ROK

V Nr. 220 (1230)

SŁOWO
Wilno

Redakcja

i

Administracja

PRENUMERATA miesi
zagranicę

uł. Ad. Mickiewicza

września

z

с

felefony:

poczt.

Nr.sdżsa”

wi

.., LONDYN, 20—iX

ministrem

spraw

4

B

Wywiad

Jedyne pismo polskie na Łotwie
„Dwutygodnik Polski* przynosi cenne uwagi posła Jarosława Wilpiszewskiego o Il kongresie mniejszości w
Genewie.
Р, Jarosław Wiipiszewski

na

21

4, otwarta od 9 do 3.

& Z odnoszeniem do domu iuv
zł, Konto
czekowe w
P, K. 0.

Pos. Wilpiszewski 0 kongresie
mniejszości w Genewie.

reprezentował

Wtorek

ODDZIAŁY:

DUNIŁOWICZE

adminiatracji

rękopisów

niezamówionych

podaje z

Genewy

wywiad z

charakteryzujący

zagraniczną

kongresie genew-

kom.

GENEWA, 20—IX Pat. Wobec przyśpieszenia toku prac w łonie ko-

nik

dla

dążeń,

chęci

i woli

przyśpie-

żądaniem peństw

PARYŻ, 20.IX. PAT. Wedle «Matin» ostatnie

w Bastia są tembardziej pożałowania godne, iż nastąpiły
w chwili, gdy
ambasador francuski w Rzymie porozumiał się z Mussolinim, iż nie będą

Takie więc zadania
i cele przyświecały Il-giemu Genewskiemu kon-

wanej

micznego życia mniejszości.

gresowi

mniejszości

siawicieli

udział
przed

LONDYN,

mniejszości

układem

się

przedstawicieli, a mianowicie
Baczewski i p. Karczmarek —
miec, poseł Budzyński z Litwy,
Wilpiszew ski—z Łotwy,
poseł
i p. Wójcik—z Czechosłowacji

z

20.1X. PAT.

poinformo*

polsko-jugosłowiań-

Wszystkie

dzienniki

podają

zawierane

w

Genewie

otrzymują

większy

rozgłos,

szczegółowy

Dowodzi

to,

niż gdyby

iż

za:

Prasa francuska

o wyborze

Prasa wyraża wielnie
Rady Ligi Narodów.

najliczniej:
| grupa polska
polska bylabyła najliczniej

miec
fame
szą.
Z.chwi
p co ofe
w najbliższym

przysługuje
-

wsiępnych

Radzie genewskiej,
°
.°

wyjścia swych

wymagań

nowiska

zorganizowane

jakie

narodowe

i tego 'sta-

muszą

mniej

zająć

w

sto

sunku do większości. Kompletna Jojalność wzgiędem
większości
narodowej uwazena
jest za rzecz nieod-

portu

Gdańskiego

GDAŃSK, 201X (PAT) «Danziger Ztg.»
ogłasza
wywiad z prezy
dentem Gdańskiej Rady Portu pułk. de Lessem na temat rozbudowy poriu
Gdańskiego. Stwierdzono, iż rozszerzenie portu Gdańskiego jest konieczne
gdyż

iuch

pasażerski

z powodu
portowe

wywozu
okazały

i towarowy

węgla

w

porcie

i przywozu

się zupełnie

wzrósł

tak

dalece,

zwłaszcza

rudy żelaznej, iż cbecne urządzenia

niewystarczające.

llcść

towarów

przełado-

wanych w porcie Gdańskim wynosi już około 7 miljonów tonn, a może.
osiągnąć cytrę 15 miljorów tonn. Rozbudowa portu Gdańskiego
stanie
się
dla
Gdańska
poważnym
środkiem
dochodów,
które
w
myśl
obowiązgoduej
współpracy na korzyść i
a Polską.
Rada Portu
dobro państwa.
Grupy mniejszościo- zującej umowy dzielone będą między Gdańskiem
pożyczkę dla celów
rozbuwe powinne być uznaue za politycz- jako instytucja neutralna pragnie zaciągnąć
samodzielne o ile Polska i Gdańsk
udzielą na to
nie i ekonomicznie
równoprawną dowy portu zupełnie
składową część danego państwa z zgody i gwarancji. Koszt rozbudowy portu, która rozpocznie się już z
prawem swobodnego kształcenia się wiosną przyszłego roku wyniesie okołu 25 miljonów guldenów.
i rozwoju w swojskiej dia nich kulturze. Wszelkie dalsze dążenia i za:
dania, sięgające poza obręb wskaza*
i uroczystości kościuszkowskie.
nych wyżej granic
autonomji
naroWILKESBARRA,
(Pensylwanja) 20 IX. PAT.
Obchodzono
tu urodowo kulturalnej
są stanowczo wyczyście
Święto
niepodległości
Stanów
Zjednoczonych
połączone
z
uroczy.
kluczone.

wołainą i konieczną.

Podsiawą żądań

równouprawnienia

winna

być

chęć

Niewąipliwie
Malczewski

sie w swych deklaracjach
wszystkie
dawniejsze i na nowo ieraz dopiero
przyjęte grupy narodowe, z wyjątkiem

Litwinów

Białorusinów

z Polski, którzy

i Ukraińców

wymagając

na

pod-

stawie prawa samostanow'enia

odłą-

stościami kościus:kowskiemi. Na obchodzie bzł między innnemi

rządowego

różne

sposoby,

wego,

dążącego

i zwalczawa

ucisku

mniejszościo- siai AA

do zupełnego zaniku

wszystkiego, co

cechuje

przyjęte

domaga

:

jedno-

Por. Orliński
MOSKWA.

20.1X,

PAT.

myślnie i jednogłośnie, a drobne roz: dn. 18 b. m, o g. 4 anuluje
terki i rozbieżności

mieniach

utonęły

wyższego

w

pro:

wszys'-.ch mniej.

szości narodowych

Europ;,.

Muszę

zdobycz

o

jeszcze

mającą

lotu

do

Warszawy.

celu — obrony na miejscu

zasadniczych. praw

zaznaczyć

jedną

bardzo doniosłe

zna«

aparat został

w Byrce

"że takie połączenie w jedno

poszczególnych

narodowych

siedmiu

wraca

Irkucku.

Jutro

odlatuje

PAT.

bliskiego wzajemnego

por. Orlińskiego

po odremontowaniu

Następna

Czycie.

przez grupę
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do
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się odbyć w
asa
| WYZNACZY
P adze w najbliższej przyszłości zjazd
grup słowiańskich dia przygotowawczej pracy do nestępnego ogólno-eu-

spokrewnienia ropejskiego kongresu.

władzy

ie-

część naszego

prawa

zamach

łagodne.

pociągnęły

za sobą

Tylko,

że

w

naszym

było

wy.

necessarium.

Ządać

wszędzie.

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

naszej

Rady

WARSZAWA,

Prawniczej.
20 3X. Pat. Wobec

podniesionych

wątpliwości

M stwo

dzinie cywilnej

i karnej i projekty te,

że marszałek Rataj
wyraził życzenie,
sby Sejm rozjechał się już w piątek,
tzn. że w dniu tym preliminaż budżetowy zostałby odesłany do Senatu,

w

historycy,

lub

zam-

innemi słowy oficjalna część

rozmowy.

ER Niemniej

jednak

mowy

z panem

fz

obowiązku

generałem

wynieśli.

Oto jakkolwiek Generał pożostaje
w stanie oskarżenia,
to jednak
biście
nie
przypuszcza,
aby

istotnie stanąć przed

osomiał

rozprawą

są-

przez

rząd

niemocy

sej.

dobrych

owoców

wojny

do-

DO
WYNAJĘCIA
"2 pokoje ze wspólną kuchną
Wiloldowa

7 — 1.

na dworcu głównym

urzędnicy

komisarjatu rządu i min. spraw wew:
nętrznych
żegnali odjezdżającego na

stanowisko wojewody
Nowogródzkiego p. Beczkowicza. P. Beczkowicz
po przyjeź izie do Nowogródka
zwłocznie obejmie urzędowanie.

152у

sekretarz

nie-

poselstwa

w

Londynie.
WARSZAWA. 20IX (żel wł Słowa),

Kierownik

referatu rosyjskiego w wy*

Gziale wschodnim
m. S. z. p. Wszelaki w najbiiższym
czes'e udaje się
drogą przez
państwa
bałtyckie do
Londynu gdzie obejmie
stanowisko
1 go sekretarza poselstwa.

Konferencja

w sprawie Rady

Pracy.
WARSZAWA,
20 b. m.

nictwem

odbyła

20 X. Pat. W
się

pod

dniu

przewod-

ministra pracy Jurkiewicza z

udziałem
urzędników
Minsterstwa
Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy
konferencja
w
sprawię Rady Pracy
oraz sądów pracy Oraz Sprawa projektu ustawy o zapobleganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu.

Powrót

min. Staniewiczą,

WARSZAWA, 20.1X, Pat. Minister
Reform roinych Staniewicz wrócił dziś
do Warszawy po przeprowadzeniu inSpekcji
okręgowych urzędów ziemskich we Lwowie i Lublinie.

Projekty ustaw kom. kodyfikacyjnej.
WARSZAWA,

20 X. Pat. Minster

jeńców.
Zaprzecza

należy

1)

nienia

tekstu projektu oraz

sprawiedliwości przyjął wczoraj pre:
zesa
komisji
kadyfskacyjnej p. Fiericha,

z

kiórym

omawiał

sprawę

ze swoich być wydane w drodze pełnomocnictw

wych nie mówił z nikim

Prezydenta.

Do tej kategorji zaliczyć

ustawę o ustroju

sądowbez- nictwa,
2)
ustawę
o
postępo
waniu
jargdyby kto- cywilnem i ;karnem,
3) organizację
ko!wiek jego, gen. Malczewskiego miał
egzekucyjną, Omawiao także dalszą
uderzyć. W takim wypadku zrobiłby
współpr
acę celem osiągnięcia uzgodužytek z broni.

kstegorycznie

i

względnie pogłosce,

zji poglądów

na życie polskie,
z rozmowy

szych dniach

(Polska

Mal-

staneła

przed

ewentualnością wojny domowej) więc
odpowiedzialsiebie, uważa

odpowiedzialnego;

wojskową

Wogóle

czewskim

rozmawia

żołnierzem.

w

z

pierwszym

w rozmowie

ma

za akcję

rzędzie.

z gen. Mal-

się wrażenie,

głębokim

tych projektów.

Prace konwentu

_ sejmu,

ustalenia

przygotowania

senjorów

WARSZAWA, 15

konwent
senjorów Sejmu. Ustalono, iż w biežącym iygodniu odbędzie się jeszcze
dwa posiedzenia pienarne we czwartek i piątek, poświęcone załatwieniu

prowizerjum

z gen,

gen. Malczewski całą
ność chce wziąść
na

za

terminu ostatecznego

IX. Pat Dziś w
uważa wy- południe pod przewodnictwem
mar:
który |Polsce szałka Rataja obradował

wymierzony i który zmusza
nas do zastanowienia się nad wszystkiemi niedomaganiami naszego życia
państwowego. Zmusza nas "do rewi-

się

|

"WARSZAWA. 20 IX (żel. wł Słowa).

Dzś

projektu ustaw, opracowanych przez
komisję kodyfikacyjną, któreby mogły

Pozatem na uwięzienie gen. Malczewskim wynosi się
wrażenie,
że
czewskiego patrzyliśmy jako na tra- oficer ten bardzo głęboko i poważnie
giczny skutek tragicznych wypadków odczuł swoje obowiązki, jeko czionek
majowych;—natomiast“na ustępliwość rządu Witosa. Ponieważ akcja woj.
skowa tego rządu zawiodła w pierw| rządu p. Bartla wobec
Sejmu,
na
cucenie

Odjazd p Beczkowicza.

Do żadnej winy się nie poczuwa,
Uważa, że słowa
lego
wyrzeczone
podczas akcji zostały
widać
prze
kręcone, co nawet
jest zrozumisłe
przy ogólnem podnieceniu. O obecnym
Ministrze
Spraw
Wojsko-

Wogóle

ame-

przeciwko
nadmiernemu
„ poceniu się,

bądź

są niepraw-

tysiące

padku.. my przynajmniej uważaliśmy
je za malum, nie wiedzieliśmy czy

alnych
rykański

zapewne

stanu i dową.

mowej jako na zmarnowanie ewentuNowy, nadzwyczajny wynalazek

siąpią

Generał Malczewski
necessarium ograniczyło się do aiepadki majowe za cios,
sztowania 4-ch generałów. Było więc został

z

polską

giup WSPólnym wieczorku, wszystkie gru”

Porannym",

Artykuły gen. Stanisława * Hallera
czytał i uważa,
że nie wszystkie
aresztowań, setki rozstrzeliwań.
Hi- szczegóły są w nich prawdziwe. Uwastorja uważa takie fakty za malum ża ogłaszanie
tych artykułów
za
necessarium,
które pociąga za sobą przedwczesne. Sam nic ogłaszać
nie
zamach stanu, U nas owe malum będzie,

głosi, iż 18:0

RE ST PRESS
5 ESET

był obrońcą

sankcjonowały

nu, które

aparatu

do Krasnojarska.

„Kurjerze

„Gazecie Warszawskiej*

13 maja gen. dzielony,

dniu

i prawnychastosunków.
Uwięzienie gen.
Malczewskiego
było skutkiem zamachu
stanu. W
wieku XIX widzieliśmy zamachy sta-

gdzie jeszcze raz

depesza

byta

w sprawie gen, Malczewskiego operować
temi argumentami,
któreby
byłyfna miejscu, gdyby zamach stanu
był stłumiony, a jego sprawcy uwięzieni. Trzeba być konsekwentnymi, nie
można jakiejś poszczególnej
sprawy
wyrywać z całokształfu politycznych

Porucznik Orlński wylądował pomyślnie w

tvch grup, sęga nieco lalej, już na
ku
zbliża
forum międzynarodowe i
"am przyświecającą słowianom dawno
myśl o ogólno słowiańskim zbliżeniu.

Na urządzonym

samołotem.

iż

i Bząd.

jako przez usiawoso u,oważnionych

;
Osobiście, żadnej skargi przeciwtak jak dziś nikt już nie domaga się
uwięzienia sprawców
majowego za- ko nikomu wytaczać nie będzie, na
nikogo skarżyć się nie chce.
machu stąnu,—taksamo
nie można

depeszę o zamiarze zaniechania

ta donesi,

gruntownie.

stanu

wzmocnienia kadr ar.

por. Orliński doleciał do Czyty,

naprawiony

IRKUCK. 20IX.

a Alės

oraz

tu depesza

poprzednia

Depesza

się wza:
zawsze Py Słowiańskie porozumiały
występujących
kongresu,
wspólną linję taktyki
m frontem, fsłatwi praktyczną jemnie, wp

pracę tych kongresów, trzeba przyjąć
pod uwagę jeszcze i to, że takie po.
łączenie na podstawie wspólności insłowiańskiego i
teresów szczepu

sze

na Łotwie,

dia

Otrzymana

w południe por. Orliński wyjądował w

SRS IN SIS SE
Podczas tego kongresu z inicjaty:

wy grupy polskiej, nastąpilo polącze.
się w ' jedno
nie i zorganizowanie
grup
mniejszościowych
wszysikich
słowiańskich. Nie mówiąc już o tem,

się pi

mii i policji.

odrębność
narodowościową,
Wszystkie uchwały, wypracowane
przez komisje, były”

Sargo>

wyjątkowego, zabronienia wieców, zebrań, i t. d.

w
na-

choćby
z pierwszego
głosowania
przy wyborze prezydenta. Prawa na-

| Ewy

kryzysu

Cat.

z

politycznego.—Tak jest, a wynika to

obecny

czenia się od terytorjum Polski
(zapewne do Bolszewjii Litwy) nie mogli być dopuszczeni do
udziału
w
W sferach sejmowych w Rydze mówią
© możliwości
przesilenia
kongresie,
z zasadniczą
wytyczną, rządowego, w związku z projekiem rządowym, zmiąny
ustawy O towa:
z którą tak dalece się rozminęji.
rzystwach. Socjal dćmokraci spowodowali z tego powodu zwołanie nad.
Stwierdzić
wypada,
że
naogė
zwyczajnej sesii sejmu na 22 września, Istnieje obawa wyrażenia rządowi
biorąc, pozycja mniejszości w
pań- votum nieufności, W każdym razie przypuszczeją, że gdyby nawet
$ @,,
stwach nowo powstałych jest lepszą, udało się obalić gabinet, nie znajdą oni większości dla stworzenia no:
niż w tych starych, gazie dzieje ostat- wego, Wówczas kryzys stałby się przewlekłym. Narazie pewnem jest, że
nich lat nie zdołały jednak znaczniej centrum podtrzymywać będzie prawica.
zmienić ustalonego już wiekami, wy
= Łotwie, frakcja soowa
W związku z za da
na
rafinowanego, wypraktykowanego

w

dziś składową

minister pełnoraccny Polski Ciechanowsk:, ks. biskup Kubina,
przedsta.
wiciel armji, marynarki, władz rządowych i samorządowych
oraz
około
50 tysięcy osób. Wygłoszono szereg przemówień, podkreślających
znaczenie przyjsźni polsko-amerykańskiej.
Następnie
odbył
się bankiet na
cześć Polski,

Możliwość

zupełnie od parlamentu niezależnym.

związku

galnej,—marsz. Piłsudski głową za- dziennikarskiego musimy podzielić się
machu stanu. Ale dla prawnika za- naszemi wrażeniami
i wnioskami,
mach stanu z 13 meja stanowi już któreśmy z dalszej ogólniejszej roz-

Święto niepodległości Stanów Zjednoczonych

Myśl tę wypowiedziały na kongre-

Dlatego też jeśli można po-

strasznie
skomplikowana.
Niektóre knięte konferencje
wojskowe,
lecz
rozpatrywzć
nie należy na
gazety. przedstawiły ją w
sposób których
Świata.
Wojsko po
następujący.
Gen.
Malczewski
był oczach całego
winno być wielkim niemym, myśleć
m inistrem— marsz. Piłsudski spiskow- o przygotowaniu do wojny i obronie
cem. Gen. Malczewski uwięziony zo- zewnę'rznej,
lecz powinno
trzymać
stał przez spiskowca. Stąd uwięzienie się zdala od polityki. Dyscyplina żołbyła
zadawalniające,
gdyż
Malczewskiego było
zdradą
prawa, nierza
wszystkie oddziały
słuchały swoich
praworządności etc.
dowódców.
Pogłąd ten, jakkolwiek
rozpoUwolniony zostałem
w niedzielę
wszechniany i szerzony iak głośnem o 6tej po południu.
:
piórem, jak p. Stanisława Strońskiego
Na tem
się skończył
wywiad
gen. Malczewskiego
nam u—nie wytrzymuje prawniczej krytyki, przez

Śródziemnem,

Rozbudowa

Są zarzuty

nie mające

Sprawa gen. Malczewskiego

morskich.

mie względem swego programu, purktu

o 25 proc. droże

Zadania

aby
jegJ są nieścisłe i bedą
nieścisłe,
gdyż
zamiaru komukolwiek
do dalsze” ja nie mam
się z tej rozmowy
zwierzać
Przestrzegam
więc
publiczność
przed
Więzienie gen. Malczewskiego'nie wiadomościami prasowemi o tej rozpodobało się nam. Lecz daleko wię mowie,
gdyż
prawdziwą
jej treść
cej nie podobała się nam
ustępli- mógłbym powtórzyć
tylko albo ja,
wość rządu prof. Bartla wobec Sejmu, albo komunikat rządowy.
Wreszcie chciałbym _— przestrzec
zmarnowanie dużej części tego, co
przed
dalszemj trzeniem opinji spramożna było
po wielkim
wstrząsie
wą mego uwięzienia.
Są to sprawy
majowym zrobić.
С
wojskowe, do których zbadania przy:

Włochy zobowiązują się w całej pełni popierać pretensji H'szposzcze- panji do Tangeru, wzamian za co otrzymać mają daleko idące koncesje na

naradach

mowej.

m

Sejm

który
wyraził
życzenie,
sprawa nie była używana
go jątrzenia opinii.

Podpisanie traktatu Włoch i Hiszpanii,

gólnych grup
narodowych
jedno. morzu
myšinie uchwalono pozostać na tej
samej, co i w zeszłym roku, platfor-

szošci

rozstrzygnięcie

droże

dziwe. Rozmowa taka istotnie miałą
szego stanowiska są już dziś własne miejsce,
lecz powtarzam, że wszystkie
słowa p. generała Malczewskiego, szczegóły o niej podawane w prasie

rzyłączenia
sę
d
:
2
odda.
basie
już
MADRYT, 18 IX. PAT. W tych duiach
został
podpisany między
czasie i naszych roda. rządem hiszpańskim a włoskim
układ
dotyczący
spraw
wśródz'emno-

ków z Austrji, Siły nasze wzrosną,
Na

nasuwa kwestję, których
°

proc.

z tego zarzutu wytłumaczyć.
Dostatecznem
tłumaczeniem

państwach, jako mniejszość, zamieszka nież z tego powodu, iż nejprymitywniejsze wzgłędy sprawiedliwości oraz
łych. Br.kowało nam jeszcze celegaia inieres samej Ligi Narodów wymagał przyznania
odpowiedniego miejsca
polaków
z Austrji, którzy
tworząc mocarstwu liczącemu 30 000000 mieszkańców ii zainteresowanemu bezpotam znaczny odsetek mniejszościowy średnio w słusznem rozw:ązaniu wielkich problemów europejskich.
|
nie mogli jeszcze
przyjąć udziału w
Polska—pisze dziennik—winna
być reprezentowana
tam, gdzie są
kongresie,
wobec braku stałej orga- obecnie Niemcy, gdyż polityka polsko-niemiecka przy wykonaniu traktatu

'

Kronika

25

z powodu

Szyinonowicz—z Rumunji. Przedsta„Temps* widzi w tem zwycięstwo polityki francuskiej, niezawodny
wicielstwa te razem obejmow .ły około sukces Brianda. Dziennik pisze, iż Francja podtrzymała słuszne żądania
2 i pół miljonów polaków w różnych Polski nietylko dlatego, iż jest ona wiernym
jej sojusznikiem, lecz rów-

nizacji i stałego przedstawicielstwa.
Ww
56

a

5

Polski,

zadowolenie

prowincji

Śmy sprawy tego generała w sensie
sesji.
stkie wiadomości i szczegóły które
domagania się jego natychmiastowego się ukazały o mojej rozmowie z p.
WARSZAWA. 20 IX. (żel, wł Słowaj,
uwolnienia. Przyszedł czas, aby się Ministrem Spraw Wojskowvch bądź W kuluarach sejmowych
mówiono,

7 wierano je w innym rejonie.

poseł
z Nieposeł
Wolf
PARYŻ, 18 IX PAT.
i p. wyboru Polski na członka

7

ednoszpaliowy na stronie 2-ej1 3-ej 30
ias 40 gr. W n-ch šwiątecznyc
łeb
enia cytrowe
i tabelowe

rozmawiał przez czas dłuższy.
njowzć będzie projekiy opracowane
— Wywiadu niestety udzielić Pa« przez poszczególne ministerstwa przenu nie mogę—oświadczył generał na dewszystkiem w zakresie prawa admiwyrok sądu.
Sprawa gen. Malczewskiego miała wstępie. Ze względów państwowych nistracyjnego, tudzież wogóle ustawouważam udzielanie przez siebie wyza kodeksem
inny całkiem charakter. Związana by- wiadów za niewskazane. Zechce Pan dawstwo bieżące po
opracowywanem przez komisję kodyła bezpośrednio z wypadkami majo- mi wybaczyć, lecz takie
jest moje fikacyjną. W ten sposób te dwie iapostanowienie. Zastosuję je równ eż stytucje mają odrębny zakres działawemi.
Wiele osób w Wilnie miało nam do przedstawicieli prasy stołecznej nia i uzupełniają się wzajemnie.
za złe, że dotychczas nie poruszali- przez czas dłuższy.
Marszałek Rataj za skróceniem
Zaznaczam jednocześnie, że wszy*

Francji.

przebieg podpisania polsko-jugosłowiańskiego traktatu.

układy

składała

źle

ara7

o

powitamy to z radością. Tak jednak,
jak ci generałowie czekamy dziś na

skim.

Europy.

Grupa polska

o stanowisku

narodowych w Zainteresowanie

40 _ miljonów

narodowych

wyciągane następstwa omyłek włoskiej opinji publicznej

Wiersz milimetrowy

fachowców opracowane
oczywiście
wypzdkami majowemi. Jeżeli generaGenerał Juljusz Malczewski przy- opinji rady prawniczej podlegać
nie
łowie ci oczyszczą się z tych zarzutów, jął przedstawiciela Słowa z którym
będą. Natomiast Rada Prawnicza opi:

antyfrancuskie.

referatów, w dyskusji
i uchwałach
dotyczących i politycznego
i ekono-

Europie,
W kongresie tym przyjęło
przeszło 60 delegatów,
jako

rałom stawiane

>

zajścia

nie zwraca:

innej natury,

Nieporozumienia franko-włoskie.

wszyst-

kich mniejszości Europy.
To się odbiło w całym szeregu

OGŁOSZEN:

za tekstem 16 groszy.

Sprawiedliwości wyjaśnia, iż utworzoRada Prawnicza nie wikła w ni:
na
majowej tragedji. Pozostają w wię- jest chyba tam gdzie wióry lecą, a czem zadań i zakresu działania komizieniu gen. Rozwadowski b. obrońca drzewa się nie rąb'e.'
sji kodyfikacyjnej. Komisja kodyfika*
Otwiera się sesja sejmowa.
Miej- cyjna wykonywa i nadal wykonywać
Lwowa, ża czasów
austryjackich up. Bartla będzie swe zadania polegające na
ważany
za doskonałego fachowca i my nadzieję, że gabinet
jednolitego kodeksu pragen. Zagórski. Obu jednak tym gene. jest pierwszym w Polsce gabinetem opracowaniu
wa materjainego i formalnego w dzie-

skim mniejszość polską na Łotwie. / misji trzeciej (rozbrojeniowej) Zgromadzenie Ligi Narodów będzie mogło
— Kongres ostatni — czytamy — się zajać we środę na posiedzeniu komisji przygotowaniem
międzynaro-

pracował głównie nad tem, by uzgod dowej konferencji rozbrojeniowej i zająć stanowisko w sprawie

CENA

Mickiewicza 24

POWIATOWA—ul.

WILEJKA

|

— Nowy Świat 46—14

WARSZAWA

rąbią tam
czewskiego, głębokiego patryjoty,
z wiedzieć «gdzie drzewa
wióry
lecą»,
—
to
znowuż
najgorzej
więzienia to koniec pierwszego aktu

rozbrojen

nić dążenia i żądania Iposzczegėlnych szenia zwołania tej konierencji zgodnie ze stanowczym
grup mniejszościowych i by ustalić północnych, jak również delegacji Francji.
i wynaleść jeden wspólny mianow:
3

groszy,

98

Maja 5

ul. 3-g0

—

WIR

>

e

SE ŚWIĘCIANY

Mackiewicza 63

Uwolnienie generała Juljusza Mal-

P. minister
politykę Polski i wypowiadający sę przychylnie dla Niemiec.
dał wyraz nadziei, iż współpraca w Lidze Narodów zbliży oba kraje.

zwołania

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

1

U generała Malczewskiego.

min. Zaleskiego
Zaleskim,

ul. Wileńska

ul. Majora

maj
s-uauCZNEj CONA PUJEGYNCZEKO u-ru 10
Opłats oocztowa
"iszczona ryczałtem.

zł.

Pat. «Observere»

Przyśpieszenie

AŁIDA —

228, drukarni 262

Redakcja

zagranicznych

—

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewiczaa 2028
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńsk

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

1926 r.

redakcji 243

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa I

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10

že się

patryjotą

kwartał
traktatu

budżetowego na czwarty

oraz
ustawie
gwarancyjnego

muńskiego oraz ustawie

wyrównawczymi.

Konfernncje

o ratyfikacji
polsko - ru-.

o

podatku

p. premjera,

WARSZAWA, 20.iX, Pat. Pan Prezes Rady Minitrów odbył dzisiaj dłuż-

Ssrą naradę
z ministrem sprawiedliwości
Makowskim
oraz
ministrem
przemysłu
| handlu Kwiatkowskim.
Pozatem p. prezes przyjął posła
ru-

muńskiego d. Jacov:cy,
oraz posła
W godzinach popoiudi Dębskiego.
niowych

Sejmu,

p.

premjer

udat

się

do

Nr 220

2

"ECHA KRAJOWE

OBRADY SEJMU
Posiedzenie

Kowno

przygotowuje

się do wojny?

Pos. Witos.

Dzikie oświadczenie ministra wojny:

Izby Poselskiej,

źmierskiego, zakupionego w fermie
w rozmowie
Z Kowna donoszą: Litewski minister wojny,
Wczorajsze
obrady
lezby Poselsejmikowej w
Hanusowszczyźnie i skiej rozpoczęły się w nowoprzebu- z przedstawicielami urzędowej ajencji
oświadczył,
że wszcikie
— Łajdactwo w dalszym ciągu, 7ą pośrednictwem «Rolnika» w maj, dowanym gmachu Sejmowym. Robo- pogłoski o zmniejszeniu armji litewskiej nie odpowiadają praw:
Parę tygodni temu grasowali po gmi- Radziwillimonty. W gminie Horodziej- ty ostatecznie nie zostały ukończone
dzie, a raczej przeciwnie: poszczególne jednostki bojowe
będą
jakiś Przybyłowski. skiej pomoc
nie Siniawskiej
otrzymało
6 wsi, w ifu i owdzie
znać
jeszcze
ślady
<Wypogloskami
zwiększone liczebnie. Jednocześnie, w
związku
kierownik Wydziału Rolnego
Snowskiej zaś 15 wsi, —Tem większe

druga

na

15 czerwca.

Trzeba

przy-

lokacji armji

w

znaczne

pełnomocnictwa,

co

prawda

bar-

dzo niewystarczające, w ustawie kon:
stytucyjnej
przeprowadzono
szereg
zmian, a przedewszystkiem lzba zbiera się w innej niż poprzednio atmo-

czysto puszczać, że jednak Wydział Powiapobudek
ych
osobist
i
nych
materjal
towy zdoła wyjednać w Banku Rol sferze.
już pisaliśmy. Dziś nowe fakty mamy nym prolongatę do następnego uroNa czoło porządku dziennego wyoto przybyły znowu
z

płynących

nach opozycyj

do zanotowanis;
dzaju, spłacenia bowiem pożyczki na
wraz z przednówku w tak ciężkim roku, jak sunęły się trzy sprawy. list b. prem:
Przybyłowski
z Warszawy
jera Grabskiego
zawierający znane
Pana- bieżący będzie bardzo trudnem.
się w
zjawili
Leonowiczem
oskarżenia
posłów
o korupcję, wnionie
czach 4 września 1 zwołali nielegal
GRODNO. sek nagły Ch.-D.
w sprawie Min.
ż
Poniewa
Duduka.
zebranie w domu
Młodzianuwskiego
i
ekspose Min.
—
(t)
Zmiany
w
policji.
Niewiększość zwerbowanego tłumu nie dawno komisarjaty P. P. w Grodnie Klarnera.
zmieściła się w mieszkaniu przeio zostaly przemianowane na podkomiSprawę listu wysunął
zgodni: z
pod
faktycznie zrobiło się zebranie
zapowiedzią
marszałek
Rataj,
Do
sarjaty,
z
wyjątkiem
|
ego,
któremu
zaczął
Pszybyłowski
gołem niebem.
głosu
jednak
nikt
się
nie
zapisał
i
obecnie
podlegają
zreferowane
pod<
,
wygadywać najwierutniejsze łgarstwa
sprawę załatwiono bez dyskusji. Siąd
komisarjaty.
Inowacja
ta
nie
wprowai
komasacj
plan
że
opowiadał o tem,
odnieść
možna
wrażenie,
@га zasadniczych
zmian,
tylko po: też
rie będzie zatwierdzony, ŻE zrobiony większa
że
p.
Orabski
wszczętą
kampanię
biuralistykę,
wprowadzając
jest nielegalnie, rzucał różne insynu nowe instancje.
przegrał Sejm niechce poruszać
tej
emu
Ziemski
i
acje przeciwko Urzędow
sprawy
szerzej
a
raczej
niechce
tego
W
tych
dniach
bawił
w
Grodnie
demai demonstrował całą tandetę
inspektor policyjny p. Galle z Głów- solidarność poseiska, gdyż przy dalgogiczną w najgorszym stylu. Osta: nej Komendy
jej wałkowaniu
kto wie jakie
w
Warszawie, który szym
i
jsi
rozumnie
teczny rezultat taki, że
niespodzianki
mogą
wyniknąć.
Milwedług
krążących
pogłosek
rewidozaproponowali
słuchacze
uczciwi
cząco
tedy
poparł
Sejm
odpowiedź
wał
tut.
Urząd
Śledczy.
Prawdoposzli poprostu
agitatorom, by sobie
dobnie na skutek tej rewizji nastąpi- p. Rataja na zarzuty byłego premiera.
do djabia. Gdy pewna klika ujęła się ły w Urzędzie pewne zmiany. Na Min. Klarner w expose, które zajęło
wywiązała się fote
za demagogami
"stanowisko Kierownika Urzędu Śled- kilka godzin czasu zobrazował stan
malna bójka na pięści i pałki, Obaj czego
finansowy państwa w
został
powołany
p. kom. gospodarczo
chorązwinęlł
działacze prędziutko
chwili
obecnej.
Trzeba przyznać, że
Brzęczek,
znany
ze
swej
wybitnej
giewki i jeszcze prędzej ratowali się działalności.
postępy
w
tej
dziedzinie
są znaczne:
wszelucieczką. Ponieważ według
—
(n)
Z
Reduty.
P.
Jerzy
Koszrównoważony
budżet,
stabilizacja
y
kiego prawdopodobieństwa dostalib
złotego,
czynny
biians
handlowy
oraz
sowski,
kierownik
grodz.
zespołu
wzbuod
dość mocno po karkach
niemniej
ważna
rzecz,
wzrost
zaufa:
„Reduty”
odbył
w
tych
dniach
z
rzonych wiecowników, przeto napręd- bawiącym
w Grodnie p. dr. Strze- nia do Polski zagranicą.

ce utworzona bojówka

do _ Siniawki.

aż

ich

odprowadziła

Prybyłowski,

który slę uważa za stojącego ponad
prawem, oznajmił, że © żadne postarać się nie
zwolenia na zebrania
potrzebuje i
nietego
będzie, gdyż
nielegalne
nadal będzie organizował
i zaraz
dotrzymał
Słowa
zebrania.
Leoniu
mieszka
w
następne urządził

leckim,

referentem

prasowym

woj.

„Reduty*

w Białymstoku.

Znając przychylne stanowisko p. Wo:
jewody
p.
Rembowskiego,
można
sądzić, że sprawa zostanie pomyślnie

dla

Białegostoku załśtwioną,

— (n) Z Koła Ziemianek. Dnia
19 b. m. zostały otwarte kursy
dla

nowicza w Siniawce. Nadmienić trze- kierowniczek szwalni wiejskich. Kursy
ba, iż Leonowicz jako b. sekretarz trwać będą do 30 b m. i obejmują
gminy dotąd siedzi w lokalu należą: wykłady z zakresu organizacji kursów
działalcym do gminy. Rezultatem
jest
wyzwoleńców
ności
dowany opór przeciw dalszej

sacji i nawet postanowienie
się siłą legalnie

prowadzonej

zdecykoma:

oparcia
koma-

ekscesom
васй. Dla zapobieżenia
dotąd
policja;
njować
musiała interwe

się w stanie silnego

znajduje

sprawa

zaognienia. Łajdacka działalność przy:
nosi rezultaty bardzo prędkiei bardzo
(D).

wyraźne.

Wiec

— (D.)

„Wyzwolenia,”

szycia, Stowarzyszeń Młodzieży, teatrów ludowych, śpiewu, gimnastyki,
oraz cyklu wykładów etyczno społe:
cznych. Kursy
zorganizowały
Gro-

dzieńskie Sokolskie Koła Ziemianek.
W otwarciu kursów wzieli udział
przedstawiciele

terpelację do Marszałka
Sejmu
w
sprawie rewizji, dokonanej przez policję w mieszkaniu posła Ballina (Niez.

Partja Cht), w czasie której zabrano

prywatne papiery
i korespondencję
tego posła, nie małąc na to zezwo-

lenia Marszałka Sejmu.

P. Marszałek

niestety dotąd na szczegółową

«Towarzystwa

ochrony

więzienia.—Bardzo

ze

stron:

ków, alko
— (D)
od
mana
w
siewna

albo złodziei —urzędni-

potwarcy posłal
Otrzy:
Pomoc siewna.
rządu minimalna pomoc
sumie 20 tys. złotych zo-

stała już prawie w całości rozdana
wśród poszkodowanych. Rozdawni:
ctwa dokonał Wydział Powiatowy w
zostało 46 tys.
riaturze. Rozdanych
kilogramów żyta Dańkowskieg o i Ka

dotychczas

groblą

i

umożliwienia

połączenia łodziami magistrat m. Trok
rozpoczął

roboty

nad

rozkopaniem

grobli i budowy
mostu.
Budowa
mostu prowadzona będzie sposobem
gospodarczym

co pozwala

wać, że definitywne

tego mostu

cent

niższe

koszty

walce z bolszewizmem.

budowy

wpadną o 60—50 prood

przewidzianych

w

kosztorysie.
ZZ

——————————————

W

przewidy-

rej czytamy:
i uczciwe

„tylko sźczera

stosunki

wzajemne

Grabskiego

p.

Marszałek

którego

działalność

ogłoszenia

mobilizacji.

uczynić bez

żywotnych

sił armji.

Termin

służby

obowiązkowej

pozostanie

zachowany.

bił, pozbywając się

Rewizja konwencji kłajpedzkiej:

Karachana
Dotychczasowy
poseł sow iecki
w Rydze, Czernych, mianowany zastał zastępcą Karachana,
który udaje
się na urlop. Czernych wyjechał do
Pekinu.

z. Kowna donoszą: W prasie państw sąsiednich ukyzała się wiadomość, jakoby rząd litewski zgodził się na przejazd
wagonów polskich
z węglem przez
SEM
Litwy. «Elta» ze źródeł odpowiednich dowiaduje się, że rząd litęwski
t
nie wyražai na to zgody i nie zamierza
tego
robić, dopóki się nie zmienią stosunki litewsko polskie.
„W
kwestji ukazywania
się pojedyńczych
wagonów
polskich na
litewskich kolejach okazało się, iż są to wagony z towarami niemieckiemi

EITI IAE TA ITS KĘOEOWACOPZYTOETYNI
Nowy

Dn.

PARYŻ,

do tych krajów dla eksplo-

się

w

Kownie

głośny

[proces

przeciwko

Na ławie

Pensocala,
Szybkość
100 mil na godzinę.

Powrót słynnego czekisty,
wymianą

miotem

politycznych

BERLIN, 20 IX. PAT.
Pisma donoszą z Zurychu, iż konsuł hiszpański w Szwajcerji
wystosował
do
wszystkich
przebywających tam poborowych
hiszpańskich
wezwanie
mobilizacyjne, Hiszpańskie poselstwo
w Bernie oświadcza,
iż rząd: jest
panem sytuacji
i niema
mowy
o
żadnym ruchu rewolucyjnym.
:

nis-

Powrót z ćwiczeń 19 dyw, piech.

W dniu wczorajszym wróciły do swych koszar pułki 19 dyw.
piechoty, odbywającej w okolicach Mołodeczna — Krzywicz ćwiczenia.
Manewry dywizyjne wykazały świetną postawę
żołnierza, budząc
podziw
sprawnością poruszeń i pizygotowaniem bojowym.
Ćwiczenia prowadził

2) iż w tym
piśm'e
wchodzi
w
grę cześć kiiku posłów,
których

wybrał Sejm

do komisji.

M»rszałek
oświadcza,
iż p
Grabski ape!uje, aby prace nad

zbzdaniem tej sprawy
nie były
prowadzone
w dalszym
ciągu
rzez

komisję w dotychczasowym

ej składzie. Marszałek nie może temu zadośćuczynić z następujących powodów:
1) członkowie

mali

mandat

lecz od
mógłby

komisji

nie

posłom

otrzy-

od Marszałka

Sejmu
i tylko
Sejm
ich
zwolnć
od tych

nemi

w związku

przez

z sykonywa.

nich funkcjami

wierzonemi

im

ргге:

Sejm

pop.

Marszałek
uważa
za wskazane,
aby ustępy pisma
poświęcone
tym
posłom
były podane
do
wiadotności

Sejmu.

Następnie
szałka
buny

z

Historyczna

=]

rożek samochodowych,

Gimn. koeduk. hum, M. WINOGRADOWEJ
ul. Tatarska
Ogłasza,

polecenia

Mar-

sekretarz odczytuje z trvsejmowej
odpowiednie

że lekcje rozpoczęto

w

e

dniu

18 b. m*

e

od godz. 9 — 3 pp.

2

Saletrę GhilijskĄ
cenach

konkurencyjnych

Zgoda

Mr 1

*

tel. 31—62, 101—37,

EIEHEHEHEHEHEHEHELE
poświęcone

osobom

B;rki,
Michaiskiego,
i Wyrzykowskiego.

Wobec

się ne

posła

tego, iż nikt

zapiszł,

do głosu

przed-

francuskich

nie przywiązywano żadnego znaczenia
kalumnji

Pożyczka
GENEWA,

ogłaszanych

przez

w

nieprzyjaciół

dla Gdańska.
201X PAT.

Rada

Ligi

Na odów omawiać będzie na dzisiej:
szem
popołudniowem _ posiedzeniu
sprawę pożyczki dia Gdańska.
Prawdopodobnie
w
dyskusji
nad
tą
sprawą zabierze po raz pierwszy głos

minister spraw zagranicznyah

mann,

Gdańska

ze względu

Marszałek uznał

Širese-

na to, iż sprawa

interesuje specjalnie

publiczną Niemiec.

sprawę 7a wyczerpaną na terenie
Sejmu i udzel?
głosu
p. M'nistrowi skarbu Klarnerowi.

Rozmerina

ceremonji

złożył kolegom amerykańskim
adres,
który między innemi domaga się, by
do niecnych

Barański, Barcikowski i S-ka
Warszawa,

Podczas

kombatantów

ostatnich czasach
obu krajów,

pod zasiewy ozime
po

rykańskich.

stawiciel

FIEFIEFIEFEFIEFETFIEFR

dostarczamy

gion* i będzie wystawiona
w
Filadelfji na kongresie kombatantów ame-

e

Zapisy do kl. l. li, IV i V-ej są przyjmowane riadal,

która w roku

1914 posłużyła dla przewożenia zało"gi paryskiej nad Marną, co zdecydowało o losie bitwy, została dzisiaj
doręczona delegacji
„American
Le-

©

5, m. 4.

Kancelarja czynna codziennie

ustępy

dorožka.

PARYŻ, 20IX. PAT. Jedna z do-

Czuma.

kontroli ze strony Sejmu,

orkanu wynosi

W Hiszpanji spokój.

słynnego czekisty Skobielewskiego,

na 14 więźniów

YORK, 20 IX.PAT. Wedle

doniesień obserwatorjum
w. Mobile
dziś szalała burza w miejscowości

potrwa dni kilka,

Berlinie,

na Florydzie

doniesień z Fiorydy szkody wyrządzone przez orkan wynoszą
od
50
do „125 miljonów
dolarów. Wedle

oskarżonych zasiądzie całkowity skład konsulatu, złożony z 8 osób oskarżonych o defraudację sum pienłężnych i przedmiotów, przesłanych przez lit.
czerwony krzyż, a przeznaczonych
dla okazania
pomocy obywatelom

, W związkuz dokonaną

orkan

NOWY

konsulowi litewskiemu w Petersburgu i jego współpracownikom.

litewskim w r. 1922. Rozprawa

20 IX. PAT. Lotnik fran-

Straszny

litewski—złodziejem.

30 b. m. rozpocznie

rekord [otniczy.

cuski Dorque pobił światowy rekord
wysokości na hydropianie z obciążeniem 500 kilogramów, osiągając wysokość 5,475 metrów, podczas
gdy
ostatni
rekord _ Światow
nosi
4881 metr.
Te

atacji. Wymiana taka jest zwykłem zjawiskiem w stosunkach kolejowych,
przewidzianem przez konwencję berneńską.
W ten sposób poszczególne
wagony polskie trafiają na koleje litewskie, litewskie zaś wagony kursują

Konsul

tak

Poseł Czernych zastąpi

polskie na Litwie.

айу

współpracy

mylił.

wcale nie jest dziś zabezpieczona.

lub łotewskiemi, które drogą wymiany

miano-

doświadczonego człowieka*.
Jeśli p.
Grabski
słowa
te_
przyjął jako оfertę w imieniu p. Byrki, to się po-

Z Kowna donoszą: Organ nacjonalistów, wchodzących
w skład koalicji rządowej,
tautinków, «Litowis», zamieścił sansacyjny artykuł b. prezydenta Litwy Smetony, o konieczności natychmiastowej rewizji konwen:
cji kłajpedzkiej. Smetona dochodzi do wniosku, że dzisiejsza koniunktura
polityczna
Europie wymaga matychmiastowych
rokowań z Berlinem o
stworzenie nowych podstaw dla konwencji kłajpedzkiej, O3:cna konwen:cja, nie zadawalnia żadnej ze stron. Litewska suwerenność nad
Kłajpedą,

Wagony

p. Grabskiego,

wicie w okresie, kiedy p. Witos był
u władzy lub kiedy Piast
posiadał
wpływy w Rządzie,
P. Grabski żalił
się na nieprzychylne do niego stanewisko pos.
Byrki, którego krytyka
przekracza normaine
normy.
Na to
p. Witos odpo wiedział: „źle pan zro-

opinię

CZY JESTEŚ CZLONKIEM
L 0.

ZZOZ

przyjsźń

wzdychających

do chwili, kiedy ujrzą Trepowa

Rosji

miec, naturainie nie republikańskich,
Niemcamil“,
Jest
mu
Awałow gorący zwolennik restau- lecz msonarchistycznych.
sojusz
„monarchicznej
racji starego caratu. Jego armja była wstrętnym
i rewolucyjnej republiki frannie rosyjska, lecz rosyjsko'niemiecka, Rosji
książka opisuje właściwie epizod

tranz:

poczyniono

jest przed-

„niemieckie kaski na Newskim prosi Niemiec mogą przynieść szczęście i pekcie* Petersburga. W stępuje wreр!екпа przyszłość obu wielkim naro- szcie do pewnej organizacji gwardyjskiej, mającej na celu dojść do poroВ
Pod
powyższym
tytułem
p. A. dom“.
zumienia
z Niemcami, dla restauracji
Od
pierwszych
zaraz
kart
tej
w gazecie
daje ciekawe
Kriwcow
książki—miejscami
naiwnej,
ale
zaw.
monarchji
w Rosji, zawarcie oddzielz
szczegóły
Nowosti*
„Poslednija
(„W walce sze szczerej—moralna postać Awało- nego z niini pokoju i ogłoszenie neksiążki księcia Awałowa
aż do skończenia wojny.
ż bolszewizmem*), który pod rozgło: wa zarysowuje się zupełnie wyraźnie: utralności
—monarchisia
i
germanofil.
Na
każ:
według
słów
jego wielki książę
przez
Bermondta
imieniem
$нет
Aleksandrowicz
<«pochwalał
dłuższy czas waiczył z bolszewikami dej niemal stronicy swojej pracy au- Paweł
tor wymyśla sojusznikom i oskarża ten plan i nietylko wyraził swoją
w nadbałtyckich prowincjach.
Książka Awariowa to kartka z hi- rządy aliantów 0 cały szereg prze- zgodę i udzieli: swego błogosłąwieństorjj wpływów
i oddziaływań
nie- stępstw i grzechów. Uważa, iż woj: stwa, lecz wyraził chęć przyjęcia w
Powyższa
mieckich w Rosji, a osobę autora nę zainicjowała Anglja, piętnuje „kry* nim osobistego udziału».
minalne
postępki
naszych
bratuszków
organizacja
pod
przewodem
znanego
krótko
i dobitnie scharakteryzował
i otwarcie o: czarnosecinnika Markowa li zawiącuw swoim czasie generał Denikin, mó- Serbów w Sarajewie”
że jest stronnikiem
Nie- je stosunki z Niemcami i opracowu:
wiąc; „Do djabła z Awałowem i jego świadcza,

jego

wypadek

zmianyw

także

wę w tej materji, Między innemi kwe- mieckich, czynione są wielkie
przygotowania w Petersburgu, do przyjęcia
stja nietykalności rmieszkań poselskich zwolnionego czekisty. Prasa
sowiecka podkreśla, że Skobielewskij skazany
winna być uregulowana. W tym kon- był 8 razy na karę Śmierci,
przez sądy niemieckie.
kretnym wypadku Marszałek zwrócił
się do komisji regulaminowej
o za-

względnie zawiesć
nych za popełnione nadużycja, jeżeli ją cały szereg cennych zapytków, pow - obowiązków
w
wykonywzniu
mandatu,
2) za:
stanie
towarz
ochrony
zabytków
hi:
będzie
,
osiągnie
bowiem tego nie
dośćuczynienie
temu
apelowi
storycznych
należy
powitać
z
radością.
cą!
oszczer
zwykłym
jest
że
jssnem,
precedens.
Ponie— (t) Zrównanie poziomu je- stworzyłoby
i niecierOczekujemy z ciekawością
waż
zarzuty
zostały
postawione
zior
Celem
zrównania
poziomu
jekiego
Kordows
pliwošcią działania p.
p. Grabskiego
czterem
i odpowiedniego sklasyfikowania jed- zior Galwe i Tataryszki rozdzielonych przez
nej

na

a

Ogólna reorganisacja armji przewidziana jestgłównie w zakresie szefa sztabu, którego kompetencji podiegać będzie wszystko
i przygotowania
co dotyczy dyscypliny, wyszkolenia, mobilizacji

i obywatela ziemskiego z oko- oświadczył, iż porusza tę sprawę
powodów:
1) jest to
lic Trok
p. L Broniewicza
odbyło z dwóch
ministra
skarbu, pułk.
się w ubiegłą niedzielę zebranie or: Z łos byłego

ganizacyjne

znaczne

wojny.

usta- odsiadującego więzienie w

jera

sądo-

min.

zaznaczył, iż sprawa
nietylkalności
poselskiej jest
w Konstytucji
ujęta
ramowo i że Sejm
nie zdobył
się

korpusu

historycznych.

Z inicjatywy kapitana

nastąpiły

Również straż graniczna zostanie zreorganizowana
| przejdzie
z kompetencji ministerstwa spraw wewnętrznych do kompetencji

Świderski (N. Partja Chł.) wnosi in.

jęcie się tą sprawą.
W sprawie listu byłego! Prem-

opieki zabytków

Polski,

przygotowania,

pos:

towarzystwa

to rzystwa
powałano, p.p.: ks. dziekana
ładnie ze strony p. Kordowskiego, że „KI. Malukiewicza, hazana karaimskie:
jest tak surowy w tępieniu złodziej” go Firkowicza, dyr. sem. żeńskiego
ale J. Rutkowską, majora 22 baonu K.
urzędników,
i łajdactwa
stwa
kpt. 22 babył konserwatywnyi O. P'u W. Budrewicza,
trzeba, żeby
B. Broniewicza, burdotrzymał obietnic; musi doprowadzić onu K. O. Pu
przez niego mistrza m. Trok Wł. Budrewicza.
do tego, by oskarżeni
Biorąc pod uwagę,że Troki posiądaoskarżo:
ławie
na
zasiedli
cy
urzędni
do

dziennym

(t) Powstanie

brzmiących i wyglądających na pań: zabytków historycznych m. Trok».
Zebranie
przyjęło za podstawę
stwowe hasła. Prócz tego jak zwykle
stałut
T-wa.
miłośników m. Wilna,
różnych
używał
typu
tego
politycy
demagogicznych sposobów; rozumie który po uprzednim zmodyfikowzniu
do warunków
się zastosował i najbardziej popłatne go i przystosowaniu
poszcze:
miejscowych
przedłożony
będzie wła”
na
nie
wymyśla
bo
frazesy,
gólnych urzędników. P. poseł obie: dzom do zatwierdzenia.
Do tymczasowego zarządu towacał, że „Wyzwolenie* większość ich
pozamyka

porządkiem

i ziemiaństwa.

12-go zjechał do Siniawki poseł Kor- wego

dowski ze stronnictwa „Wyzwolenie“
gołem niebem.
i urządził wiec pod
Rzucał cały szereg frazesów pięknie

Przed

władz

TROKI.
—

planach

litewskiej na granicy polskiej

przez korytarz polski w Prusach Wschodnich.

Białostockiego konferencje w sprawie
występów

o agresywnych

Witos
wyjaśnia, iż p. Byrka
nigdy
wobec niega nie ujawniał
chęci objęcia jakiegokolwiek stanowiska i nie
zwracał się doń w tej sprawie. Sam
zaś p. Witos nie miał zamiaru
pozbycia się z klubu tak
cennej
siły,
jaką jest pos. Byrka.
Gdyby szło o
posadę dla p. Byrki
można to było

[Zi

mieszkańców
oni kilku najgorszych
którzy przeszkadzają
wsi Panacze,
zakończeniu
sposobami
wszelkiemi
O przyczy:
wsi.
rozkolonizowania

Szybkiej reperacji.
Byč može ms to
pewne znaczenie'symboliczne, bo oto
przed lzbą stanął rząd
wyposażony

b. premjera
którym pan

Grabski wytknął, iż p. Witos proponował mu, aby dał pos. Byrce posadę w Monopolu
Zapałcz., posj

LII

kretarza gminy Leonowicz. Podburzyli

ma znaczenie prowadzona akcja siew:
na, że rozdano rzeczywiście
doskonałe nasienie. Ciężkie są tylko terminy, w których musi
nastąpić zwrot
należności: połowa na 1 listopada, a

60608

z urzędu se:
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i wypędzony

zwolenia»

wyjaśnia

W związku z listem
p. Wł. Grabskiego,
w

NIESWIEŻ.

(1230

je wsrunki, których

pierwszy

punkt

bolszewikom
dwadzieścia
tysięcy rubli, lecz za to jechaliśmy

otwarcie

gotową

rosyjską

organizację

monar-

chiczną Derigina i von Ditmara, która

pierwszą kiasą i wszyscy w istocie „była nieoficjainym oddziaprawie wiedzieli, że wiozę jego: za łem "niemieckiego ministerstwa spraw
wielkiego księcia trzeba by było za- zagranicznych* — i udaje mu
się
płacić więcej i to wszystko".
zainteresować swemi planami szereg
Na swój również koszt

Niemcy

monarchiczną

wysyłają

delegację

Pskowa do Berlina i w październiku

osób i

z których

ugrupowań

„ochotniczy

niemieckich,

oddział

przyłączonym oddziałem ochotniczym
rosyjskim, którego nie uznawał ani
Denikin ani Judenicz, już po
rozejmie nie przestawałą walczyć z alian.
tami. Było to zresztą po
myśli
za-

sadniczych założeń

z monarchicznych przez

Awałowa i grup

niego
reprealiancki Zachód
uważały za. jedynego sprawcę upadku
caratu. Awałow nawet
twierdzi,
że
było to przekonaniem nietylko skrzj.
nej prawicy, bo — «w
1018
r. —

Lu- zentowanych, które

tzow'a* udzielał Awałowowi
pienię:
1918 zawiera
się między
stronami dzy, asygnowanych przez handlowoumowa o formowaniu rosyjskiej
ar- przemysłowe koła niemieckie.
mji monarchicznej.
Jest to pakt, kupSpecjalny
rezdział,
upiększony
na I sprzedaży. Niemcy
wymawiają portretem dowódcy niemieckiej
„że- pisze on — istniejące podówczas pra*
sobie Kuriandję, uwolnienie Polski i laznej dywizji" von der Goltz'a wy- we centrum z W. I.
Flurką na czele
Gruzji. Poczem zaczyna się werbu. kłada w jaki sposób tworzyła się ro- przy udziale księcia G.
nek, Do nowo formującej się „armji* syjsko-niemiecka armja, Z bolszewi- ja i N. B, : ruwe a przyN -Trubeckocichem plarzechodzi od bolszewików Bulak kami nie miała ona wiele do roboty, cet p. Kriwoszejna
nosiło
się z
ałachowicz, a Markow Il-gi we za to wojowała z Łotyszami, bom- mociem postanowieniem — zwróce:
wszystkich tych naradach, zabiegach bardowała Rygę i była, nie bacząc nia się z prośbą o pomoc
niemieckiei
i pracach przyjmuje żywy udział, Zat ma protesty

przedstawicieli rządów arraji dla przywrócenia porządku w
ma się tworzyć za zgodą niemieckie- czyna się gorączkowa robota narad, sojuszniczych, armją niemiecką, która Rosji, bo sojusznicy nas zdradzili i
fi- prowadziła z aliantami wojnę w dal- kierują się wyłącznie swemi
go rządu cesarskiego”. Niemcy finan- umów, intryg, sporów, nadużyć
egoistyczspełniają liczne nansowych i — niefinansowych. Awa- Szym ciągu, bez względu na zawarte nemi pobudkami»...
cuskiej*, żałuje więc, że nieszczęśliwy sują „organizację*,
głosił, że „rosyjska

armja ochotnicza

z historji interwencjj w rosyjskiej wynik wojny dał zwycięstwo sojusz- jej dezyderaty i korzystając ze swych łow ma zamiar stworzenia na pół- już zawieszenie broni. I to jest w
Awałow Szukał porozumienia z
wojnie cywilnej Niemiec—nie zawsze nikoma. Należy on do tych— dodajmy poselstw w Moskwie i Petersburgu, nocnym zachodzie Rosji rosyjsko- całym tym epizodzie wielkiej wojny
Niemiec urzędowych. Historja awa- —licznych Rosjan, prawicowych, któ: przystępują wreszcie do uwolnienia niemieckiej monarchicznej armji i w najciekawsze. Jeżeli akcja białych od- innymi wodzami rosyjskiego ruchu
w
Berlinie per- dzlałów rosyjskich była uważana w kiałego i w tym celu doniósł Kołczaaresztowa- tym celu prowadzi
łowskiej „zachodniej armji* — to in- rzy przed rewolucją nie chcieli woj- z bolszewickich więzień
traktacje
z
rozgłośnym
panem
Noske, pewnych chwilach przez aliantów, kowi, że podstawy jego, Awałowa
ny
i
dążyli
do
zawarcia
separatywnenych
rosyjskich
generałów
i
dy:
terwencja skrajnej niemieckiej prapolegają który
referuje
projekt
awałowski
na jako dalsza walka z Niemcami na współpracy z Niemcami
gnitarzy.
Okazuje
się,
że
ocalili
oni
go
pokoju.
wicy.
Po przewrocie bolszewickim Awa* Trepowa i mieli zamiar wywieść za- posiedzeniu niemieckiego gabinetu, wschodzie, to w danym
wypadku na tem, że dostarczają oni finansoNa tytułowej karcie jego ksiażki
—dwie fiagi, rosyjska i niemiecka i łow pracuje w różnych kołach or- granicę i wielkiego księcia Pawia. lecz doznaje fiaska, bo gabinet pro- mamy do czynienia z ewenementem wych i wojskowych Środków i że
monarchicznych,
usiłują" Niemiecki oficer, który uwolnił Tre: jekt odrzuca, Awałow nie traci prze- wręcz przeciwnej natury, bo nie ule- Niemcy — «<nie żądają niczego więdwa orły w koronach—rosyjski i nie- gawizacyj
„Zapłaciliśmy za cieź nadziei. W Berliniejzastaje on już ga kwestji, že niemiecka 'armja
miecki, A zaczyna się dewizą, w któ- cych nawiązać kontakt z Niemcemi ipowa, opowiadał:
z cej tylko odbudowy granic z 1014 r,

м —

2201239)

Expose minisfra Klarnera.
min.

Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu
skarbu p. Kierneržwyglosit na-

poprawy.
na poprawa.
Jakie okolicznoś.i

wpłynęły

tak

centowej jako decydującej w kalkulacji
przemysłowej i handlowej. Przypływ
do życia gospodarczego
kapitałów
zagranicznych
oraz
tworzenie
się
własnych kapitałów pozwoli na upro*
szczenie
metod
pracy i obniżenie
kosztów produkcji.
Koniecznem
jest przypomnieć i
stwierdzić,
iż osiągnękśmy
znaczną
poprawę w zakresie spraw budžetowych, finansowych i gospodarczych,
jest to jednak dopiero pierwszy krok

dodatnio ma tę poprawę,
mówi
się
powszechnie: dodatni bilans handlood
września
roku
ubieglego.
żetowy na ostatni kwartał r. b. uwa- wy
żam za swój obowiązek zdać
Spra- O:zywiście do pomyślnej konjunktury
dołączyły
się
wozdanie z wyniku
prac
na
pod- handlu zagranicznego
stawie
powyższego
programu
za szczególne czynniki, które zadecydoubiegły okres trzymiesięczny. Problem wały ostatecznie o poprawie polskich
finansowy
jest najtrudniejszem za: stosunków wogóle.
Nzjważniejszą rolę odegrało zau:
gadnieniem powojennem, z zagadnie*
na
drodze
do uzyskania
zupełnej
niem tem nie może się uporać wiele fanie do stabilizacji naszych stosun- konsolidacji naszych stosunków.
starszych państw Europy. Państwa te ków zarówno politycznych, jak i goZwracam uwagę,
iż jesteśmy оnależą do najżywotniejszych i najza- spodarczych,
zaufanie oparte o wy- becnie
w sytuacji bardzo podcbnej
sobniejszych w okresie przedwojen- režay program rządowy, a umocnione do sytuacji z przed dwóch lat, kiedy
mym. Nic więc dziwnego,
iż Polska przez zmianę konstytucji i przez peł: Polska własnemi siłami dokonała rejesko nowy organizm państwowy, po- noniocnictwa, uchwalone przez wy* formy
walutowej
i wkrótce
potem
wołany do życia
w wyjątkowo ciężkich sokie ciała ustawodawcze dla Prezy- znalazła się w obliczu nieurodzaju.
Ten czynnik
warunkach
walczy
z
powsżnemi denta Rzeczypospolitej.
Doświadczenie
to wykorzystamy
w
trudnościami finansowemidecydującą pełni, aby nie popełnić
odegrał
psychologiczny
pomyłek z
©"
V ubiegłym jednak okresie trzy- rolę w naprawie polskich stosunków. tego okresu czasu. Rząd w zupełmiesięcznym nastąpiław Polsce znaczności rozumie doniostošč sytuacji оstępujące

expose:

Skłądają: obecnie preliminarz bud-

Równowaga

4

Z szeregu uzyskanych za ubiegły
okres
trzymiesięczny
zdobyczy
na
pierwszym miejscu wypada postawić
równowagę budżetową
państwa
za
ten okres czasu, równowagę,
która
się wyraziła w tem, iż suma dochodów była wyższą od sumy
rozchodów.

_

_

Uzyskana równowaga

budżetowa

jest rezultatem nietylko poprawy
sytuacji
gospodarczej,
lecz również
upoważnień otrzymanych przez rząd
od Sejmu oraz odnośnych zarządzeń

Ministerstwa Skarbu.

Miesiące czerwiec, lipiec i sierpień

dały wynik zupełnie pomyślny. Suma

]

dochodów
wynosiła
476 miljonów
ziotych, przy rozchodach 475
mlijonów złotych, które obejmują 14 miljonów złotych
wydaiku
mna ciężar

1

więc budżetowe
za ubiegłe
osiem
miesięcy przedstawia się jak nasiępuje: wydatki —1179 miljonów złotych,

budżeiu

/

|

wrześniowego.

dochody
1.121
niedobór — 58

Zamknięcie

miljonów
złotych,
miljonów _ złotych.

Po uwzględnieniu dopłaty wrześniowej w sumie
14 miljońów
złotych
niedobór za okres 8 miesięczny wyai

nosi 44 miijonów złoiych.

kainai

Źródła

miijorów złotych, gdy w pierwszych

łożył się pomyślnie dla Polski. Cany
nie podążyły za spadkiem
złotego,
utworzyła się duża różnica poziomu
cen zazrahicznych i krajowych i powstała dogodna konjunktura dla eks

Źródiem. zwiększonych dochodów

„ skarbu

stały się również

koleje -pań-

, stwowe. Uchwalony przez Wysoką portu.
< ": dziesięcioprocentowy dodatek da

liśmy
Iśmy

do poprawy złotegó i osiągnę:
kurs 9 złotych.

Z dalszą poprawą musieli śmy się

wstrzymać

wobec

tegoroczne zbiory „dały

wynik

nie-

oczekiwany.

Opierając się na cyfrach Głównelecz dąży- go Urzędu Statystycznego p. mini-

dolar, jak wielu pragnęło,

nadejścia

wiado-

mości o zbiorach tegorocznych.

ster wykazuje,

iż możemy

kojni o

zaspokojenie

potrzeb

rynku,

nadwyżkę

a

nawet

możemy

być

spo-

wewnętrznych

nieznaczną

oddać na eksport.
różnych

Na: Nadwyżka ta dla czterech
bardzo gatunków zboża
wyniesie

, dzieje z czerwca i lipca ma
' pomyślne zbiory nie sprawdziły
ani pod względem
ilości, ani

około

5

sie, miljonów kwintali, w porównaniu 2
pod Ti pół miljonami kwintali,
wywie-

względem jakości. Zwłaszcza dla żyta zionemi zagranicę w okresie 1925—26.

1

zbożowe.

Rezerwy
Pragnąc

jednak

uniknąć

konsek-

Aby

choć

częściowo

zamienić

Meljoracje i budowa elewatorów.
Ministerstwo Reform

Rolnych układa

projekt metjoracji rolnej na najbliższe
okolice Warszawy, który da możność
zajęcia przez trzy lata do czterech

a

w

Aby

utrzymać się

na

właściwym

cznie średki,

; światowych

Polska

posiada

dostate-

naszych

Miarą

dalszej

konsoli-

stosunków

Uposażenie

tinanso-

wych będzie obniżenie się stopy pro-

a

tej liczbie 40 000 Niemców.

lewicy niemieckiej

i alarm, dopatrując w bałtyckiej armji
„ niemieckiej | kontr - rewolucjonistów,
, którzy po odbudowaniu monarchji ro„Syjskiej,

'Niemczech

będą

się

to samo.

starać

Fod

uczynić

w

naciskiem

_Ententy i po walkach z łotewskiemi
estońskiemi
wojskaini armja niemiecko-rosyjska Bermondta (ks. Awałowa) została usunięta z nad
Bałty4ku, a jej inicjatora i głównego boha,iera z zapałem witały
w Niamceech

, bardzo szerokie koła nietylko ściśle
monarchiczne, Znaczne oddziały tej

„armji przerzucone zostały na Śląsk i
tnm pełniły
»ioDwię"

w

dalszym ciągu swoją

mie bacząc

na protecty rzą:

Чбя sojuszniczych.
Wracając do pertraktacyj, prowa:
(dzonych przez Awałowa
z panem

,Noske,

okazuję

„harchiści proponowali Noskemu

{

+

a

do

Rosj;

Ententa ale,

bolszewicy

RA

cór ka

go tygodnia
odbyło
się w
powiatowej posiedzenie Rady

też

się

pracowników
stwowych.

Również doniostem

zagadnieniem

ciągu państwowej. Wiemy,

Stan posiadania

czerwca

złota i walut

r. b. zwiększył

się

miljon złotych, jednocześnie
znacznie obieg banknotów
Polskiego, który wynosił na

fizycznego i Przy-

sposobienią wojskowego,
do której
=
o"
J. Nitosławski,
inspektor szkolny p. Płomiński,
ppułk.
St. Gen. Fiorek, komisarz zleraski p.

jej

Gutowski.

miejskiej

na dział wychowania fizycznego, urzą”

Posiedzenie

odbędzie

Wilejce
powia:-

MIEJSKA.
komisji finansowej. Dziś,
września,

towej Wychowania

Radnireorga-

nizacji Rady Gminnej, ani
rozwiązania nie przewidują.

— (0)

i rodzina.

— (y) Rada powiatowa P. W.
w Wilejce pow. W ciągu ubiegłe-

wy szkoły powszechnej
w
kach. W związku z tem,'ani

innemi

dnia 21

Postanowiono

poświęcić

między

baczniejszą

uwagę

dzając boiska
sportowe,
strzelnice,
stadjony i t p. W najbliższym okre-

posiedzenie

miejskiej komisji Finansowej z nastę- sie czasu ma nastąpić otwarcie gmin pającym porządkiem dziennym 1) re- nych Rad
przysposobienia wojskoferat
w:
sprawie
statutu
stano- wega
w
szeregu
gmin.
i

wisk służbowych pracowników miej- Wiiejskiego.

ZE

>>
RÓŻ NE
— (t) lle osób ukarano
i za
co. Wykaz kar administracyjnych na-

skich m. Wilna, 2) referat w sprawie
ustałenia wytycznych dla zaszeregowania.
pracowników
miejskich
na

stanowiskach. służbowych, 3) podanie

właścicieli kinematografów w sprawie łotonych w r. 1925 za przekroczenie
przeciwalkoholozmniejszenia podatku widowiskowego; przepisów ustawy
4) podanie
opieki
szkolnej
liceum wej na terenie Województwa Wiieńfrancuskiego w
Wilnie
w sprawie skiego:
Nałożono kar aresztu—260, kar
zwolnienia od podatku
widowiskogrzywną—4085 kar aresztemi
grzywwego i zmniejszenia opłaty za korzy-

stanie z ogrodu
— (o) Sprawa

ną—82,

Bernardyfskiego.
folw. Tupacisz-

ki. Jak się dowiadujemy,
niezatwierdzenie

prośba

uchwały

Rady

razem

4436;

z tego

wykona

no 3892 Ogólna WYSOKOŚĆ kar areSz0 tem—4233 dni, ogólna wysokość kar

miej-

„grzywną 86137 zł.
wymueniouej

skiej w sprawie wydzierżawienia foiw.
Tupaciszek, została przez urząd wo-

Za przekroczenie

ustawy

cesyj

cofnięto

12 kon:

„W. tej liczbie

na
ierenie miasta
240 osób,
uwzględniona,
ale wobec
złożenia
i aresztem
podanią związku pracowników miej grzywną 2707, grzywną
skich o chęci ich osiedlenia
się w 35 osób, ogółem 2982, z tego wyko2 wysokółć kar aresztem
Tupaciszkach jest możliwe, że pre- e
dni,ogólna wysokość
g
inicjatywy
*
zydent miasta z własnej
ną 61730 zł.
Z 05
zechce uwzględnić podanie pracowniNajmniejszą ilość kar nałożono w
ków miejskich i na nejbližszem
popowie
cie Wiejskim (120, z czego wysiedzeniu Rady miejskiej otrzyma od

jewódzki zpowodów formałnych

administracyj- nia

urzędach

wadzona w

nie

archiwum

państwowego

Wiina ukarano aresztem

konano 113), największą (poza
nem) w powiecie
wykonano 321)

z

Dzaśaieńscim

TBATR

Wil.

(341

I MUZYKA

murów
po Franciszkańskich
Z
nych
— Teatr Polski (sala <Lutni
Dziś
zakresie, by stan etaiów na 1 paž- powodu aktualności sprawy przenie- premjera słonecznej, pełnej poezji,a»).uroku
i
sienia
archiwum
państwowego
do
etatom,
już
humoru
ał
, iekkiej komedji mistrzowskiej spół:
dziernika r.b. odpowiad
rok właściwego lokalu, p. wojewoda wi ki francuskiej Cailiaveta I Fleu-są «Miłość
preliminowanym w budżecie na
ubiegłą niedzielę Czuwa»,
;
Jeński zwsedził w
1927.
„Teair nasz wystawia ją z6 star;
6с
archiwum, mieszczące się przy koście- 1 pioczot

.

—

takim

w

urzędników

redukcja

SAMORZĄDOWA.

gminie

w

Gospodarka

cjalnych kwalifikacyj

nie posiadał,

przygotowania

dlatego

i

ostateczvie

nie został

przeze

mnie

zatwierdzony,

le go-Franciszkeńskim. P.

owitošcią. Nad zyja ij
aa
i urządzeniem
Кёпвёі. е rz— art" malarz Wojcie
jei ch

wojewoda

skonstatował, że w niższych piętrach,
a szczególnie na parterze panuje wilSztuce tej zajęci: S Perzanowsi
goć od której butwieją akta i widział Kuszlūwna,
J. Plasko WSKA, z. Molska

jak w dawnej zakrystj:
suszone

—

zbutwiałe

(o)

akta.

w

IV

: Ё
J. Jasińska, H. Dunin: Rychłowska,
K. Wyrwicz:Wichrowski,
Zi Opolski, L.
Wołłejko, S. Purzycki, St, Brusikiewicz,
F.
Żukowski i inn,
Początek punktualnie o g. 8 m. 15w.
Kasa czynna od g. 11—ej r. do g. 9—ej

—

Podwyższenie

komornego

r
[icz
Ra .

kościoła były Pillati,
stawek

kwartale

r.b.

Lokale, składające się z dwóch
lub
trzech pokoi z kuchnią oraz lokale,
w których mieszczą się przedsiębiar-

w. bez

5

przerwy,

W przygotowaniu ostatnia

nowość

tea:
patentami IV i trów europejskie <Azais» — Verneulla.

stwa z wykupionemi

za czwarty
opłacaja
Viil kategorji,
WYPADKI I KRADZIEŻE,
kwartał rb.
(październik,
listopad,
grudzień) 66 proc. przedwojennego
‚ — (D) Zastrzelenie dezettera.
się z Nieznany 'czło
komornego. Lokale składające
wiek w muadurze woj:
4,5 i 6 pokoi opłacają w IV kwar skowym usiłował
wieczorem 15. IX.

tale 71. proc.
przedwojennej.

stawki

kt mornianej

przejść

granicę

w

stronę

Sowdepji

koło wsi Cyckowicze, Gdy na wezDla sklepówi innych
pomiesz: wanie nie stanął, żołnie
rz K. O. P.
czeń handlowychi przemysłowych, strzelił i ciężko go ranił w chwili,
gdy
które wykupiły patent || kategorji, a znajdował się na linji
polski
ch
dru.
nie tów. Ranny padł
których komorńne przedwojenne

o

rocznie

czynsz

uwolniona od
obzcna Rada SE,
współpracy
czynników
_niepowołanych, wkroczyła już na drogę rea!nej
pracy, czego dowodem jest ostatnie

lawalidów w Wilnie zwrócił się da
Dyrekcji
Państwowego Monopolu z
prośbą o powiększenie ilościkiosków
na terytytoniowych dla inwalidów
torjum m. Wiine. Jak się dowiaduje:

roczny

przedwojenny

przekra-

posiedzenie Rady,

innemi

pomyślnie

па którem między

opracowany

i zgo-

my Dyrekcja Monopolu Państwowego

dnie uchwalony został preliminarz na nosi się z zamiarem przychylnsgorczpa
r. 1927, oraz sposób natychmiasio- trzenia tej prośby Związku, jak również

mil
200

trupa

towarowym

z

zagranicą

w obrocie

w

sumie

do

1-g0

września

złotych w złocie,

rb. sumę

468

milj.

z jaką

bolszewicy

opiekują

szymi dezerterami i bandytami.

się na-

— Bójka w rodzinie.
W nocy
b. m. podczas bójki pomiędży Piotrem na 19
Usz
klewiczem a ojcem jego Andrzejem
i bratem Władysławem — Piotr Uszkiewicz
został ciężko raniony bagaetem
przez brata

swego Włądysława, žoin, 9 komp. 6 p. p. l.
lotr Uszkiewicz wskutek nadmiernej
utraty krwi zmarł.
Andrzeja oraz Władysława Uszkiewi-

i drugiej prośby Związku w sprawie
zniesienia zakazu sprzedaży alkoholu czów aresziowaio,
w dnie targowe
w miastach i mia— Obiecujący synalek. Da. 18 b. m.
teckach
powiatowych
na
terenie wyszedł z domu, zabierając ze sobą część
gardereby

wileńszczyzny.

i

Dbiżuterji

14—]etai

Stanisław

Januszewicz (Popowska 22),
WOJSKOWA.
Poszukiwania w toku.
— Pożery
Dn. 19 b. m. wskutek wa:
— (o) Wcielanie do szeregów. dliwej ACRE . elektry
cznej wybuchł pożar.
W dniach od 7 do 12 psždziernika w mieszkaniu E. Owczyńskie
go (Szopena 4).

odbywać

regów

się będzie wcielanie do

1-go

roczników

turnusu

1905,

uznanych

za

Salia

sze:

poborowych

zdol-

się

ubranie,

Straty

Zi.

— We wsi Zaściany
wskutek nieostrożnego

wynoszą-

gm. Radomiń
i
STER A Kai

nych do służby wojskowej, wcielenie ogniem spaliła się łaźnia Józefa Marcinkiemarcu

2-go turnusu

odbędzie

się w

cu 1927 r. Jednocześnie wcieieni bę:
dą poborowi starszych roczników
od 1898 r., którzy z jakichkolwiek
względów obowiązku służby wojskowej nie dopełnili.
— (0) Zebrania kontrolne. W

okresie od dnia 15

października

do

15 grudnia odbywać się będą zebra”
nia kontrolne rezerwistów i pospoli
na celu
Mają one
tego ruszenia.

wzrósł 694 minus 417 równa się 277 miljoBanku nów złotych 'w złocie, Zaś za cały
rezerwistów
pierw-. okres aktywnego bilansu handlowego uporządkowanie ewidencji
[

szego września r. b. sumę 560
jonów złotych, więc prawie
o

oddanie

władze
bolszewickie
;
czał 600 rubii, 81 proc.
oznajmiły, że mogą
to uczynić
dozeń prośba o dymisję została przyję— (y) O zwiększenie liczby piero po oirzymaniu pozwo
lenia
iż kiosków
pragnę zaznaczyć,
tytoniowych.
Związek Moskwy. —Ciekawa jest troskliwość,z
ta. Wreszcie

od rb. uzyskaliśmy nadwyżkę

101

przekraczaio 600 rubli

stworzyć atmosfery koniecznej
się.
współpracyi dlatego zgłoszona prze-

byliby

D. 1.

sże-

„pozo-

w

urzędników

— (0) Redukcja

jak trudne jest wego uporządkowania sprawy budoprzeprowadzenie
oszczędności
ilopobici; w Rosji przy regenturze naj- ściowej w administracji eb przedsię:
starszego
członka
carskiego
rodu biorstwach państwowych, jeżeli chodzi miljonów od stanu połowy meja rb.
zostałby uformowany rząd legalny i o isrotne rezultaty jest to zależne co równa się największemu napięciu
w dniu zawierania
pokoju
Rosja |! przedewszysikiem od trybu urzędo- emisji w początku 1925
roku. ZaNiemcy mogłyby przemówić językiem wania w adminisiracjach i od
& 31
usa- bezpieczenie emisji bankaotów
siinych, albowiem w Rosji byłaby do modzieinienia przedsiębiorstw. Osz- proc. podniosło się do 43 proc.
tego czasu więcej niż dwumiljonowa czędności uzyskane będą zużyte na
Stopa dyskontowa Banku
Polrosyjsko niemiecka armja*. Awałow polepszenie bytu pracowników, Nie skiego została obniżona w lipcu do
twierdzi, že tylko silny protest nie- wyczerpuje to jednak zagadnienia.
10 proc. W
najbliższej przyszłości
mieckich socjalistów plan powyższy
jest przewidywana dalsza obniżka do
Sytuacja walutowa.
obezwładnił i kończy swoją
książkę
0 proc.
patetycznytu okrzykiem; „proszę BoSytuacja Banku Polskiego jest poBilans handlowy.
ga, aby przyszły sojusz niemiecko-ro- myślna.
syjski zniszczył Ententęl”
Czynny
bilans
handiowy
jest
Kurs złotego, który w maju r. b.
Jest to marzenie nietylko
księcia doszedł do 11 złotych za dolar zo- rękojmią, iż obecny
pomyślny
stan
Awałowa.. W Berlinie i w Moskwie, stał w lipcu doprowadzony
do 9 nie tylko da się utrzymeś, lecziż naai na emigracji rosyjskiej ma ono złotych i od tego cźasu został utrzy- eży oczekiwać dalszej poprawy. Od
swoich proroków i agentów..
many.
pierwszego Stycznia rb. do 31
lipca
tygodni

się, że rosyjscy mo-

„jaki
pian gruntownej
przebudowy
(Europy. Rosyjscy monarchiści propo”
„Rowali, aby Niemcy nie rozbrajali się

lak tego żądała

bolszewikom

uderzono na dwóch

Mąż,

w pasie neutralnym,
oraz skąd go zabrali bolsz
ewicy. —Wkrót.
aczkolwiek podkreślić muszę, iż wy- dla lokali conajmniej z 7 pokoi obo- ce zebrała się komisja mieszana pol:
kazał dużo dobrej woli i gorliwośct wiązuje komorne w wysokości 76 sko.sowiecka, która pa
obejrzeniu
proc. stawki przedwojennej, Od skła miejsca wypadku postanowiła
w pełnieniu swych obowiązków. ь
zwróMianowanemu na jego „miejsce dów i innych pomieszczeń handlo* cić trupa zmariego tymcz
asem dezerwi
wójtowi
p.
Szwigiero
nie:
udało
wych
i przemysłowych,
ża które tera—W terminie wyzna
pańczonym
na

bardzo
trudnem do
rychłego
poрО
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a sezon
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w
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mi rówieśnisami

RZ
funduszów

RZT=R

może

adresu i znaczku

.

„ 6. Wybory: a) Komitetu Nadzorczego, b) Zarządu, c) Komisji
za złą formę zwinej, d) Komisji Szacunkowej i e) Skarbniks;

ręką kaizącą
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(ale. 314).
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orRawio
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rozmiaru 35x45

wieku

od 9 r. do 8 w:

WILNO,

w ramie wariości 30 złotych

3. Zarejestrowanie dotychczasowego staiutu Towarzystwa
2 wprowadzeniem do takowego ewentualnych zmian;
4. Konwersja pożyczek i listów zastawowych oraz zarejestrowanie

mistrz—
Wiljs, pokonywuje Makkabi rzeczy. Ostatnich.
wisty mistrz 1 p. p. Leg. znów przegrywa
5. Utworzenie
sromotnie.
._, Tym razem

1zł.

zamiana fortepianów,
kupno,
pianin, tisharmonji.

dy.

w

nych warsztatów. Komplety: Jadalnie,

z

i

_ _ freblowskiego,

I. Gołowacz

Latzeniebłaeć
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wielki
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RZYJMĘ dzieci
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kompletu

dla

Księgarnia Stow. Naucz. Polskiege

wypožyczanie,

SPRZEDAZ,

DARMO

Zatwierdzona przez pana ministra skarbu LIDOP /130/26 TymczaKom sja Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna
podaje

brzyiwy>, podsu- jekt preliminarza na czas od 24 X.26 r. do 3IXI, 26 r.;

kiedy

2

zanł,
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(Peresas do terapji gružliey).
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Wilno,

Г

zagranicznych

gry

Makkabi, «chwytając się
wa Bię pod bramkę Wilji, gdzie i pozostaje
już do końca meczu. W tym też czasie pada honorowa bramka. Sędziował p. Katz, +
W

EB

żytnichi pszennych

z

STi

boji“-wprawną

pod

e

K. DĄBROWSKA

do wiadomosci pp. Pełnomocników T-wa, iż w niedzielę, dn 24 go paź
ręką, (raczej nożą) Birnbacha naciska Wi- dziernika 1926 roku, o godz. 5ej wiecz w lokalu Tymczasowej
Komisji
że przewaga ta dopro*
lję i robi wrażenie,
przy
ulicy
Trockiej
19
odbędzie
się
Zgromadzenie
Pełnomocników
T-wa
wadzi do zwycięstwa,
Mimo to Wilja zbiera siły i już do pau* z następującym porządkiem dziennym:
Lepiarssiego i Godlew:
przez
zy uzyskuje
1. Wznowienie działalności Towarzystwa;
skiego dwie bramki. Po pizerwie znów
2 Sprawozdanie kasowe za czas od 11 X 26 r: do 24X26 r, i proWilji

*

w
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FABRYKI

SPORT

przewaga

KRESOWEGO

В

agitatorów

inżynierów,
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zaczął

stycznych
zostały
powiększone
jedną fachową
jehnostkę.
Oby
nieaługo.
(t)

usposobiona

a

sa

CZEKOLADY
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wypuszczony
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Wilja—Makkabi
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21 lok.

zawsze

wszystkich. Z poważaniem
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Publiczność
znajdzie w

ne w nowoczesnym stylu
skim i pod kierunkiem
sił fachowych.

‚
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Wykonywa wszelkie roboty precyzyjne I podziałowe

CUKRÓW
a

w
gatunku

w różnych ilošciash
Hand. Komisowy

Dom

Nr 24.
ul. TatarskiejJAG
przy GOŁE
Sza

40,

instrumenty.

EB

za antypań

Sąd okręgowy

z Wilnie skazał 2

i Tamka

—

Niwelaroty, teodolity, kierownice, busole,
toromierze, łaty, taśmy stalowe i wszelkie

borczego urządzanego przez związek
proletarjatu

Górnośląskie
najiepszym

Polskiej Jadłodajni i Kawiarni

Poleca

"Ofwarcie

sali Krengla podczas wiecu przedwy-

gle

dostarcza

Szanowna

Warszawa

Gerlach

Gi

We šrodę 22-g0 b. m. przy ul. WIELKIEJ

ke w
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Ignacy Duchowski i S-ka

wy-

zaaresztowany został

ELE

Zawalna

(0)

W latach 1920 — 21 wychodziło
w Wilnie pismo „Pochodnia”*, organ
związków zawodowych,
redakiorem

MM M

Podstawą życia człowieka jest hygjena i dobre odżywianie. A takowe

nosi do 10000
więc wydatki sianowiły by około 4500 zł.
Magistrat jednak czy niechce, czy
nie może wydatkować powyższą SUMĘ,
lekarza
Zresztą, zdaniem naczeinego
ais
Senais
=
r
by epidemia
do obawy,
powodów
przyjęta w Wilnie większe rozmiary.

Rosji Sowieckiej wypuszczony na wolność.

Premjer

i Trocki,

10

„—- нвевавонананаваном

BE

:

Lenin

ul. Jakóba
Jas'askiego
Nr 1 m,
1 Baząr Szkół Wielka 66.

CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 5-ej.

Z SĄDÓW
Sługa

Ks. Skorupka,

w

8 aktach.
Józef Haller,

Marszałek Józef Piłsudski, Generał

Witos,

Ossolińskich, 44

u dzieci.

w Wilnie

postaci dramatu:

i krew*

najtaniej przyjmuje sie

dramat

Film-rekiama księgarni św.

Szkarlatyna w Wilnie,
Liczba zachorowań na szkarlatynę
w Wilnie
z dnia na dzień wzrasta.
W ubiegłym
tygodniu
zanotowano
29 wypadków tej choroby, w tem 3
na "możliwość
Ze względu
zgony.
epidemii, O
Rz
* dr. Brokowski
Szkół powszechnych
zaproponował Magistratom przepro-

przez ogień

Plisowanie i Karbowanie

Wojciecha «Jak powstaje książka»Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
w niedzielę I święta od godz. 2-ej, ma. 30, w powszednie dnia od godz, 4 m. 30.

PPOGRAM,

KASA

„Miłość

ma tie bohaterski

w 1920 roku

bolszewickim

Polskiego z najazdem

walk narodu

towo-agitacyjnej...

sześciu

sumy

z

Dziś będzie wyświetlany największy dziejowy film polski osuuty

|

SALA MIEJSKA (u. Ostrobramska 5)

sędziemu śledczemu.
Znów więc sprawa o nadużycia
w policji, tej właśnie
policji, której
zadaniem jest walka z przestępczością.
Znów więc oficer policji
udekoruje
swoją osobą ławę
oskarżonych
ku
uciesze wrogów państwa, nie opuszczających ani jednej możności wykorzystania tego przy akcji wywro-

dawaniu kasy kwitv,
które nie mogą byćь uznane za uzasadnione, jako

się

KULTURALNO-O $ WIATOWY

brakujących

w kasie.
Aresztowanego
wraz
z
dochodzenia
prowadzonemi

stwierdzenia przez komisję, że aspirant Rodziewicz przedstawił przy od-

Ц|
|

że tysięcy złotych gotówki

donosiliśmy,

aresztowania

wyrąchowanie

i ej g I Kinemato aral

asp. Rodziewicza.

w wyniku śledztwa prowadzonegow
sprawje nadużyć w wydziale gospodarczym wojewódzkiej komendy PP. P.
zawieszony został
w czynnościach
kom. Iwanoff.
W sobotę b. m. komendant
wojewódzki Inspektor Praszałowicz wy-

deł

Nr 220 (15

_SŁOWO

4

Drukarnia „Wydawnictwo

okazję

przy

Wileńskie" Kwaezelna 23

|

|—
$

|
|

