
reakcyjna robota, miała jeszcze nosić
5000 mieszkań kosztem 50 miljonów zaczyna się nie taniec wśród miec: ów
przypominającą bądź co bądż МароSzylingów. Następnie mają być jezdnie lecz taniec wśród kompromitacji
raleona nazwę Rady Stanu— byłoby to
ulic dcprowadzone do.. przedwojendykalizmu polskiego.
nego stanu, Na to znowuż poirzeba
„lewicy spo:
Е już jawną prawokacją
R ąd jest radykalny i oscyluj
20 do 25 miljonów szylingów. Niech
pomiędzy
dwoma kompromitacjami. łecznej”.

Się martwi o nie w Genewie kancierz

rzem

tym!

i to jeszcze

się

nie

jest kancle- Albo musi powyższą

w ciemię

listę

Miasto zajęte „targami”. Die Wie

w pełnym ruchu, w konserwatyści z przekonań,

podać

szereg

i temsamem

nazwisk

że
to

że

miernoty

moraldzięki

sanacji
karjerę

radykalnem przekonaniom.

Już z powierzchownego
badania
listy znać intencję rządu, aby odebrać

te spisowi znakomitości

jurydycznych

jego konserwatyzm krzyczący. Widać,
iś pod różnemi
pozorami
wprowa-

A juž co taki Salon Eiegancji jest w dzono prawników o wiele mniej wy
stanie uczynić z kobietą, tego nie da bitnych, administratorów
mniej u:

się opisać.,

Drugą
sensacją
było
otwarcie
wystawy zastawy
stołowej
cesarza
ranciszka z czasów kongresu Wie-

zdolnionych,
stą prawdę,

byle zatrzeć
że każdy

wybitny prawnik polski

tą oczywiprawdziwie

się

skłania

deńskiego. Mieści się w największej ku konserwatyzmowi. Niefortunnym
reprezentacyjnej sali Burgu; otwarcia owocem tych tendencji jest nominacja
dokonał minister dr. Schiirff; a hono- p. Eugenjusza Starczewskiego. P. St r

ry czynił dyrektor Muzeum dła Sztuki i Przemysłu radca dworu dr. Fren-

kwald.

jednocześnie

wydostano

na

widok publiczny
przewspaniałe go:
beliny. W pośrodku sali (w której
nota bene podczas
kongresu Wiedeńskiego nieraz tańczono) ustawiony
jest

stoł w podkowę,

okryty

przepięk-

nemi dywanami francuskiemi, ten s*m
stoł, który
dźwigał nieraz na sobie

czewski powagą naukową nie jest, a
niedoznany jest tylko z zupełnie

rzecznych projektów reform

Gdy

WILEJKA

Mackiewicza 63

delegaci

|

Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-eji 3-ej 30
Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy,
oraz

przyjęcie

Niemiec—min.

wszystkich

z: prowincji

o 25 proc. drożej

Jest to coś wprost
ceny... nie ma.

„W.

świecie

wiedeńskim

bajecznego,

co

operowo-teatralnym

delegacji

oczekiwane”.

Po

min.

zadań, wyznaczonych im

Ninczyczu

zabrał

powstania

fakt

wi i zawiedzionemu społeczeństwu,

chcą oni, aby „było
dawnemu* i że nie

i prezentacje

najpierw na scenie Burgteatru potem
Wielkiej Opery.

na widok

tego

że

po
wszystko
„taki straszny

Temniemniej
nas ogarnia

„samopomniejszania*

swej roli, na które gabinet p. Bartla
choruje, są jeszcze jasne minuty, Ta-

Niemcy
już
o to,. aby

o tem

miano-

układu

locar-

większości

potwierdzeniem

Ćwiakow-

reguły,

że Su:

watystą. Pos,

będzie uczest-

dążą

do tej niepo"

dległości drogą najmniej skomplikowaną,
drogą rewolty tłumów. Stąd ten mus wiary
w tłum i lud, od którego czeka wyzwolenia
narodu i stworzenia państwa, Pos. Ćwiakowski sam jest synem
chłopskim i miło

iż Hiszpanja

Ale pos. Cwiskowski się uczy.

1 kiedy

Thugutt wychodzi z Wyzwolenia
to mu
mówi: «Pan idzesz negacją». — A szukanie
nie—negacji, lecz źródła i czynnika woli
doprowadziła go do szukania silnej wła
dzy,

w

najpiękniejszej

tej

silnej

władzy

10

iX. PAT.

wycofuje

Dyplomaci

pożytecznej

współpracy,

destrukcyjnych

tendencyj

Rząd hiszpański ogłosił oficjalny komunikat,

europejscy

o sytuacji

„

BERLIN, 101X PAT.

obecnej.

Ztg.»

zamieszcza

oświadczenie

Brianda „z racji wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów, który między innemi
że dzięki wspóępracy takich mocarstw, jak Niemcy i Polska,
powiedział,
narody nauczą się wzajemnie szanować siebie co samo przez się oznacza
z tego po:
dobry postęp na drodze do pokoju. Briand wyraził radość
wodu, iż udało się pozyskać Niemcy dla współdziałania pokojowego.

Co mówi
PARYŻ,

10IX PAT.

minister

„Petit Parisien*

Zalewski.
zamieszcza

wywiad

swego

genewskiego korespondenta z ministrem spraw zagranicznych Zalewskim.
№ wywiadzie tym minister podkreślił, iż welście Rzeszy Niemieckiej

do Ligi Narodów stawia odtąd Niemcy
u boku państw dążących do
oparcia życia międzynarodowego na wielkich zasadacir paktu Ligi Narodów.

W

życiu Europy

ukazał się nowy

pierwiastek

dzięki któremu

za-

warte w pakcie gwarancje znacznie się wzmocniły.
Polska — mówił minister — cieszy się z ostatnich wypadków ge:
newskich i pragnie szczerej i lojalnej współpracy z Niemcami, aby do-

inkarnacjj—we władzy królewskiej.
Pos.
Cwiakcwski jest ideowy i szcze.
prowadzić do usunięcia wszelkiego rodzaju njeporozumień. Spodziewamy
ry. N ie wyrzekł się swej wiary w chłop- się, że okres konfiiktów został z chwilą wejścia Niemiec do Ligi Narodów
stwo. Zrobił już rzeczy imponujące. Jego osiatecznie zamknięty.
Kongres imponował liczbą. Ale...
Patrzałem na tłumy etaączające Jasną

Konferencja

iiwości

modlitwy.

Podobno było|oółtarasta tysięcy tłumów
na odpuście w Częstochowie. I patrzałem
na to morze, na ten ocean ludu modlący się
u Świętej Panienki o dary i wtedy pizycho»
dziły mi myśli bluźniercze. Coby było gdy:
by

ktoś zagroził klasztorowi

min. Zalewskiego.

Mussolini nalega na Hiszpaniję.

nia z zamiaru wycofania się Hiszpanji ze współpracy z Ligą Narodów !
przyjęcia proponowanego jej półstałego miejsca w Radzie Ligi Narodów.

Rozbrojenie Francji.

mu karabinami maszynowymi albo w kilka
armatek?
Czyby ten iłum rzucił by się do
cepów, wideł, kos i innych rekwizytów z
PARYŻ, 10.IX. PAT. Na
pięknych naszych dzięcinno-iudowładnych i prezydent Dumergue podpisał
idealnie — ludowych maizeń i złudzeń czy
też rozbiegł by się na cztery włatry, chroniąc i stawiając skórę własną,
a wyrzeka-

jąc się nawet odpustu?
s
I myśiałem, że raczej to drugie,
żył już Wyspiański

swą

Prze»

fektur i 70

dzisiejszem
posiedzeniu
rady
ministrów
podpre:
dekret w sprawie zniesienia 106
sekretarjatów generalnych. Na wniosek Painlevego rada mini-

strów postanowiła zmniejszyć stan liczebny armji o 3.900 oficerów,
zmniejszyć niezwłocznie stan oddziałów konnych oraz ilość koni o 19,000,

wyprzedać i odstąpć 175 budynków

wniczej.
Ograniczone

polskiego o tchórzostwo.

kompetencje

koszarowych, liczne tereny wojsko

tragedję ze straco-

cającego się do wody albo za zapo- nie pozwolą jej wpływać

Rady

Bije

się on dob.

rze, ale gdy zna oflcera i komendę gdy go
do boju pociągnie zorganizowana rozumna pierwszą była pańszczyzna, drugą byli kró-

na merytobieżenie w pórę aby sobie w łeb
konserwa- siła, Chcę tylko powiedzieć, że nie wierzę
Ten
ustaw.
treść
w nie absolutnie co nie przychodzi z góry,
nie strzelił. Otóż zawiązały Się, jak ryczną
tywny
djabeł,
którego
się
tak
obawiaz wyżyn intelekta, z energji i woli je:
afespółki
policja,
wykryłą świeżo
w celu wyzyskania Izėko- ją pp. socjaliści nie jest tak straszny. dnostki. Nie wierzę, aby cokeiwiek dodat
rzystów
mych nagród. Jeden spólnik rr uca się Ale oto nasze dotychczasowe ustawy niego mogło wypłynąć z odruchu tłumów.

do Dunaju a ten go momentalnie | poza swoim meritum były prawdzibez pudła ratuje. Aibo strzelającermu wą uchroną dla polskich
sędziów,
sobie
w łeb wytrąca
z ręki rewo!,
ów
adwokatów
notarjusz
i
całej
wrewer. Poczem.. dzielą się nagrodą 0*
y
się bartrzymaną przez „Szlachetnego zbaw- szcie ludności. Znajdował
cę”. Tež—interes.

dzo często w kolizji pomiędzy

sobą,

Temniemniej

mam

pos. Ćwiakowskiego.
jest dziczy, niżby
lizacji na wsi

terjalizowania,

całe

uznanie

dla

U nas na wsi więcej

się zdawało. Postęp cywi*

to niestety także postęp zmał

Otóż

ta dzicz

włościańska

x pojęciem <Polska» łączyła duże

lowie

polscy, św. Jadwig?,

Św. Kazimierz,

Panienka Jasnogórska Królowa Korony Pol:
dej.

. .іРоэ. Ćwiakewski rezdmuchaje w swoich
chłopach tą drugą asocjację, to właśnie
eo u nich jest jednym prawdziwym, niex
sztucznym,

żywiołowym

patryjotyzmem.

Zaimponował nam w Częstochowie liczba
Kto wie, może mu
swoich zwolenników
całym
w kty
mda się poruszyć te lepsze instyn

asosjacje, ludzie polskim. Chciałbym w to wierzyć.

Temniemniej wielkie wypadki history:
czne, reformy, zmiany, zwycięskie
polityki
Bą zawsze skutkiem

nie powszechnej

zgody,

lecz tarcia i walki.
I moim

zdaniem,

ogromna

Skrzyńskiemu,

w

Rzymie

p. Kozicki nasz

p.

dotychczasowemii

Kętrzyńskiemu

posłowi

skwie, p. Władysław

w

Mo-

Skrzyński

am-

basador p'zy Watykanie p. Bnińskie:
mu. Na miejsce g. Kętrzyń-kiego do

Moskwy wyjechałby książe Janusz
Radziwiłł deiegat Polski na konfereńcję Rozbrojeniową w roku 1922-gim.
Jak się dowiaduję pogłoski te są
pózbawioae narazie
podstaw,
gdyż
dopiero po powrocie Min. Zaleskiego
z Genewy może b;ć mowa o zmia:

nach w Minisierst«ie Spraw

Zagra-

nicznych, Ponadto dodzć, należy,
że
tendencja min. Zaleskiego
jest jak
najmniej zmian personalnych, a więc
trudno przypuścić aby
tak znaczne
przesunięcia personalne
mogły mieć

miejsce.

Sprawa

nominacji

wojewody

Nowogródzkiego.
WARSZAWA, 10 iX. (żel, wł.Słowa)
Na
dzisiejszym
posiedzeniu
Rady
Ministrów
między innemi miano załatwić sprawę
nominacji p. Beczko-

wicza na stanowisko wojewody Nowogródzkiego. Sprawy tej jednakże
nie załatwiono i o ile do chwili powrołu
p. Beczkowicza
z urlopu,
który
nasłąpi w
dniu 12go b. m.
sprawa nominacji nie zostanie rozstrzygnięta
p. Beczkowicz
powróci
na poprzednie
swoje swoje stanowisko
do
Komisarjatu
Rządu
w
Warszawie.
Gen. Januszajtis będzie
w Nowogródku do 20 go

. m.

z urlopów.

WARSZAWA, 10 IX. (Żel wł, Słowa)
Minister
Młodzianowski
powraca z
Krynicy gdzie spędza urlop
w dniu
15go b. m. W dniu dzisiejszym po:
wrócih z wypoczynku
letnego _ min.

potencjona|*

na siła monarchizmu polskiego polega nie
na tym, że chłop może monarchję łatwo u
nas stworzyć, lecz na tym, że chłop mo
narchję u nas z łatwością uzna,

Cat.

у

Min. Romocki nie przywiduje
možliwošci strajku.
WARSZAWA, 10.1X. (żel wł,Słowa),
Min. kolei p.
Romocki
oświadczył

w

wywiadzie, że

nie przewiduje

mo-

żliwości strajku kolejarzy, dlatego, że
nie wierzy, aby kolejarze, których sytuzcja jest ciężka, zechcieli
rzucać
państwu kłody pod nogi. Podwyżka
pensyj kolejarzom jest stałą
troską
ministerstwa
kolei
jednakże będzie

można

ją uskutecznić dopiero

wten-

czas gdy
wpływy
kolei wzrosną i
gdy podniesienie poborów
nie za:
chwieje budżetem peństwowym,

Dzisiejsze

posiedzenie
Ministrów.

WARSZAWA,

Ministrów

na

dzisiejszym

10—!X

posiedzeniu

przyjęła

Rady

Pat.

Rada

w

dniu

projeki rozporzą-

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w
w

sprawie

komunikacji

uchwalone

ustanowienia

z tem,

że

urzędu

min.

kompetencje

nie obejmują całości prze-

widzianych dla ministerstwa
komu:
nikacjj
kompetencyj.
Uchwalono

przyjęcie przez ministerstwo komunikscji niektórych

WIEDEN, 104X, PAT. Pisma donoszą z Rzymu, iż Mussolini polecił
włoskiemu posłowi w Madrycie nakłonić Primo de Riverę do zrezygnowa*

Jasnogórskie-

p.

Sujkowski i Jurkiewicz.

w Genewie.

«Vossische

o zmianach w M,S.Z

Powrót

się z Ligi Narodów.

Briand o wypadkach

mu inteligencką
wiarę irracjonalną
w lud
łączyć z syncwskim przywiązaniem do włas-

nej niskiej strzechy.

szła w kierunku

Hiszpania wycofuje się z Ligi Narodów,

lityki w latach, gdy Polska woła o niepodległość. Bezpośredność uczucia popycha
które

Stresemann
usprawiedli-

Niemiec. Układ locarneński
wchodzi
w
życie. Liczba
Ligi Narodów nie jest tak ważną rzeczą. głównem
jest,

aby działalność Ligi Narodów

Ćwiakowski wchodzi do po-

go do szeregów,

na-

we, połączyć szereg oddziałów sanitarnych oraz poszczególne oddziały
Zdaje się, że wspominałem już o ką chwilą był dekret o ustroju nacz. nym złotym roglem. Myślę, że 20 uzbrojo- zakupów dla wojska i marynarki, pozatem na wniosek ministra Leyga
nych żandarmów naprzekór tym tysiącom
formalnej epidemji Samobójstw gra:
przyjęto również postanowienie dotyczące redukcji personelu marynarki
jest mogłoby jeżdzić poza chce i gdzie chce.
sującej wśród inteligencji zarówno władz wojskowych, taką chwilą
oraz
zmniejszające szereg urzędów w portach: Rochefort i Lorian,
ie
niewątpliw
utworzenie
Rady
PraNie znaczy to abym oskarżał włościanina
Wlednia jak Pesztu.
Minister spraw
wewnętrznych wyznaczył wysoką nagrodę za wyratowanie desperata rzu-

sca

poseł

głos

przez los. Żaden naród, należący do Ligi Naro-

ludzi dobrej woli « aby umożliwiła
usunięcie
W dziedzinie ekonomicznej i socjalnej.

i Bząd.

W kołach politycznych
rozeszły się
pogłoski o mających nasiąpić
prze:
sunięcizch na placówkach
dyploma*
tycznych
zagranicą.
Według
tych
pogłosek p. Skirmunt ustąpiłby miej.

długo-

Następnie zabrał głos min. spr. zagr. Francj Briand, w swej mowie
przerywanej burzliwemi okiaskami zebranych, powitać w
imieniu
Zgromadzenia wstąpienie Niemiec do Ligi Narodów. Mowa Brianda
przyjęta
została bur liwymi oklaskami.

wiają optymizm
członków Rady

o 25 proc. droże

WARSZAWA, 10 ;X. (Zeł,wł Słowa)

Zgromadzenie

dów, nie rezygnuje ze swego wlasnego życia narodowego.
przed swojem wstąpieniem do Ligi Narodów, troszczyly się

i tabelowe

Pogłoski

niemieckiej.

przez

cyfrowe

Sejm

spr. zagranicznych Stressemann, podsekretarz

delegat Niemiec min. Stressemann, witany

tej Litwie. Chyba gdzieś w Medynie, czy
szym w Polsce rządem naprawdę od Mecce czuć można podobne napięcie w żar-

doniosły. djabeł jak go malują”.
Generalnym dyrektorem mianowany wśród tej apatji, która
został radca Schnejderhan. Odbyły
się właśnie

stał się

Ogłoszenia

to będzie dowodem, że wydarzenie dzisiejsze było przez

nas oddawna

„MADRYT,
p. posła

Świat 46—14

POWIATOWA—
uł. Mickiewicza 24

dzinie polityki narodowościowej
w nie tego morza ludu, tych dziesiątków tyGENEWA. 10JX
PAT. Minister
spraw
zagranicznych
Zalewski
przydać
się
sięcy jedną powtarzających medlitwę jest ol- odbył
ma
co
Na
kraju.
naszym
dłuższą konferencję
z generalnym
sekretarzem Ligi Narodów
brzymie. Czegoś podobnego nie zobaczymy Drummon dem oraz z ministrem Beneszem.
w Radzie Prawniczej—nie wiemy.
Tyle się nadzieji wiązało z pierw- w Europie całej, ani nawet u nas na świę-

niezależnym, pierwszym
le może zasiąść
swobodnie
do 50
niepodległości gabineosób. Zastawa, dzieło rycerzy medjo- od odzyskania
się boi—
lańskich (srebro grubo złocone) peł- tem ministrów, którego Sejm
tygona waz i kryształów ciągnie się przez że doprawdy smutno mijamy
cały stół. Półmiski, talerze etc., też dnie, w których
się konstatuje, że
w srebrze złoconem,
wyszły z pod troską największą p. Bartla i jego toręki snycerzy i rytowników, niejolań
warzyszy jest wytłómaczenie Sejmo-

i paryskiego Biennais.

skiego jest

osobista

19

Maja 5

— Nowy

stanu Szubert i dyr. dep. Gauss, zjawili się na progu sali, rozległy stę
głośne niemilknące brawa. Gdy delegaci niemieccy
zajęli swe miejsca,

w dzie- Górę w dzień święta Matki Boskiej. Wraże-

wystawne obiady cesarskie. Przy sto- parlamentu

skiego Brusy

Historja

albo też mienny prawnik staje się w Polsce konser-

„radykalnych*

stwierdzić,

za czasów
bajeczną

prawnicze,
nej robią

najwyższą atrakcją jest na „targach“
Czysto paryska kreacja Salon d'Ele'- swoim
gance, prowadzony przez rodowitych
paryżanów, gdzie... gdzie dzieją się istne
cuda. Wprowadzić włóczęgę uliczne:
go, parobka od asenizacji, najbardziej
zaniedbane
indywiduum, — wyjdzie
elegant i šwiatowiec pierwszej klas;!

ul. 3-go

GENEWA
10 IX. PAT. Przewodniczący Zgromadzenia
Ligi Narodów, min. Ninczicz po otwarciu dzisiejszego posiedzenia Zgromudzenia
skierował zaproszenie do delegacji niemieckiej, aby weszła na salę obrad.

*

zostawić,

bi- i temsamem
oficjalnie użnać,
większość wybitnych
prawników

ner Herbstmesse
peinem ożywieniu. Wypadnie mi może owym
jesiennym
„targom* spepoświęcić.
korespondencję
cjalną
Wspomnę
dziś tylko, że—dla pań—

—

WARSZAWA

— Związek Ziemian

się także nazywać nie Radą Prawnipracować w duchu pokojowego współdziałania. Świadczy
brzmi po polsku, wicie inicjatywy Niemiec, która doprowadziła do zawarcia
Warszawie, 21 Stanisław Śuwiński, sędzia CZĄ, co brzydko
Sądu Najwyższego, 22 Eugenjusz Starczew- lecz pięknym
terminem Rady Stanu. neńskiego. Rząd niemiecki przemawia w imieniu znacznej
iem Wschodnich,
ski, prezes Towarzystwa
Lecz
w
Sejmie
polskim, podobnie rodu niemieckiego, jeżeli oświadczy, że z calem oddaniem
23 Stanisław Starzyński,
profesor Uniwer«
sytetu we Lwowie, 24 Bronisław Stelma* jak w zbiorowiskach ludzkich o nis- niczył w wypełnieniu wszystkich zadań Ligi Narodów.
25

*

28

— ul. Piłsudskiego

trwstemi oklaskami.
GENEWA, 109 PAT. Minister spraw zagranicznych
Stresemin
w
Uniwersytetu w Krakowie, 12 Karol Luto:
Rada Prawnicza swej mowie powitalnej, wygłoszonej na dzisiejszem posiedzeniu Zgroma:
Stański, profesor Uniwersytetu w Warsza- rjalnych ressortów.
wie, 13 Wikioryn
Mańkowski,
em
rezes ma opracowywać każdą ustawę nie- dzenie Ligi Narodów, oświadczył, iż Niemcy będą współpracować z jakozna
Senatu przy Sądzie Apelacyjnym w
podsekretarz Zależnie od tego, czy wykonanie tej największą iojalnością we wszystkich zadaniach Ligi Narodów. Specjalnie
niu, 13 Bolesław Markowski,
dzisiaj kultura ludzkości moglaby być narażona na fajwiększe niebezpiestanu w Ministerstwie Skarbu, 15 Aleksan: ustawy
zlecone będzie
ministrowi czeństwo, o ileby nie udało się stworzyć organizacji
międzynarodowej,
Sądu Najwyższego,
der Mogilnicki, przes
czy opieki społecz: któraby pozwoliła narodom, wśród pokojowych warunków, na wypełnianie
16 Jan Morawski, sędzia Najwyższego Try* spraw:.edliwości,
prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego, 11 Adam Krzyżanowski, profesor

wie,

uli. Rynek

Wileńska

262

Sprawiedliwości jest najwyższym pro- uchwały. Niechże

Naczel-

— ul.

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 в

80

mieszkaniową. Już magistrat potrzft wiadomo. Niektórzy (między innemi wanie ustaw za rzecz już samą w
Oświadczenie Stresemanna.
jakoś wysztyfitować, wyskrobać zkądś, socjaliści) szargają, że zbyt widny w sobie niesłychanie reakcyjną i zdrož- „
GENEWA, 10. !X Pat. Minister spraw zagranicznych
odremontować
25000
mieszkań,; a
ną, czychającą
ra pot i krew ludu
oświadczył
przedstawicielom prasy, iż ostatnie wydarzenia
obecnie przystąpić ma do wyposaże- niej procent zajmują nazwiska konser- roboczego,
gdyby zaś tak potwornie

Ramek, Od czegóż

—

STOŁPCE

Niemcy w Lidze Narodów.

tej samej

— ul. Mickiewicza 20

ŚWIĘCIANY

z przemówieniem,
Prawnicza usunie i będzie to wielką przewodniczący min. Ninczicz zwrócił się do“ nich
w
którem
powitał
serdecznie
delegację
Niemiec
w
imieniu
Zgromadzenia.
ulgą dia życia państwowego.
„Przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów, mówił dalej Ninczicz, jest wydarzePewną anomaiją
jest funkojono- niem o niezwykłem znaczeniu, Wszystkie narody cieszą się, iż Niemcy
wanie
Rady Prawniczej
przy mini- począwszy od dnia dzisiejszego przystępują do współpracy nad wielkiem
nastąpiło
na zasadzie
jednomyślnej
sterstwie
sprawiedliwości.
Minister dziełem pokoju. Przyjęcie Niemiec

ralnej, 3 Franciszek Bujak, profesor Uni
wersytetu we Lwowie, 4 Tadeusz Brzeski,
profesor Uniwersytetu w Poznaniu, 5 StaniSław Car, szef Kancelarji Cywilnej
Prezy-

cyjnego,

artykuły

172

64

Pac Batorego 8

Uroczyste

sprzeciwiały się

pojęcia.

Maja

„przedaży

zatem
były
pogmatwane,
zawikłane, stylistycznie niejasne,
trudne do

Jene:

—

—

KAMIEŃ

indywidualisty,
wy

ul. Szosowa

daesalicznej Cera pojedynczego n-ru 15 groszy,
Opłata cocztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwracą:

Ww

aż nierzadko

— ul.

GŁĘBOKIE

kiej kulturze,
nazwa więcej znaczy
ludzi, którzy się z Wiednia ulotnili? Uniwersytetu,w Krakowie, 26 Fryderyk Zoll, niź treść sama.
Socjaliści uważają
Tymczasem, Wiedeń—jak wszyskie profesor Uniwersytetu w Krakowie.
kodyf:kacyjne
i jurydyczne opracoteraz miasta — przechodzi
bolączkę
Czy ta liczba jest kompletna—nie-

cesarskim

3-go

GRODNO

magistrat stołeczny remontyi ekrekcje
na szeroką skalę. Zdawałoby się, że
Wiedeń aż nadto ma obecnie wolnych
mieszkań?
Przecie
ubyło
mu
tyle
choćby
tylko urzędów!
A
przed chowski, profesor Uniwersytetn w Warsza-

dworze

—

BRASŁAW

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1

sdministracji

|

pocztową 4 zł,

Rząd przedstawił p. Prezydentowi
obaj p.p. szefowie sekcyjni Joas i
Biirhklau. Akurat na dziś naznaczono do nominacji na radców zwyczajnych
tam
pierwsze
posiedzenie
komisji Rady Prawniczej następulące nazwiska:

Romek dobija w Genewie,

redakcj!

BARANOWICZE

Rada Prawnicza.

6 września.

Kanclerz dr. Ramek musi już być
w tej chwili w„Genewie. Pojechali z
nim

Sobota

ODDZIAŁY:

przemysłu

robót

da

agend.

t handiu

i

publicznych.

Minisirów

rozporządzenia

ministerstwa

ministerstwa

Następnie — Ва-

przyjęła
Prezydenta

projekt

Rzecży-

pospolitej o utworzeniu przedsiębiorstwa polskich kolei państwowych.
Uchwalono wniosek w sprawie | nie

podwyższania taryf kolejowych, przy«
jęto projekt budżetu
na czwarty
kwartał r. b. Upoważniono ministra
rolnictwa
i D.P.
do
wycofania z
o państwoS:jmu projektu ustawy
wych Instytucie nauki gospodarstwa
wiejskiego, który zalega w Sejmie od
stycznia 1926 roku i projekt usiawy
o ochronie
lasów,
wniesiony
do
Sejmu we wrześniu 1925 roku Ustawy te będą
załatwione
w
drodze
dekretu.

WOZ
MMA CE
U
TC)
Е. Mieszkowski
=

Mickiewicza

KAPELUSZE
- Czapki

22
od
zł.

12

UCZNIowskie: Szk, państw. śr,
1 OO. Jezuitów.

Antoni SKURJAT

ARTYSTA
FOTOGRAF

Wilno, Mickiewicza

7,

tel. 328.

Sk

korskiego, pokaźna

liczebnie

STRASZNA

© naszych sprawach.

Kongres Monarchistycznej Organizncji Ołościańskiej
Jak już donosiliśmy, w ub. środę
odbył się w Częstochowie
kongres

3

Pokłosie prasowe.

grupa

Zatonął

„W
wywiadzie z Polską Agenopozycjonistów, która w czasie obcją
Publicystyczną
p. Bartel mówił o
rad zdołała przedostać się na salę,
sprawach, poruszając spraciańskiej, na kióry przybyło
z górą poczęła przerywać mówcom. Wkrót- naszych
w na:
600 delegatów kół gminnych, powia- ce wywiązała się szermierka słowna, wę mniejszości narodowych
szym
kraju.
towych i wojewódzkich
powyższej padały
cięte zdania, z obu stron
— Rada ministrów przekazała swemu
organizacji.
wznoszono różne okrzyki: «Niech komitetowi
politycznemu opracowanie wy.
Po nabożeństwie przed szczytem żyje króli», «Precz z królem!», «Niech tycznych polityki
rządu
w
stosunku
do
klasztoru rozpoczęły się o godz. 2-е] żyje rząd
robotniczo-włościańsko» i mniejszości. Komitet rozpoczął swe prace
obrady kongresu w sali Straży Og: t. p, powstał zamet, a gdy opozycj- już w ciągu miesiąca ubiegłego. Z powodu
niowej.
oniści zaintonowali «Czerwony sztan= choroby jednego z ministrów,$zasładających
w komitecie, prace te uległy nieznacznej
Dziedziniec Straży, kiatka scho- dar»,
orkiestra
zagłuszyła
ich przerwie, będą jednak wznowione w najdowa, jaki sala były przepelnione dźwiękami _ hałaśliwego
marsza, bliższej przyszłości.
nietylko delegatami M. O. W, ale i Krzyki
i hałasy
vwzmagały się
A więc minister zachorował i ko:
zainteresowanymi, którzy jak się póź kilkakrotnie
rozposzynano
špiew; mitet zasnął.
Narazie wolimy jednak
niej okazało, przybyli z różnych po- <Czerwonego
sztandaru»,
orkiestra to, aniżeli udzielanie przez zdrowych
budek.
zaś tym czasem grała różne huczna ministtów pomysłów
z N. Kurjera
chwilę, i recept p. Eugenjusza Starczewskiego.
Sala była udekorowana girlandami marsze. Trwało to dłuższą
przeto zarządzona
embiematami,
napisy
zaś głosiły: dla uspokojenia
Ciekawszym jest pogląd p. pre.
„Wiwat król!*, „Niech żyje MOWI została półgodzinna przerwa, a gdy, mjera na ustawodawstwo prasowe
iten śrooek
zawiódł,
gdyż
zamet obowiązujące w Polsce.
i „Frecz z parijami“!
wzmagał
się
jeszcze,
prezydjum
przerObrady zagaił książę Drucki Lu— Na obszarze Rzeczypospolitej dzłabecki z Beitowa, ziemi iłżeckiej,
po: wało obrady kongresu, odraczając je łają obecnie trzy odnaienne ustawy prasowe,
t. j. do pozostawione w spuściźnie po państwach
czem przewodnictwo
oddał w ręce na przeciąg dwóch godzin,
zaborczych. Niektóre z nich datują z przed
godz:
6
ej
wiecz.
posła A. Cwiakowskiego, który poMonarchistycznej

Organizacji

Włoś:

Po przerwie, w scisłem

gro:

nie delegatów,
Obrady
poszły
gładko i po przemówieniach p.p.
Załuski, Sikorskiego, Maciejewskiego, Stępora, Przyborowskie:
go, Knytego, Chmielewskiego i
in. uchwalono jednogłośnie od:
czytane
rezolucje. Rezolucje te
głoszą
w |streszczeniu: jedyną

formą

rządów

w

Polsce musi

być ustrój monarchistyczny, sil:
ne władze z królem na czele;dają istotną gwarancję mocarstwowego stanowiska Polski;
w spra*

wie programu

M. O

W.

kilkudziesięciu lat I nie odpowiadają waruakom obecnym i potrzebom
naszego pań:
stwa. Już samą różnorodność
ustawodawstwa prasowago
sprawiała
władzom
pol:

skim, a zapewna także i samej prasie, zna”
czne trudności. Starania rządów poprzednich
o ustawę

prasową

nie dały,

jak wiadomo,

żadnych wyników. Rząd obecny zamierza
wypełnić istniejącą w tej mierze lukę przez
ogłoszenie ustawy prasowej, której opraco:
wanie w najbliższych dniach podjęte zosta:
nie w kompetentnych urzędach.

Istotnie stosunki prasowe

są nie-

uregulowane u nas i gwałtownie wy:
magają uregulowania. Wydane przez
rząd p. Moraczewskiego tymczasowe
przepisy są naiwne i humorystyczne.

kon: Zwłaszcza

zabezpieczenie

w sprawie szykan ad Srokowski. Pisuje uzasadnienia poPisuje to dla
ministracyjnych
kongres stwie- lityki rządu p. Bartla.
Warszawy,
dla
Polski,
dla Europy.
rdza, Siż mimo legalności M. O.
W
Krak.
Nowej
Reformie
p. Srokow\/., stojącej na gruncie państzakusów;

>
Poseł Dr Aleksy Cwiakowski
ideowy twórca Monarchistycznej Organizacji Włościańskiej.

wowości,
noszą

się

niektóre czynniki

doj

org.

wrogo,

od-

wzywa

więc do zwalczania
tych wystąpień
i interwencji u władz; w sprawie zawołał do stołu prezydialnego, między machu stanu kongres nważa, że za:
innnemi pp: inż. Apanowicza,
wójta mach majowy był nieuniknionym wy:
gm. Kuszelów
Pawluka,
Stępora
z nikiem złych rządów, masy ludności
szczyny, prezesa M. O. W. na woj. więc z ulgą przyjęły przewrót, osoba
warsz. Załuskę, prezesa
z Podlusia Marsz. Piłsudskiego budzi powszech:
Kamienieckiego, sekr. gen.
Moszyr: ne zaufanie, niestety, rząd Bartla
partyjne;
skiego, członka Zarządu Gł S$
Gru- brnie znów w kompromisy
się zastraszający
obraz
chałę, przedstawiciela robotników
z obserwuje
Piotrkowa Czerwińskiego, orzz p. zbrojenia się partji, kongres domaga
Mackiewicza, który przybył na Zjazd się więc nadzoru nad t. zw. organizacjami przysposobienia wojskowego;
w charakterze gościa,
kongres wyrąża ubolewanie z powo:
Na wstępie odczytane zostały de-

pesze i listy gratulacyjne dla kongre-

su od szeregu kół, organizacji i oso:
bistości, a m. in. od org. monarch,

młodzieży z Łodzi, od Zarządu
monarchist.

Uniwersytetu

z Warszawy,

wileńskiego

od

org.

rektora

jącego w Warszawie kongresu uczestników

wielkiej

wojny

granicznych org

Fidac'u, do za-

monarch, i do

rek-

tora Zdziechowskiego oraz postanowiono wysłać delegację do premjera
Bartla.
Referat
polityczny
wygłosi pos.
Cwiakowski, poruszając kolejno
za:
gadnienia ze wszystkich dziedzin Życia państwowego,
wytykając niedo-

godności obecnego

ustroju,

sejmo*

właądzstwa i wolności republikańskich,
przyczem w konkluzji wskazywał, że

—jego zdaniem— jedynie trwałość i
ciągłość rządów, sprawowanych przez
dziedzicznego króla, może zapewnić
w państwie ład | porządek, a wszy-

sikim

polakom

dobrobyt. —Reierat

przyjęto
oklaskam,
i okrzykami:
„Niech żyje król”, orkiestra zaś górników z Dąbrowy Górniczej, ulokowana na galerji, odegrała
«Jeszcze
Polska nie zginęła».
Reterat programowy MOW.
wy:

Srokowskiego

z

N.

zdaniem

Kurjera

przeciwstawianie
pojęcia
pojęciu
demokracji.
P.

wywodzi

dowcipnie

niedemokratyczna

że się zdarzyć

kratyczny.

p.

jest

dyktatury
Srokowski

dyktatura,

› Obstalunek publicystyczny zamówiony u p. Srokowskiego
udał się

redakcji rządowego organu. Leży jak
ulał na rządzie p. Bartla. Bardzo do
twarzy klubowi pracy z tą demokratvczną dykteturą.
Ale oto widzimy
zly

uśmieszek

p.

uchwała

pizeciwsta- Gdy

p. Srokowski

Srokowskiego,

pisał ie poglądy

się

próbom

szawy.

osłabienia wiary św. w narodzie.
A napisane „Nieporożumienia* są
Po uchwaleniu powyższych rezodoskonale:
Imcyj i przemówieniu
pożegnalnem
W Hiszpanji generał Primo-de Rivera
pos. Cwiakowskiego
wzniesiono na miał ciężkie chwile: Opuściła go artylerja, A
zakończenie okrzyki na cześć M O.W. wiadomo, jakiż dyktator bez artylerji?

Szkoda tylko, że przesubtelizowany intelektualista znakomityw ironicz-

Jan Bułhak i;
Jagiellońska 8.
Ceny

właśnie jest z publlcystą i pesymistą
krakowskim p. Srokowskim.
"M.

| Oileńskie Biuro Komisowo-Handlooe
ul

Rd.

Miekiewieza

potrzebuje zaraz

21, tel. 152

Krwawe

walki

morze

——

Aten,

wały się dwa pułki gwardji republikańskiej,

Oficerowie wezwani zostali do poddania się, przyczem oświadczono

im, iż o ile będą posłuszni rozkazom

będą

otrzymywali

swoje

Mickiewicz rzeki;

„Nazywam

Walt Whitman powiada:

się chwytu

„Ja gami

dla niej jak jego

niebieskiego

„Nad

Ontario“

brze-

Formułowanie

i propagowanie

żadna go idealu wypełnia akurat

nych przedśmiertnych

nawet w tym wypadku, gdyby wyjechali zagranicę. Żołnierzom gwardji
zaproponowano natomiast przejście do żandarmecj::
Dowódcy gwardji republikańskiej Dartelis i Żerras zgodzili się po
krótkiem wakaniu na propozycję gen. Condilisa, prosząc go jednak o
wycofanie wojsk rządowych dla uniknięcia komplikacyj. Gan. Condilis
zgodził się na tę prośbę,

kończyli

Korzystając z tego gwardja narodowa przedsięwzięła próby przedo-

Zamiar zdobycia miasta nie

strzelając w

udał się, jednak

automobile

literatura nie posiada.
Wierzy
on
święcie, że rasa, do której ma szczęś-

samobójstwem,

W morze.

stania się do centrum miasta oddając z odległości 12 metrów strzały do
wojsk rządowych, Na salwy te wojska rządowe odpowiedziały ogniem z
baterji rządowych, ustawionych na górze Aten. Dwa auta pancerne gwar.
dji republikańskiej przejechały w szybkim tempie przez ulice miasta do

placu Konstytucji położenera w centrum miasta,
niąc wiele osób cywilnych.

Gdy wo-

przeładowania

poczęła

dostawać się do kajut, pasażerów
ogarnęła szalona panika. Wśród nich
była większość kobiet j dzieci. Roz:
poczęła się walka pomiędzy ludźmi
o łodzie i pasy ratunkowe. Niektórzy

Mimo

inni skakali

syreny alarmowej,

ŻAden ze statków, znajdujących się
w Pobiiżu nie przybył na pomoc.
P9 PEWNym czasie woda przedostała
Si“ 90 kotłów, które wyleciały w

tłum i ra- powie
okręt.
pancerne

zatapiając _ ostatecznie
A

|

Ku wieczorowi

cała plaża Weca-

ken ustłana była trupami wyrzucone:
mi przez fale. Tu również rozegrały
się okropne
sceny, bowiem statek
zawierał znaczny. ładunek wódki, kiórą okoliczni rybacy i robotnicy wyławiali i pili na miejscu.
Pomiędzy

zostały odparte przez wojska rządowe.
Dartilis, który znajdował
się w
jednym z samochodów usiłował zająć urząd telegraficzny, wzięty
jednak
został wraz z załogą do uiewoli. Drugie auto pancerne zostało wysadzone w powietrze. Cała jego załoga zginęła. Strzelanina
trwała
około
3
godzin poczem przywrócono spokój. Rząd jest panem sytuacji.

Otiary zajść,

R

kami

topielców,

czas

>:

zajść w stolicy 40 osób zostało

zabitych,

a

100

walali

sie

rodziny

LONDYN, 10. IX. PAT. „Daily Newe* donosl z Aten, iż pod. przytomności ludzi. Dotychczasdo niewy-

pijani

dobyto 20 trupów.

rannych.

Nowa

_

WIEDEŃ,

armja maszeruje

10 IX

na stolicę,

Kapitan

Uspokojenie

a:

Condilia oświadczył,

obale.

krwi, okoliczności jednak zmusiły

iż porządek został TPkU
bieżącym.
wytrzymywał

go do wydania

nie

pragnął

surowych

za- Tym

>

na-

z pośród

rSzem

statku

objełem

w

Statek wielkie
był dobry,
burze.

nawet

wzięliśmy

zbyt wiełki

ładunek, składający się ze 170 skrzyń

————

2

statku:
okrętu,

8 pasażerów udało się wyratować,
opowiada następujące szczegóły okropnej katastrofy:
„Kierownictwo

iż wprawdzie

rządzefi.

ь

celem

nastąpiło.

LONDYN, 10.IX PAT. „Reuter“ donosi z Aten,
Gen.

tragicznego

Pat. „Unites Press" donosi z Aten, iż gen. żwiskiem Zelkain, któremu

Piastiras maszeruje na czele silnej armji do Aten,
nia obecnego rządu.

tam przywrócony.

opowieść kapitana

WÓdKi, nafty,

:

superfosfatu i td. By-

ła olbrzymia fala. Nos statku

Aresztowanie agitatora sowieckiego.

zagłę-

biał się bardzo
w wodę
i bałwany
morskie,
raz wraz, przelewały się

GENEWA, 10 IX. PAT. Policia tutejsza zaaresztowała osobnika
nazwiskiem
Leopold Grilnberg, z zawodu
krawiec, urodzonegr
w

przez pokład. Około godz. 0 ej, jeden
z marynarzy przybiegł z groźną wia-

Zurychu, z rodziców
pochodzących
z Rosji.
Aresztowany
on
zosiai
za publiczne podburzanie przeciwko radcy związkowemu
Motcie i adwo:
katowi Aubert. Aresztowany miał oświadczyć, iż chce pomścić
zamordowanego Worowskiego. Grunberg jak się zdaje, jest epileptykiem.
2
A
k
S

domością, że woda dostaje się przez
lukę do przedniaj części statku i zalewa już kajuty. Pasażerów ogarnęła
straszna panika. Wszyscy wynieśli się
na poklad, jednoczešnie statek przechylił się znacznie na bok.

Układ

gwarancyjny

, MOSKWA,

Tokio

sowiecko-japoński.

į
Nakazałem natychmiast
rócić
10iX, PAT. Wczoraj ogłoszono fu, iż poseł sowiecki w ster w kierunku Rygi. W tej chwili

zaproponował posłowi japońskicmu

zawarcie

układu gwarancyjne:

go rosyjsko-japońskiego.
Rząd japoński miał podobno
zycję i układ zostanie podobno zawarty w najbliższym

Wizyta naszych

samolotów

przybył

przyjąć tę propo:
czasie,

maszynisia

i

zameldował:

„Oddział maszyn
zalewa
woda*—
Kocioł
w niebezpieczenstwie.
Cry
kontynuować kurs*?|—Dałem
rozkaz
pełną parą płynąćw kierunku brzegu.
Niemam poprostu słów pochwały dla
tych bohaterów: maszynisty
i jego

w państwach

Bałtyckich.

WARSZAWA. 101X. (tel.wł,Słowa) W dniu dzisiejszym odleciai do pomocnika. Narażeni na pewną śmierć
Lidy na aparacie „Brequel* Szef lotnictwa pułk, Rzyski, skąd jutro odleci nie opuściii kotła do ostatniej chwili

w otoczeniu trzech aparatów

Tallina i Libawy.
Bałtyckich.

Będzie

systemu

to wizyta

„Spad*

przez

Wilno

naszej eskadry lotniczej

w

do

Rygi, i obaj też zzinęli,

Państwach

pewnym
momencie
przód
okrętu zagłębił się zupełnie w wodę
1 nastąpił wybuch kotła. Straszne
Krzyki
i Spazmy
zagłuszały wycie
fal. —Udal
i się
chwycić
drew:

czne
°
“

Wykrycie organizacji dywersyjnej w Łunińcu. nianą ławkę,
ale wnet podpłynęło
ku
у

zk)

a

°

mnie kilku pasażerów
i pochwyciło
mnie za nogi. Gdym
poraz
drugi
ukazał
się na powierzchni wody—

Łuniniec 9.g0 września.
W . ostątnich

dninch

władze

bezpieczeństwa

dywersyjną, działającą w Pińsku i Łunińcu.

wykryły

Organizacja

ta

organizację

działała na Statku już nie było.

rzęcz ościennego państwa i rekrutowała
się wyłącznie z elementu rosyj, skiego. Na czele stał niejaki Mikołaj Dymicki, rosjanin, słuchacz warszawskiego uniwersytetu. Członkowie tej organizacji są inteligentami z wyższem
i średniem wykształceniem. Aresztowano dotąd
20 osób
między
nimi

Lekeje

dawać,

jak „zmiłuj się nad

przez sędziego śledczego

nami*

zmierza

litanji: Also sprach Zarathustra

Michał

ogromna

i

Przyjmuje 11—I2 i 4 1/2 — 6.
ul. św, Jakóbska Nr 6 m. Nr 1,
(Róg ut. Dąbrowskiego),

energicznie

potężna

je

s

Józefowicz

fortepianista, kompozytor i krytyk muz

Jak gdyby nie był już świat

go ołtarza.

życie;

muzyki

_ UDZIELA

po-

zdrawiany nieskończoną ilość razy.
Takich
jak Whitman zachwytów
zaznaje człowiek „natury", czlowiek
t prymitywny,

mało

kuituralny,

mało

istota ludzka zdolna objąć myślą bez- wykształcony, co dotarł nsgle na wygraniczny
wszechświat i używać o- żynę, z której roztoczyły się przed
gromu życia!
nim, nie oglądane dotychczas widno-

kręgi.
Zaprzeczyć

tyrambach

się nie da, że w

Whitmana,

dy-

w jego wiesz-

Tak
turysta
gdy
stanie
pierwszy w życiu: na szczycie

skiej góry, niemaai,

poraz
alpej-

że nawznak pada

czeniach, w jego ekstazach
jest nie- z zachwytu i rozpływa się...
i wy:
bylejaka górność, jest nawet szi ge: głasza patetyczne frazesy... chwytając
Hebrajczyków.
Przyjmuję
za
swoją
każdą
te*
teorję myt, bostwo, pół-bóstwo. Widzę, że neris wielkość. Jest oryginalność; jest współłowarzyszy za ręce, za ramiona,

drugą po: stare opowieści, bibije, genaklogje są wszy- własny ton. Jest przedewszystkiem
łowę jego twórczości, jego dzieła, je- stkie bez wyjątku prawdziwe, Utrzymuję, sila,
.
że wszysikie czasy przeminione były tem,
go „objawienia”.
Lecz
nieda
się
też
zaprzeczyć,
że
cie należeć,
„Qpanuje glob ziemski.
Ideał człowieczy, to przedewszyst- czem być musiały, I nie mogły być le- Whitman „odkrywa* często z wielką
pszemi.
Utrzymuję,
że
czasy
obecne
są
akuniemam i że wymierzyć mnie nikt Szerszego impeijalizmu heroliem — kiem — on sam.
rat takiemi, jakiemi powinne byći że rów» pompą: paradą to, co ludzie
dawno
nigdy nie zdoła. Jestem wędrowcem- nie ma sposobu być,
nież Ameryka obecna jest taka, jaką powim- już przed nim odkryli,o czem wiedzą
Podobny
jestem
do
Adama
wyehedząW
Whitmanie
nie
znajdziemy
żadkońca..
bez
podróży
w
włóczęgą
doskonale.. i nie uważają już za po:
o brzasku dnia x pod klombów drzew ua być».
Jasby
urodził cego Qadświeżył
Nawet Bóg nie jest dla każdego tak nej „europejskości”.
mnie sen,
frzebne wpadać w
trans zachwytu
Uniwersalizm?
Ależ
chyba
oto
jesię
i
żył
na
jakiejś
planecie
niewie:
dia
Popatrzcie na mnie idącego, posłuchaj:
wielkim, jak -wielkim jest każdy
lub osobliwszego podniecenia.
go
ostatnie
słowo.
:
[cie
mego
głosu,
|
dzieć
jak
dalekiej—od
nas.
siebie”.
samego
Whitman ujrzawszy nareszcie oZbliżam się; dotknijcie mnie;
:
Silny, zdrowy, wchłaniający w sieApoteozując naród swój, jest jedŻywot jego granic nie zna. Przeto
Połóżcie dłoń na ciało moje, Nie bójcie bie wszechświat cały, Walt Whitman grom
i cudowność wszechświata,
nak
Whitman
bardzo
s:
też i bezgraniczna jego pycha żywota.
[się mego ciała
nad-człowiek upojony życiem i życia dostaje jakby zawrotu głowy. Potem
pisaZdaje mu się dalej, że jest jakimś nie szczędzi mu zarzutów.
wszystko
i zdaje mu się, że jest Mojżeszem, że
Jest on istotnie Adamem.
Jest używaniem, odczuwa
„Perspektywach
nowym typem ludzkim, atyp ten jest nych prozą swoich
otrzymał na Synaju—objawienie. I że
wszystkiem
się
nasyca.
ekspozylurą
wszysikiego
stworzenia.
wytworem najdoskonalszej dziś rasy, demokratycznych* chłoszcze niemiło:
trzeba mu natychmiast
śpieszyć do
Oszałamia
go
własna
wobec
Świasiernie
przywary
rodaków,
ich
pożądStreszcza
w
sobie
ludzkość
całą.
On
mianowicie Amerykanów północnych,
Spo- fiwość złota i bogactw, ordynarność i ludzkość, on i Świat — to jedno! ta ekstaza. Jest wciąż w upojeniu, w Ludu, abu mu otrzymane objawienie
oraz najdoskonalszego ustroju
Możnaby po każdej
strofie każ uniesieniu. Nie opuszcza go na chwi- obwieścić, | woła: „Pozdrowienie ci,
łecznego, to jest demokracji, na któ- obyczejów, sprzedajność w sprawach
dego
wiersza
Walta
Whiimana
do- lę patos, Przemawia wciąż nie jakby Ś wi ecie!"...
politycznych
(tak),
poziomość
ideałów,
rej podwalinie stoi wszystko w Sta:
i świat to jedno!*
„Wiem, że stoję po nad
czasem
zgoła
miary
że
wiem,
i przestrzenią;

a:

scenach, jakie

"ozegrały się na pokładzie.

pensji 9%: wskutek

Wielki, wspaniały
jest wszechświat; przepiękne i majestatyczne jest

miljoni*

+

na oczach zebranych licznie letników

Whitman nie mówi; on — prze:
Whitmana jest jednym, bez końca,
mawia. Naucza że centralnym państtakiej rasy i takiego ustroju socjalne- peanem, jednym dytyrambem.
główne go!
To jedna, kardynalna strona du: wem we wszechświecie jest istota
zostaje nam naszkicować
Jest też Wait Whitman bardem chowej indywidualności Walta Whit- ludzka, której się należy absolutna
linje jego twórczości, jego dzieła.
wolno.
chwały
i wielkości Stanėw
Zjedno: mana: arcyszowinizm imperjalistycz- swoboda i której wszystko
„najwiękCzemże obdarzył świat
szy poeta Stanów Zjednoczonych”, czonych. Nietylko jest to kraj prze: ny, rasowy, uarodowy i, jeśli wolno Wszystkiego wolno jej użyć, wszyst.
którego właśnie mają uczcić pomni- ścigający wszystkie inne pięknością i tak się wyrazić, demokratyczny. Pa ko brać dla siebie, Istota ludzka ma
z majestatycznym spokiem wspaniałym w Stolicy Nowego wspaniziością lecz jest to kraj o ba- nad amerykański demokratyzm niema prawo czerpać
kojem
co
jej
się
żywnie podoba —
Jakież
jecznej
wprost
—
przyszłości.
White
Jorku?
Nowym
dia Whitmana nic doskonalszego.
Świata w
dzieło zostawił po sobie zaatlantycki man jest wprost upojony šwietnošcią
A jakiź jest ogólno społeczny ideał ze wszystkich dziedzin.
swej ojczyzny. Tskiego
hymnu
za- Whitmana?
nad człowiek?
<Poważam Asyrję, Chiny, Germanjęi

Staraliśmy się w poprzednim szkicu od ręki pokazać — człowieka. Po:

Jakże nie być dumnym po
nad
wszelką miarę, że się jest wytworem

strasznej ka: *

a

ada:

otrzymać

WIEDEŃ 10 IX PAT. Pisma tutejsze donoszą z Aten: Wobec po. !9wało się zaledwie 8, między niemi
głosek że gwardja republikańska planuje ogłoszenie dyrektorjatu, prezes i kapitan statku,
ministrów Condilis rozkazał wczoraj otoczyć koszary w których znajioUratowani opowiadają o strasz:

okręgowego Falkowskiego
do likwidacji.

Lecz to wszystko znajdziemy w utworze jakby
publicystycznym.
Poezja

się

miejscowości
kuracyjnej
.Wecaken.
Z ogólnej liczby 40 pasażerów, ura-

od stopni ołtarza lecz jakby z same-

nach Zjednoczonych.

Whitmana.

udało

łoŚci zaledwie 4 kilometrów od brzegu, zatonął w skutek
przeładowania

w Grecji,

na ulicach

Przeładowanie

szczegóły

SWW

w

Dzieło

następujące
‚

akcji ratunkowej.
е

zamach

—

Dotychczas

szpiegowską 50 dol, miesięcznie,
W celach tej organizacji leżaty sprawy
wywiadu
wojskowego, i dokonywanie
aktów
dywersyjnych.
Wszyscy
aresztowani przyznali się do winy, obciążając grubo swoich towarzyszy.
Śledztwo prowadzone pod naczelnem
kierownictwem
prokuratora
sądu

pokoi umeblowanych,
mieszkań 2 — 3 — 4

RYGĄ.
*

2 geomeirów pracujących
na Kresach, „kilku absolwentów gimnazjum
łuninieckiego. Członkowie tej organizacji otrzymywali za swoją działalność

pokojowych, sklepów.

głosił p. Gruchała.
Przy przemówieniach następnych
mówców: pp. Dżerwińskiego 1 5-

odpowiedniej

Nowy

nej krytyce
często jest bezpłodny
przy szukaniu
dróg
wyjścia. Tak

Przyjmuje 9—6.
zniżone.

rozwinąć

">

z

o możliwość demokratycznej dyktawienie się próbom ieroru partyjnego;
tury, demokratycznej tyranji,
demodo czasu powołania elekta szerokie
kratycznej autonomji to niewątpliwie
masy ludności uważają
za duchową
myśiał w duchu: „to właśnie doskokrólowę —Królowę Korony
Polskiej;
nale się nadaje
na eksport do War:

kongres przeciwstawia

nie pozwoliło

lecz mo:

i dyktator arcydemo

POD

na wielkiem morzu parowiec pasauton ęcia nieznana. Wszyscy podró-

żni wraz z załogą w liczbie 40 osób zatonęli, Wzburzone

iż istnieć może

którym musiał on podpisywać te znadu nieprzyznania Polsce stałego miej- komicie napisane „Nieporozumienia*,
sca w Radzie Ligi Narodów i wyraża W Krakowie ciągle pokutuje uczucie
przekonanie,
że tylko
władza kró:
scholarskiej wyższości
nad Warszalewska zapewni Polsce
należne jej
wą
„Zz domowem
wykształceniem”.
stanowisko wobec państw zagranicz-

pref. M, nych; kongres

Zdziechowskiego,M O.W, z Otwocka
i llży. Następnie uchwalono wysłanie
depesz z wyrazami hołdu dla obradu-

ski pisuie dla siebie.
„Nieporozumieniem*

NA MORZU

statek z 40-toma pasażerami.
— Okropne sceny na pokładzie.
wybuch kotłów. — 20 trupów na plaży.

Niedaleko Rygi zaton
żerski „Neubad*. Przyczyna

osób od

gres zatwierdza [uchwały zjazdu potwarzy, paszkwili i napaści prasy
delegatów org. "monarchist. w brakowej
i nie szanujących swej
Warszawie w dn. 11 lipca r. b; godności stanowi dziś w Polsce piluznanie do władz M. O. W; ną potrzebę.
kongres potępiafagitację-wywroW rządowym N, Kurjerze pisuje
tową, prowadzoną przez
partje
Krakowski
publicysta p. Konstanty
i domaga
się ukrócenia
tych

KATASTROFA

Natomiast žafernik,

stawał szczycie,
dziej

co na niejednym

choćby był

najbar-

przejęty pięknością i ogromem

krajobrazu, nie będzie zrywał się do
rozentuzjazmowanych
wygłaszania
dytyrambów.

Kto wie? Może

sunąć

wolno byłoby po-

się do przypuszczenia, że Walt

Whitman tak bezgranicznie apoteozuje
Amerykę Północną, ponieważ... nie

oglądał nigdy własnemi oczami reszty

Świata. Walt Whijman jest do znacznego stopnia duchowym barbarzyńcą.
Ale świeżość jego wrażliwośći, ale jego
szczera maiwność „biorą*
nas może
nawet silniej niż
najgłębsza,
stara,

europejska refleksja filozoficzna. Walt

Whitman posiada

specyficzny —urok.
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GOSPODARCZY
ZIEM

Tranzyt dla Łotwy

i

i

i

ministerstwa

DL
Ruch

w r. 1921 przeszło tranzytem | rzez

nie-

jęczmienna 55—60.

55—60, 60 proc.

proc

pytlowy 50

— 40 gr. za 1501 kg.
50—55,
160 gr.
2 35 amerykańska
Kaczerazowy

wydały
prze-

_

mysłową. odroczone

RZ

50—60, jm

Mięso wołowe

ia

za

gryczana cała 70-80,
110—120,

„kr

ustawą

95 (w

amerykaiska

pszenna

Chlek

k gas

tom

2—-

2

КОВЬ A

gr. za 1

:

;

na 9 bm. konferencja 250—270.

y

Jaja: 150—160 za 1
Siektem ustawy przemysłowej. O
śle określić Należy zaznaczyć, że w
Warzywa: kartofle
projektu
ггейарожатет
«!Есхпеш
*
towarów
ostatnich łatach przewóż
„gólnym tranzycie łotew- Zaimie się komitet ekonomiczny rady 1 kg., cebula 30 — 40,
Iski
ministrów, kióry przedłoży go następ- (pęczek), marchew 13 —
y
polskich w ogony
sza znacznie tranzyt tonie Prezydentowi Rzeczypospolitej do Pietruszka 5—8 (pęczek),
rosyjskich względnie litewwarów
skich i estońskich. Do niedawna jeszcze w ruchu tranzyiowym przez Ło- Sytuacja w przemyśle drzewły toprzewyż
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nielegalnie granicę do Rosji sowieckiej,
— Bójka. Onegdaj w sklepie czekolady
<Franbol!» zarządzający usiłował pobić swą
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Ę
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się biiższych dniach zaś Magistrat
tych
liość
sinów.
białoru
i
jektuje przystąpić
do przeprowadze- żydów
zauważyć wzmożony ruch w branży
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stawę do Magistratu węgla górnozostał
w Brasławiu wiec
N. P. Ch.
śląskiego w ilości 1500 ton. Do przetargu stanęły trzy frmy górnośląskie (za 1 półrocze) dla dzieci urzędni- Na wiec ten przyjechał poseł Szapiel
uczęszczających i ochraniany przez swoich totum
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trybun
do
zacisznej
restauracji
now
dniu
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Gunku węgła z wagonów normal
drugi kwartał b. r; 2) podatek dochodowy wał

torowych do wagonów szerokolorowych (łotewskich) zaangażowano 200
pograniczu polskona
sobotników

ostateczne — pomyślnego

względem

koncertów letnich.
>
Michat

Drogowego w się bezpośrednio do „przewodniczą- sującego
potężnego finalu,
i rytmicznie bardzo interePublicznych p. cego komisji w gimn. im. Z. Augusta.
Opłata za egzamin wynosi 30 zł.

od dnia otwarcia Targów Wschad- ktor Dapartamentu
nich z każdym dniem zwiększa się. Ministerstwie Robót
Ze wszystkich stron kraju przybywają inż. Nestorowicz:

> a

zr wcaa

stopniowego zbliżania się.
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Rygę. Czasu wykonania umowy nie
określono, frma zastrzega sobie tylko ogólnikowo, aby przewóz był wyczasie jaknajkrótszym.
w
konany
S'roną finansową tego tranzytu zajął
się Bank Międzynarodowy w Rydze,
który poza pomocą Łotewskiego Banma zapewnioną pomoc
ku Peństwa
większych banków Ionfinansową
dyńskich. Dnia 30 lipca nadszedł do

kończyła bogaty program wieczoru.
Wykonanie jej dobrze się powiodło.
Įeželi już się godzić z tym zewnętrz-

eksternów
dla
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tut, zyki ludowej. Wszystkie
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W2-

wymaganych

50 proc.

RE

7

runku Czajkowskiego, z wyraźniej:
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gminnego.
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odezw
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się
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na poszuki-

bandytów

wiadomość,

że

Pewnego

we

wsi Zadworze u Wincentego Dajnowskiego
przechowuje się większa ilość
odezw komunistycznych przeznaczonych dla okolicznych

Fryderyka

dnia

stangret,

wiozący

Wielkiego, wywrócił karetę

tak nieszczęśliwie,

że król

wypadł do

wał się u niego jego kuzyn Stefan Wasilawski,
Podczas rewizji znaleziono przy Daj.
nowskim, ukryte pod koszulą, dwie paczki
odezw wydanych przez sekcję polską kompatrji Białorusi Zachodniej.
Odezwy te nawoływały "ludność do
zrzucenia rzekomej okupacji polskiej, pod-

w tej aleji, odnaleziono dwoje
słaniających się na ławce

— Niech Wasza Królewska, Mość
się nie gniewa!
— zawołał stangret—
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mimo
oznaki

prawda, wywróciłem karetę z własnej
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aamkniętych sąd wyniósł wyrok mocą któ:
rego Dajnowski za rozpowszechnianie bibu«
ły komunistycznej skazany
więzienia ciężkiego,

Ten sam Dajnowski

został

na 1 rok

i współoskarżony

Wasilewski z art. 102 zostali uniewinnieni
Jako środek zapobiegawczy sąd uznał areszt
bezwzględny,
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postrzałową

z reprezentacją

Lidy

i jutro

Równocześnie

że 25 cio

karty

zawołal gniewnym

skich.

z repre-

liśmy!

W

drużyna

w Wilnie.

Warszawy

—

jakichże

czasów

w celu zagajenia

Polonia

Henryk IV króli francuski, miał
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Podstawą życia człowieka jest hygje:
na i dobre odżywianie. A takowe
Szanowna Publiczność zawsze

Miła niespodzianka!

wyszedłby

Wielka
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po cenach
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Polecamy
po
cenach
najniższych
sprawdziany. pilniki. miarki składowe,
młotki, wioriła do metalu, ewintow:
niki, tarcze szmerglowe,
uchwyty do

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

odpowiedni

i Biżtóws

I

zapewnio*

na. Fortepian i wanna.
Mieszkanie:
Bonifra-

Poszukuję

— Zastaw swój złoty łańcuszek!
Przyjrzeli się poważnie
podejrzane”
Pasta A. ZALEWSKIEGO
mu osobnikowi,
wałęsającemu
się — zawołał głos z publiczności,
Noyclli spostrzegł swe zapomnie:
najwidoczniej bez celu i zbliżyli się
nie, ale nie zmieszał się, tylko odparł w
RAWIE
MAZOWIECKIEJ
do niego.
>
z
miejsca:
— Papiery proszę.
Nieszkodliwa dla zwierząt do— Nie mogę. Łańcuszek fałszywy UWAGA;
— Nie
mam
ich przy sobie, —
owych i ptactwa, Zamówienia
uśmiechnął się Briand. — Ale jestem
wysyła się pocztą za zali'ześnił przerażonym żandarmom, jakie
Briand.
|
niem.
Żądać we wszystkich
go
to
prowadzą
wieźnia,
— Znamy się na takich kawałach!
aptekach
i składach aptecznych
Kradzież
ukradzionego.
—zawołali ze śmiecham żandarmi.
—
Wśród partji cyganów, obozującej w
Ma pan papiery, czy nie?
and

to

ašinis,

rodziciejska

Nm

ul.

Mając zapewnioną dostawę wszelkich możliwych
kolorów i gatunków 1 nie wątpiąc, że zadowolni wszelkie
wymagania poleca się Szanownej Klijenteli.
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ul. Garbarska

dze wiejskiej. Ubny
był w stary cuszka od zegarka.
— Boze mój, przyjdzie mi umrzeć
kapelusz, zniszczoną kurikę i połataprzeraźliwie
na
ne spodnie.
W tym stroju spotkało z głodu! — jęczał

(Właśc.

materjałów szkolnych iя biurowych.

przyjmuje

velli, zdarzyła się w początkach jego
— Aresztowanie Brianda. Ulu' karjery następująca przygoda. Miał
bionem zajęciem Brianda na wsi jest grać rolę człowieka, będącego w onędzy
i wychodząc „na
łowienie ryb. Pewnego dnia, ukcń:- statecznej
czywszy

k

korespond-nej,

adresowaną
P. Tofacza

Warszawska”
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— Koń Najjaśniejszego
Pana. .,
zaczął Gsskończyk. — Ach, niestety,
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państwowy

BIURO

ził stryczkiem temu, ktoby mu
do:
niósł o śmierci ulubieńca. Gdy śmierć
kich starań aby wygrać. Zresztą zwycięstwo ta jednak nastąpila, polecono jednemu
ich jest, wobec słabej formy legunów, aż że służących, sprytnemu
gaskończy:

k

>»

dogodnych

warunkach

kazania.

į

nadesłaniu

Wilno.

cych w Wilnie i na prowincji
najbardziej

CYRK

a

i do wszystkich pism wychodzą:

na

K

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

otrzymać każ-
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dožy-

Warszawa,

w

UGŁOSZENIA

uil umyślnie przyniósł i upuścił karty

aby rozegrać dzi mecz z drużyną Makkabi
i jutro mecz o mistrzostwo Polski z mistrzem
okręgu wileńskiego 1 p. p.
Leg.
tŚslalnia poraka Polonii z T. K. Sem
* zmusi stołecznych graczy przyłożyć wszel-

misji

Pogotowie wysłało

ВВ

złotych

po

BEHEBREG

głosem kanonik—

| dalej ciągnął kazanie o rosnącej
wciąż bezbożności.
Wierni, zebrani
w kościele, byli przekonani, że Sante-

dniu dzisiejszym przybyła do Wilna

mistrzowska

Och,

może

adresu i znaczku

na stację Podo szpitala

letni urzędnik

30

dy. Bliższe szczegóły
Adr.

т

OPRAWIONY

rozmiaru 35x45

ubrana

В

S
ramie wartości

w

osób

do obszernego
rękawa
sutanny i Stanisław Wołvniak (Długa 45), zawszedł
na ambonę.
Ale gdy tylko kochał się w 22-letniej również urżędZofji Milewskiej (Galerja Lu
wymówił pierwsze wyrazy pobożnego niczce
i postanowił się z nią
kazania, karty zac.ęły się sypać na xemburga)
Tymcesem p, Milewska zopodłogę z rękawa.
Szalone oburze- ożenić.
znanie. Kanonik nie stracił jednak zimnej stała zredukowana i zawiązała
krwi i zwrócił się do chłopca, który jomość z innym mężczyzną Ten nie:
wyjaśniony
stosunek
p. Milewskiej
podniósł jedną z kart z zapytaniem:
stał
się
przyczyną
zazdrości
Woły— |aką kartę trzymasz w ręku?
niaka,
która wczoraj
doprowadziła
— Króla pik—odparł malec.
— A teraz powiedz mi, jaka jest do zabójstwa i samobójstwa.
Stan
zdrowia
obojga
rannych,
najważniejsza z trzech cnót chrześci:
których Pogotowie umieściło w szpijańskich?
Dzieciątka
Jezus
jest bardzo
— Nie wiem — odparł nieśmiało talu
ciężki
i słabe rokuje
nadzieje
wychłopiec.
— Sluchajcie, bracia i siostry — zd rowienia.

zeniacją Wołkowyska w Wołkowysku. Skład
drużyny wystawiony został przez komisję
międzyszkolną.

Mistrz stolicy

DARMO

karetkę po drugą ofarę, którą
przewieziono do szpitala Dzieciątka Jezus.
Z przeprowadzonego dochodzenia
przez Xil ge Komisarjatu okazało się

Rozumiejąc potrzebę
propagandy sportu To dziecko zna
króla pikowego
i
na kresach w dniu dzisiejszym wyjeżdża z
Wilna reprezentacja piłkarska szkół średnich prawdopodobnie wszystkie inne karty
chrześcijańaby rozegrać dwa mecze: w dniu dzislej- a nic nie wie o cnotach
szym

czoła.

w

|

РО

męzczyzna z

Ranną przewieziono
gotowia,
stamtąd
zaś
Dzieciątka Jezus.

wiedzy,

szybko

elegancko

CZYNNE:

w

9 aktach.
1 akcie.

L

rany skroni dawała
wyraźne
życia.
Obok na tejże ławce

leżał

jak. 2 wielu dziwactw
i słabości.
Jedną z jego namiętności
była gra
wiasikowem oświadczył, że odezwy znalazł
gdy grał w wesołem
przy drodze 1 nie zdążył tylko odwieść je w karty. Raz,
zawułano go
policji, Tego rodzaju tłomeczenie, obliczo: towarzystwie partyjkę,
ne jąk widać na naiwność władz śledczych do kościoia, gdyż czas był na
kaza:
nie przyniosły skutku i obaj wspomnieni
młodzieńcy znaleźli się na ławie oskarżonych przed sądem okręgowym. (Przewidni»
czący sędzia
Wyszyński, asesorowie sędzia

KINO

dramat

WODNEJ». Zdjęcie z natury
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
CBNA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.
w niedzielę I dnie święteczne od godz. 3-ej, w dnie powszednie od godz. 5 ej.

(ul. Ostrobramska 5)

Saskim

blicznaść wraz z policją znalazła się

cy wypadku.

być robotnikami i chłopami. Hańba zabójcom Wieczorkiewicza i Bagińskiego».
Dajnowski, badany na śledztwie pier-

Ogrodzie

zerwał się wściekły Aieję Teatralną z ul. Żabią. Gdy pu-

rowu. Monarcha
i z podniesioną laską biegłku spraw-

powiatów. W momencie kiedy policja wkra:
czała do mieszkania Dajnowskiego
znajdo-

w

SALA MIEJSKA

w Warszawie,
podczas
ostatniego
antraktu
Oo godz. 10 m. 10, została
zaalarmowana
dwoma strzałami rewolwerowymi,
których odgłos roz:
legł w ciemnej
bocznicy, łączącej

my kilka takich wypadków:

otrzy:

wiele.

która wczoraj wieczorem
na przedstawieniu
w

Teatrze Letnim

NIE" Matka
E PRZYKAZA
„CZWART
|
i
Knnkinga
Miejski
i
NAD
PROGRAM;
«CUDA
KROPLI
KULTURALNO-O ŚWIATOWY
Dziś będzie wyświetlany film

Tragedja — jakich

Publiczność,
była obecna

ny dowcip zmieniał całkowicie! sytuację i niejednokrotnie ratował z poważnego niebezpieczeństwa. Opowie:*

wywiadowcy

Wołożyńskiej

ukrywających

wy-

padków, kiedy to w porę powiedzia-

antypaństwo:

wych.

takich

—

4

EPA

Rok

Ż całej Polski.

Ucieszne anegdoty historyczne.

Z SĄDÓW.

Nr 2:2 (1222

POWO

Nowy, nadzwyczajny wynalazek amerykański
przeciwko
madmiernemu
poceniu

Egz. od r. 1890,

się,

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

Pierwszy
(Ukochanym

żapożyczyła Zosia od brata). Pogią- ramionka obejmują

dzień.

żona

uczenicom moim po:
święcam.)

Już zwiędłe liście
oczom

i mówią

uprzykrzają

o tem, że nic

powstrzymać nie zdoła...
U wrót lata wydawało

się

czasu

:
się wam,

w

wspomnieniach

Zrywa

się Zosia

rano

wrażeń
o

Świcie

i zaczyna się krzątać.
Bo Zosia jest
pilna, choć żywa i gadatliwa. Wszyscy śpią. Jest zbyt wcześnie, ale serce bije

radośnem

podnieceniem

i nie

można (leżeć. W ciszy tej Zosia
stwierdza, że zegar chodzi głośniej,
niż zwykle i jest jakoś inaczej. Wkłada z pewnem
zadowoleniem
nowe
pantofelki i uśmiecha się do swoich
myśli. Przypomina sobie, jak to zabawnie było, gdy szła do pierwszej
klasy. Jak to się bała
i jaka była

„glupia gęś". (To ostatnie
Wędywce

prze-

staje się ubierać i siedzi nieruchomo.
„„Widzi przed sobą
małą dziew:
czynkę, która, idąc z bijącem sercem
po ulicach, stwierdza z przerażeniem,
że niema chustki do nosa
i zgubiłą
ołówek.
Dziewczynka ogląda się niespokojnie, bo na domiar złego jakoś jej
się „pokiełbasiło*
w
głowie
i nie
może trafić do szkoły, chociaż to już
trzeci dzień nauk,
Ale oto idą star-

że te wakacje końca mieć nie będą, a
już się skończyły. Na schyłku letnich
wywczasów powstają w duszy
wa:
szej zmieszane uczucia tęsknoty, radości
i niepokoju.
W
większości sze uczenice,
wypadków opanowuje serca ciekawa żem jabikiem.
Miała rację, bo
radość...
A jednak miła jest ta szkoła — mym domem.

prawda? Tyle niespodzianek,
i wykrzykników.

Zosia

Oło

głosik

coś do niej

jskaś

dziewczynka,

jej szyję
mówi.

i miły ga oczkami niepewnie, nie

To dobra

ciemnowłosa

i ca w
—
—

szczupła. Zosia rękawem Gciera oczy,
a domyślna koleżanka podaje jej swoją chusteczkę.
Oto już Zosia ma
przyjaciółkę i
powiernicę swych najskrytszych
ia
jemnic. Kocha ją bardzo. Z zadowoieniem myśli, że za jakąś godzinę
wpadnie do niej i razem
pójdą
do
szkoły...
Myśli Zosi czepiają się ulotnych

i mniejsza z du- niteczek, srebinvch jesiennych

paję-

cztery
—

wiedząc,

To

wypracowanie

twoje

zrobiło

Mama

a druga,

żywsza,

wczoraj

mówiła,

człowiek całe życie się uczy
umiera.
Zosia

wydyma

rzu-

dolną

że

i głupi

wargę

w

poczuciu, że to zdanie jej się tyczyć
nie może.

Zosia

i

Frania

idą

do szkoły.

Zosia tdzie za nimi. czynek, które wczoraj zdejmowała z Słońce świeci, a one się śmieją.
Zo:
juz są przed
znajo- kizaczka w ogrodzie. Oczy się przy- sia opowiada o swoich rannych wspoSchody
ciemne... (to mykają, głowa stuka o poręcz
łóżka. mnieniach.— „A pamiętasz*?
było jeszcze w Filji). Zosia pędzi
— Zadrzemałam. Gapa ze mniel —,A przypominasz sobie*?..
zadyszana, wpada, wiesza
paltocik i Zawsze ze mnie gapa...
Dziewczynki
już
dużo
mają
idzie na modlitwę. W sali jakoś ina„. A to pierwsze wypracowanie. wspomnień i czują instynktownie, że
czej niż zwykle i Zosia źle się czuje. Pamiętam... Nazywało się:
„Jesienny je warto odnawiać i odświerzać, bo
Po modlitwie, już w klasie nie może dzień”. Pani mówi
moje nazwisko. one Są, jak radosna woda, błękitna i
stamtąd
poznać żadnej dziewczynki. Jest nie- Idę do stolika, a pani Śmieje
się.— lśniąca w słońcu.1 Tryska
się serspokojna i łzy cisną się jej do oczu. Zabawna jesteś. Któż to tak
pisze? żywy zdrój śmiechu, kryją
pamiętać
Po lekcji łapie książki, wypada na Dziewczynki, posłuchajcie: „Po skoń- deczne uczucia, o których
korytarz i dowiaduje się od woźnej, czonych lekcjach każda dziewczynka należy, Frania, porwana poszukiwaźe to nie jest szkoła «Orzeszkowej», wyskakuje na ulicę i rozchodzą się niem perełek śmiechu w przeszłości,
przypomina o swojem wypracowaniu
tylko Handlowa; tamta jest niżej. Zo- w różne strony*...
sia wybiega na schody i spocona ze
— Cha—cha—chal..
z klasy trzeciej:
л
— „Nadeszła śmierć Brochwicza,,
strachu dobija się do drzwi
swojej
Zosia, która
ma
skłonność do
lubił poszkoły. Tam
nie umie wytłumaczyć śmiechu, daje mu folgę
i tarza się A chociaż stary Dęboróg

wielkie wrażenie na panią

Stenielaw

Mackiewicz

po- po łóżku z zadowolenia.

-- Redaktor w/z Czesław Karwowski

Tylko

„bezporządek*

panienki

ucieszony z twojej mądrości.
rzucając okiem na ścianę, ozdobioną
— Teraz wiele lepiej umiemy się podobizną Naczelnika.
wyrażać —- stwierdziła dumnie Fra— Ojej! zgorszyła sią poważniejnia.
;
szą Frania. To jest narodowy boha- 4
ter, a ty głupstwa wygadujesz.
W szkole jeszcze pusto. Dziew— Nie bój się.
Kościuszko
się
czynki wpadają do dawnej klasy...
nie obrazi, bo wie, że go wielbię.
— To już nie nasza!
Ale co do wszystkich wielkich ludzi,
Ale gdzież my w tym roku bę- to zawsze sobie można
wyobrazić:

dziemy?

Szukają. Co
niema, czy co?

to

jest?

Klasy

— Tomaszu! Tomaszu!

jest nasza klasa?
dkul

—

W

ciemnym korytarzu, w

—

To nasza

—

Fil F! jaka duża,

—

może

Śmiech

Dokąd okna
spróbować

otwarty*

Otwartyl

Co

za

Odpowiedzialny Za egłozsenia Xenon

Ławiński.

z początku

byli,

jąk

wszyscy»

śro: wtedy jeszcze były staropolskie
czajel...

klasz?

wychodzą?
ё
Na podwórze?
— Cóż to? Fortepian
trzeba,

A

że

tej dziećmi i nie umieli nosa
porządnie
utrzeć. Wątpię,
naprzykład,
żeby
gdzie Orzeszkowa uchowała się i ani razu
i
nie dostała w skórę, tembardziej,
że

szczęście.

jej cieszać wdowy, to jednak nie poje- Smal poleczkę — ojra! ojrs! do klasy
płakiwać. Pani się gniewa i odchodzi, budzi siostry, z których
jedna,
po- chał _ obejrzeć
Brochwiczowej“ ..„ wchodzi Tomasz z najeżonemi
wąsami.
określenie a zabeczana Zosia czuje, że drobnednosząc rozczochraną główkę, mru- śmiech.
dlaczego się spóźniła i zaczyna

—

M., która robią. Przyszła już panna Z. i pyta,
śmiejącą się sandałkiem.
okropnie się śmiała i zaraz pokazała kto gra.
Z czego się śmiejes:?
je pannie S. Potem
pobiegłam
pod
— To samo się zagrało, Niech
4 tego, jaka byłam głupia kancelarję i przez uchylone drzwi wi- Tomasz powie, że to duch Košciulata temu.
działam, że ksiądz też był ogromnie szki — dodaje
pomysłowa
Zosia,

6 co chodzi.

oby*

— Nie bredź!
— Nie bredzę. Ty sobie nie wy:
obrażaj! Ja to w tym
celu
mówię,
żebyś się nie zdziwiła, gdy
zostanę
jakąś wielkością.
Przeczuwam to — mówiła Zosia,

siadając na stoliku nauczycielskim.
Frania parsknęła śmiechem.
Eugenja Masiejewska.
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