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P. Minister
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od
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Pozostał on na dzień
w

chwili

Warszawy

redakcji 243,

administracji

sprzedaż

228, drukarni

staliconej

cena

2 po

Gab net pozostał ten sam.
WARSZAWA, 271X PAT.
W poniedziałek dnia 27 września
b. r. zrzsna, pan prezes Rady Ministrów przyb:ł z Wilna do War-

poł.

oficjalnym. O godz. 2 po poł. odbył gabinetu

w

dotychczasowym

składzie.

Pan

Prezydent

Rzeczypo-

propozycję
pana premjera przyjął : podpsał następują:
on konferencję
w województwie ze spolitej
starostami, oraz wyższemi urzędnika- cy akt nominacyjny:
Do Pana Prof dra Kazimierza Barta, posła do Sejmu Rzemi administracji, orjentując się w stoczypospolt.j
w Warszaw'e.
Mianuję Pana prezesem Rady Minisunksch
rolnych
w województwie.
p. Kazim'erza
Podobno
2 ga konferencja tylko już strów. Równoc'eśne na wniosek Pański mianuję
z udziatem przedstawicieli organi:a Młlodzianowskiego—ministrem spraw wewnętrzn:ch, p Augus'a
Marsałka Polski Jó efa P:lcji rolmiczych
odbyła się o godz. Zaleskiego—min strem Spraw Zagr,
sudsk«go—min. Spraw Wojskowych, 'nź C:esława Klarnera—mi6:ej wieczór.
Wacława MaQ godz. 7 wieczór p. minister strem Skarbu, prof uniwersytetu warszawsk'ego
kowsk'ego—min.
Sprawiedliwość.
prof
Antoniego
Sujkowskiego
przyjął w pałacu
reprezentacyjnym
przeastawicieli
prasy wileńskiej, na — min. Wyznań Re gjn:.ch i Ośw ecena Publczn, dra A'eksanRo'nctwa i DP, inż Eugenjusza Kwatwstępie oświadczając,
iż pobyt jego d'ra R:czyńskego—mn
kowsk
ego—m
n
Przem:słu
i Handlu, 'nź Pawła Romockego —
w Wilnie
pozostaje
w związku
z
Kole, prof poltechn k warszawskej dra W:to da. Bron'ewakcją pomocy dla dotkniętych kięską mn
nieurodzaja powiatów ziemi wileń- skego—m'n Robót Publicznych, dra Stan sława Jurkewicza —
m'n Pracy i Opek: Społ, doce ta un'wersyt.tu
St. Bat. dra Wiskiej.
*
Ž

P. minister stwierdził, iż stan za- tolda Stan ewicza—min. Reform Ro nych.
Warszawa, 27 września 1926 r.
pasów ziarna
w Wileńszczyźnie jest
niedostateczny,
że prawdopodobnie
(—) Prezydent Rzeczp!'tej I. Mościcki.
rezerwy zboża przeznaczone na za(—) Prezes Rady Mn strów K. Bartel.

siewy wiosenne
zostaną żużyte na
cele konsumcy jne.
Poza udzieloną już pomocą
ma-

Jak się to stało.

terjalną w kwocie zł. 350 tysięcy min. \
WARSZAWA, 27,X (tel. wł.Słowa) W kołach politycznych panuje
przekonanie, że wywołane przez głosowanie voium nieufaóści dla min.
Młodzianowskiego
i min. Sujkowskiego
przesilenie, które dziś rano

zostało zhkwidowane, miało na celu jedynie poniżenie autorytetu
Sejmu
Są ludzie, którzy twierdzą, że wszysiko to było zaaranżowane przez premjera Bartla, który o ileby chciał, z łatwością mógłby przesileniu zapobiedz,
stawiając wyreźnie i stanowczo alternatywę, że głosowanie
votum nieuf,
ności dla dwóch ministrów pociągnie za sobą dymisję całego rządu. Sam
p. Bartel przyznał się zresztą, że popełnił «przeoczenie», które w skutkach
swych jest dla sejmu fatalnie, podważając z kretesem i tak
mocno już
krótkoterminowych wiosennych po- nadszarpany jego autorytet. Cóż bowiem pozostaje Sejmowi? Są dwie
žyczek siewnych.
drogi albo w czasie przedstawienia się premjera Bartla ponownie obalić
Pozatem uruchomione
być mają
z wiosną zwiększone kredyty siewne gzbinet, a wtenczas nastąpi rozwiązanie Sejmu albo przyznać się do swej
w Państw. Banku
Roln.
Kredyty te lekkomyślności i uchwalić votum zaufania rządowi,Egdzie zasiadają ludzie
będa udzielane za pośrednictwem or- którym przed paru dniami wyrażono brak zaufania.

rolniczych

jako

Tozdzielczych,

organów

Przechodząc do zagadnień

Do rozwiązania Sejmu należy przypuszczać nie dojdz'e. Dlatego, że ani

ogól-

rząd ani stronnictwa opozycyjne tego sobie nie życzą, gdyż nie są do

Pol- rów przygotowane. Rząd zaś ze swojej strony zdaje

nych dotyczących rolnictwa
w
sce minister zapytany o sprawę
ek- bory nie zapewnią mu takiej swobody,
Sporiu zbóż
oświadczył,
że wobec tego można przypuszczać, że pozostąnie
wysokich cen krajowych eksport ten silenie rozejdzie się po kościach.

dotychczas się nie zazmac:ył.

Jedno-

cześnie mie nastąpiło jeszcze ukształtowanie cen na rynkach międzynarodowych.
W każdym razie, wobec
powyższego
stanu
rzeczy
nie zachodzi
obawa nadmiernego wywozu
w tb.
zwłaszcza żyta i rząd nie przewiduje

konieczności

wydania

eksportowych,

które

założenia
byłby

ograniczeń

wychodząc

wolności

handlu,

skłonny jedynie pod

kónieczności
wrazie
zaognienia aprowizacji

miast minister spodziewa się eksportu pszenicy, który to eksport uważa
za niezbędny ze względu
na bilans
handlowy Państwa.
W dalszym ciągu swego oświad-

czenia

p. Min.

Raczyński

wybo*

Zaprzysiężenie członków nowego

Zwycięzcy

poruszył

się do

runkach.

mniejszych

zastosowania

w

gabinetu.

przestworza u p. Prezydenta: Rzeczypospolitej.

P. Minister, odpowiadając, wyjaśnił, iż sprawa ta była z jego strony
omawiana z prof. Kemmererem, któdla rolnictwa

mogą

być

uzy:

więzienie.

WARSZAWA, 27 iX PAT.
W dniu 27 bm. w wydziale VIII Sądu
Okręgowego w Warszawie rozpatrywana była w trybie doraźnym sprawa
przeciwko Lucjanowi Żaboklickiemu,
jednemu ze sprawców
napadu
na

wysłuchaniu oskarżyciela podprokuratora

Świtalskiego oraz

po

„ Skane zagranicą przez sprzedaż listów 23 Świadków wyniósł wyrok skazujący oskarżonego Lucjana
Žastawnych | instytucyj krajowych. kiego na pozbawienie praw i bezterminowe ciężkie więzienie,

Prof. Kemmerer zastrzegł
Sprawa

A zostanie dokonana,

po*

napot-

czenia się organizacyj

rolniczych

©) szzzzeeeeemee==eeee
www

kraju, Minister odrzekł iż staraniem

jest właśnie doprowadzenia do

pe

zgłosić

pracować statut wzorowej organizacji

szereg
resortu,

ustaw
a

dotyczących

mianowicie:

nową

ustąwę lasową, ustawę weterynaryjną,

takiego

zjednoczenia.

|

W tym kierunku działając, polecił wy-

rolniczej, która ma przedłozyć Radzie

Rolniczej, mającej się zebrać w połowie
października. Minister uważa,
ławach, wreszcie ustawę o standary*
że
organizacje,
które niechciałyby w
zacji artykułów _ eksportowych ze
względu na interesy naszego ekspor- przyszłości należeć do ogólnokrajowej
zagranicznego. Pierwsze dwie u- federacji rolniczej, należałoby pozbawić
Stawy są już przygotowane do od- subwencji państwowej.
(Кае!.)
dania Radzie a
Iybscką, ustawę

o Instytucie

Zapytany o stosunek

w

Pu-

do zjedno.
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PRZYCZYNY

i SKUTKI

ZATWARDZENIA
Sprzedaż w aptekach i składach
aptecznycz

|

organzacji

Ziemiach

godna

jest

w

spra-

roiniczych

*schodnch

na

zwołana

przez
Organiację Zachowawczej
Pracy
Państwowej
odbędze się
nie w Wileńskim Banku Ziemskim
lecz w Uniwersytecie, w sali Snia-

deck'ch

godzina

11.

ISTAT
KTE
ET TSS

Sejm

innego

i Bząd.

Rada

teraz Sejmu, innej Izby Poselskiej,

zawisło

innych
posłów,
jednym
słowem
innego
systemu selekcji i ordynacji wyborczej,

że

powiedział Piłsudskiego.

Zamach majowy
nił z niego władcę Polski.
dla

nie

Sejmowi, iż z votum
ministrów zapragnie

nieufności
wyciągnąć kon-

prawnicza.

WARSZAWA, 24,1X (żel. wł.Słowa.

uczy-

Jesteśmy zwolennikami silnej władzy, silmej woli, wyraźnej i zdecydo-

sekwencje.
Gdy Sejm już te nieszczęśliwe votum nieufności uchwalił, wanej. Nie mamy i nie możemy, jako
konserwatyści mieć nic przeciw temu,
to tak się przestraszył, że nie śmiał
aby władza z rąk Sejmu przeszła do
pisnąć o żadnej kombinacji, któraby
od niego wychodziła. Sejm więc rąk jednostki. — Jesteśmy odważni,
pomyłkę,

przez

przyznajemy

nie-

We

WARSZAWA, 24:X, (żel wł. Slowa,

środę wyjeżdża

do Rygi nowo-

mianowany

poseł

nasz

p. Łukasie-

kach gdzie

złoży

wizytę

pożegnalną

wicz, W drodze do Rygi
siewicz zatrzyma się w

p. LukaDruskieni-

marszałkowi Piłsudskiemu.

Powrót

dyrektorą
skiego,

się do tego.

Jackow-

Jesteśmy przeciwnikami ministrów
WARSZAWA. 24. IX (tel.wł, Słowa).
świadomość złego i dobrego, przez
Młodzianowskiego
i Sujkowskiego. W dniu dzisiejszym powrócił z Genieświadomość tego za co się na
A gdy chodzi o prestiż rządu staje- newy i objął urzędowanie dyrektor
niego będą gniewać, a za co nie.
my

po stronie rządu, nie Szjmu.

A cóż teraz?
Dobrze, lecz skoro prawie wszyscy
Konstytucyjnie — pozostaje tylko
przyszli do przekonania, że parlament
rozwiązanie Sejmu.
Rozwiązania Sejmu nie życzą sobie oparty na tej ordynacji wyborczej,

— Będą

musieli

odszczekać

swoją

i oświadczyć, że nietylko nie

żywią do

ministrów

zakwesijonowa-

nych żadnych nieufności, lecz przeciwnie bardzo

lubią,

cenią

i szanują pp.

i Sujkowskiego.
położenia

premiera.

p. Bartel

Pan

Pan

Wywiad z dr- Ackelem

na pytanie:

Marszałek

komisja

skarbowo-

budżetowa,
WARSZAWA,

27,IX. PAT.

Dziś

kwartał

Rozprawom

sen. Adelman.

W

toku

przewodniczył
dyskusji sen.

Popowski przedstawił
wniosek do
Ryskie
„Siewodnia*
zamieszcza art. I-ego
o skreślenie 5.000 złotych
wywiad swego korespondenta rewel- kredytów Ministe
rstwa

przyjął

skiego, z ministrem
nych
Estonji, dr.

się sercecznie,a ja z nim
sadyzm.

Senacka

p. Jackowski.

został przed południem zebrała się senacka
został komisją skarbowo-budžetowa dla dalszych narad nad prowizorjum' budsponiewieany—to dlaczego tak mało żetowym
Ponieważ
przedstawiciele
słychać jak należy zmienić konstytucję Z. L. N. zgłosili
wnioski skreślają17 marcs?
Nie o zmiany
i zmianki ce niektóre pozycje, przeto senator
w artykułach, lecz o zmianę grun- Woźnicki postawił wniosek o odroczenie komisji, ponieważ niezbędnem
towną tu chodzi.
jest wypowiedzenie
się rządu w tej
Ito jest to wielkie pytanie, — sprawie,
a rządu obecnie
niema.
którego się boi demokracja polska, Wniosek przyjęto, komisję odroczono
boją
się wiekowe
demokratyczne do 5ej po południu.
W związku z
polskie nawyki myślenia, boi się cała tem wyznaczono na dziś popołudniu.
Pienarne posiedzenie senatu odbędzie
Polska.
się prawdopodobnie jutro.
A jednak to pytanie przed nami
WARSZA WA, 27 IX. PAT. Senacstanie. I stanąć musi.
ka komisja skarbowo budżetowa ra
Ь
Cat,
posiedzeniu popołudniowem
rozpa:
trywała
w dalszym ciągu ustawę o
prowizorjum
budżetowem
na
IV

posłowie,
którzy
mimo
wszystko
wolą się nie rozstawać z djetami, nie
życzy
sobie
rząd,
nie życzy sobie
żaden patrjota polski, obawiający się
pożaru i brudów nowych wyborów.
Cóż więc pozostaje pp. posłom?
uchwałę

departamentu

czy też parlament
wogóle
sponiewierany
i dobrze
że

spraw zagraniczAckelem,
który

Spraw
Wojskowych, przyznanych na przeniesienie szkoły podchorążych do Ostrowia, art. 2 o zmniejszenie ogólnej

p'zybył z Rygi, gdzie zatrzymywał
się przejazdem z Genewy.
sumy budżetu
Minister estoński oświadczył, że wreszcie o restytucdo

Stwier-

450

miljonów

ję art, 3 w brzmieniu projektu rządowego
2 uwzględ-

dzanie, że uchwały
ciała, któremu odbył
dłuższą
naradę z ministrem
Łotwy,
p. Uimanisem, sa
konstytucja oddała pełnię władzy, są spr. zagr,
poprawki proponowanej
do
głównie w sprawach
unji celnej, u- art.
jedynie „śmiechu warte”.
2.
W dyskusji zabrał głos
Ten sadyzm naszego prezydenta regulowania sprawy granicznej, a
.
także przyszłej konferencji państw Petražycki, który sprzeciwił podpułk
się poministrów spowodował mnie do refle- bałtyckich i orąz w sprawie rokowań
prawce do art. 1 dowodząc, iż kwota
ksji, czy po sześcioletnim ataku na z Sowietami o pakt nieagresji.
zostałą podaną w myśl! opracowaneparlamentaryzm
"w Polsce — nie „ W sprawie konferencji państ * go jeszcze w styczniu r. b. płanu
że skoncentrowani
wyrazić ostatecznie tym
nieszczęśli- bałtyckich oświadczył minister,
a
wszystkich
szkół
jej dotychczas
nie został wojskowych
w
wym
pesłom
czegoś
w
rodzaju program
jednym
okręgu
i
opracowany, a termin
prac w tym
współczucia. Cóż bowiem ci biedacy kierunku nawet nie wyznaczony. Jak oddalenia tych szkół od wielkich
miast. Przemawiał również
minister
mają robić? Położenie ich jest napra-

jedno tak drugie ma opracować Łotwdę poniżające, głupie. Są to dziś wa i przyszła konferencja zbierze się
najbardziej sponiewierani ludzie w w Rydze.
Co zaś dotyczy paktu o nieagresji,
Polsce.
należy zaznaczyć,
że rokowania te
Po namyśle jednak odrzuciłem tę zostały czasowo przerwane skutkiem

myśl. Panowie

parlamentarjusze

wyjazdu

pol-

od

człowieka

do

Genewy,

wszakże

w

rysunku

o

niekompe-

tencji, ignorancji, analfabetyzmu.

'Sejm pobierał ministerjalne

djety,

nie umiejąc spełnić zadań, które na
niego wkładał konstytucyjny obowiązek. Nie umiał powołać parlamentarnych rządów. Spychał odpowiedzial-

W. Z. P, Nr. 34 Wilno, 15.VII 1925 r. ność na p. Grabskiego, na p. Skrzynskiego. Wszyscy

wybitni

parlamen-

Duninw <Do(D. H.
pół pp.

inteligencji. Lokal winien być
położony w Śródmieściu i składać się z jednej dużej lub dwóch
mniejszych sal, obszernej kuchni,
składu na produkty i na opał,
Oferty należy składać Wice Pre

© zydentowi miasta Wilna p. Ło:
A kuciewskiemu w godzinach biu-

{

|

przeciwko

wnioskowi sen. Popowskiego

wypo-

wiedział się 2a przyjęciem
projektu
ustaw bez
zmian.
Sen. Popowsk!

wskutek wyjaśnień ppułk. Petrażyckiego wycofał swój wniosek do art. 1.
w
oo
YE
wnioski

sen.
Popowskiego odrzucono. W rezultacie ustawę o prowizorjum uchwralono w brzmieniu
przyjętem
przez

rowych.
Magistrat m. Wilna.

O

TAI TS

przeciw szkaratynowe

я

OO Poszukuje lokalu na kuchnię dla

o
O
O
2
G
©

się

dzczepienia ochronne

i ma]arstwa

9 Magisirat m. Wilna.

stosunki społeczne, nic nie budując,
nie umiejąc napisać ani jednej do-

brej ustawy, szerząc kult

=

oświadczając

Sejm,

udziela artysta malarz W.
Marcinkiewicz Inf. i zapiny
mu sztuki» Mickiewicza 23
Mieszkowskiego) od g. 5—6i

Panowie posłowie zagarnęli
całą
władzę w swoje ręce, krępując urzędy, społeczeństwo, waląc
w
nasze

skarbu

wszelkim poprawkom
i prosząc
©
przyjęcia budżetu bez
zmian.
Referent sen. Krzyżanowski sprzeciwił się

IT TNS

LEKCJI

niepo-

znaczenia aktu wyborczego.

kać na trudności.
W dalszym
ciągu przemówienia,
inister zakomunikował, iż ma zamiar
ego

posłów. Polska

wielu

czytalnego, to przecież posłowie nasi
wyłudzili swe mandaty
od
wyborców niezdających sobie
sprawy
ze

Žaboklic-

listów

realizacja

„przeoczenie“

nomocnictwo

zbadaniu

zastawnych polskich i jeżel: unifikacja

Życzki zagranicą nie powinna

Dzisiejsza konferencja
wach

mandaty od wyborców, których okła- nie nie wspomniał.
DPD
EZ
KEY
mywali, oszukiwali.
Jeżeli wart jest CZ
nagany adwokat, który wyłudza peł-

jednak, że

ta zależy od unifikacji

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30

scy czują się istotnie źle, ale dopra- najbliższych dniach zostaną ponowwdy zasłużyli na to. Parlamentaryzm nie rozpoczęte. Trzy państwa, a mianowicie Estonja, Łotwa i Fi.landja
w Polsce strasznie został sponiewie- będą
się stale między sobą komunirany, ale wart jest tego.
kowały, informując się wzajemnie o
Panowie posłowie otrzymali swe przebiegu rckowań O Litwie minister

kantor wymiany Targowskiego przy ul. Niecałej, sąd doraźny w składzie
w opinji że prezesa Gumińskiego oraz sędziów Rybaczewskiego i Lorentowicza po

ly pogląd swój wyraził
edyty

ciężkie

Mickiewicza 24

Pierwsze posiedzenie
Rady Prawniczej odbędzie się w
nadchodzący
*
5
czwartek. Na posiedzeniu które otwoIstotnie. Sami przecież przyznają,
Brsk odwagi myšli w Polsce po- rzy min. sprawiedliwości p,Makowski
że niegłosowaliby przeciw tym dwum
Po-powoduje niezdrowie moralne narodu, nastąpi podział na komisję.
ministrom, gdyby wiedzieli, że premsiedzeniu odbędzie się czarna kawa
Czy dziś obowiązuje w Polsce na której mają być obecni p.prezydent
jer tak tę sprawę
weźmie do serca.
konstytucja 17 marca?
Mościcki i premjer Bartel.
Pan Bartel sam zresztą to przyznał,
Niel
Dziś
decyduje
wola
marsz.
twierdząc
iż istotnie popełnił
to
P. Łukasiewicz,

Jest to pewien

gabinetu.

Bezterminowe

kredytów długoterminowych dla rol-

Polsce

Na

pytanie, które
brzmi
już nietylko
pogardliwie,
lecz wprost litościwies
„cóż ci biedacy mają robić*.

Uśmiał

Epilog napadu na ul. Niecałej.

Z kolei zadaliśmy
p. Ministrowi
Pytanie, jak przedstawia się kwestja

polskim.

razem,”

wa-

nictwa,

POWIATOWA—ul.

[r]

wiadomość o dymisji?*
Odpowiada,

nadaje

naszych

w

-„Jakżeż

WARSZAWA, 23 IX. PAT.
Dnia 27 bm. o godz. Ó-ej popołudniu
odbyło się na Zamku wobec p. Prezydenta Rzeczypospolitej zaprzysięże-

nie członków nowego

ustach

z Kurjerem

było zamierzone.

— ui. Rynek 9 8

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże
oraz z prowincji © 25 proo. drożej

Kurjerowi Porannemu. W wywiadzie

" sprawę
elewatorów,
wyrażając
doWARSZAWA, 27 IX, PAT.
W dniu 26 b. m. kpt. pilot Orliński i
datnią opinię co do oglądanej orga- mechanik Kubiak,
którzy dokonali
lotu Warszawa—Tokio— Warszawa
nizacji mniejszych elewatorów
spółudali się w towarzystwie pułkownika sztabu generalnego
Zahorskiego i
dzielczych
włościańskich
które wi- Szefa gabinetu wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej, i pułk. Rayskiego
dział podczas swego pobytu w Austrji, —szefa departamentu lotnictwa do Spały, gdzie byli przyjęci na audjencji
Minister
uważa, iż na zagadnienie przez p. Prezydenta Rzeczypospolitej. Zostali oni zaproszeni na obiad do
elewatoru należy w Polsce
zwrócić p. Prezydenta. P. Prezydent żywo interesował
się szczegółami
wyprawy
uwagę
czynników
rolniczych i że oraz wyraził dzielnym lotnikom uznanie.

typ elewatorów

WILEJKA

OGŁOSZEŃ:

CENA
>

Bartel w Druskienikach udzielił wywiadów „Expressowi Wileńskiemu* i

prof. Bartla będzie polegała na zmianie ministra Sujkowskiego, co żresztą
oddawna

mentarjuszom

zachowanie się pana

jaką może
mieć teraz. Wobec
wszystko tak jak było, a prze-

19

ŚWIR — ш. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

Mackiewicza 63

Nie ułatwia pp. posłom

sobie sprawę, że wy-

Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości i Robót Publicznych. Inne natomiast
wersje głoszą, że tak szerokich zmian mie będzie i rekonstrukcja gabinetu

wydać

naciskiem

ST. ŚWIĘCIANY

polscy, jak
p. Stanisław
Podpisanie nominacji całego gabi- tarzyści
w rozmowach
netu prof. Bartla, nominacja
minist- Grabski, p. Thugutt
prywatnych
wyrażali
się
pogardliwie
rów Młodzianowskiego i Sujkowskieo
Szjmie
jako
„korporacji.
go—jest oczywiście
ponownym poNiel nie możemy
żałować
pp.
liczkiem wymierzonym
555 parla-

Młodzianowskiego

Co do zmian personalnych w rządzie, to te niewątpliwie
nastąpią
lecz nłe teraz a dopiero za parę tygodni
przed
końcem
października,
Zmiany te mają—według kursujących pogłosek—obejmować teki Oświaty,

z

rzeczywistego
kraju. Nato-

80

grosz

u-ru i$

pojedynczego

zawinił przez

na pomoc dalszą w funduszach budżetowych
swego
resortu
sum nie
znajduje. Pomoc więc dla okolic dotkniętych nieurodzajem
polegać
bę:
"dzie na zastosowaniu względem nich
Szeregu ulg w zakresie: a) ściągania
podatków i tu mają
nastąpić
zwolnienia od płacenia
podatku
grunto=
wego, poza znośliwościami odroczeń
przypadających do płacenia
rat pod.
majątkowego; b) odrocznia płatności

ganizacji

ui. Majora

Rynek

— ul.

— ul. Piłsudskiego

Zdrowie narodu Gymaga zmiany Konstytucji.

naszem.

od godz.

—

POSTAWY

STOŁPCE

202

*
SosE ryczałtem
a towa A
Oelata
ych nie zwracat
Redakcja rękopisów niezamó
ы
а
wosk

41

szawy. O godzinie 9ej przed południem odbyło się w Prezydjum
t. j. Rady Ministrów posiedzenie Rady Min'strów po którem pan prePanu Prezydentootrzymania nominacji z mjer udał się na Zamek, gdzie przedłożył
listę gabnetu
z propozycją
mianowania
pobyt
ministra
stat się w: Rzeczypospolitej

mieście

Dopiero

wczo-

felietony

pocztową

z wrzesyiką
lub
029
9МЕ

Wilnie.

rolnictwa

3

W

Rolnictwa

Onegdaj przybył jak wiadomo, do
Wilna
w charakterze
nieoficjalnym,
ze względu
na kryzys
gabinetowy,
wraz z p premjerem
Bartlem p. mi-

nister

od 9 do

=

Odnoszra:em

RA

=, otwaria

— ul. Mickiewicza 20

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

*0000006060000000060

i

ul. Zamkowa

ul, Ratuszowa 1

NOWOGRÓDEK

NOWO

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
LIDA

Redakcja

—

NIEŚWIEŻ
—

— ul. Szosowa 172
3-go Maja 64
Gen. Berbeckiego 10
— ui. Wilenska 1

00000

m

ROK

w przychodni
ul TROGKA
Codziennie

Biuro

2.

od 9 r. do 8 w:

nauczycieiskie

e M, Bogińskiej «
Wilno,
Poleca

ul. Jagielońska

7—8

nauczycieli, nauczycielki, wychowawczynie, francuzki i niemki.

SĘ

ECHA
Sprawy

KRAJOWE

bliskie

O naszych sprawach
Pokłosie

Nieś-wieskiemu gimnazjum.

Sobotnia

w sobie:

— Korespondencja Słowa —
Rozpoczął

się

rok

szkolny

a

w

o

№

Moskwy.

Pogrzeb

Na tajne konszachty z Cziczerinem.
Wczoraj,

Warszawianka

nieskończenie

Sleżewiczius wyjechał do

Minister

prasowe.
mieściła

opozycyjną

mowę pos.
Strońskiego,
w
rzucał on anathemę
na rząd

Nieśwież, 27.IX.

Nieświeskiem Gimnazjum,

*

©

której
marsz,

w poniedziałek opuścł

Kowno

kwy, litewski minister spraw zagranicznych
ministrów, p. Sileżewiczius. Celem podróży jest omówienie szeregu
spraw pierwszorzędnej wagi
z Cziczerinem. Po drodze Sieżewiczius zatrzymał się w Rydze, gdzie odbył
również krótkie narady

a Piłsudskiego, stawał w obronie Sejmu, z przedstawicielami rządu łotewskiego.
oraz artykuł tegoż posła Strońskiego,w
Przed wyjazdem ministra do Moskwy
odbyło się w Kownie
którym było dane do zrozumienia, że posiedzenie komisji sejmowej do spraw
aagranicznych, na której
poseł Stroński życzy sobie nadal po- opracowano główne instrukcje d 'a ministra, oraz poruszono sprazostania
premjera
Bartla,
wolałby wę Wilna i Kłsjpedy,
W podróż; do Moskwy towarzyszy Sleżewiciusowi, dyrek tor
dymisjowanie min. Sujkowskiego, lecz
ekonom cznego
ministerstwa
tym roku barwnie opowiedział
wra- już się nawet godzi z min. Młodzia- departamentu
spr. zagranicznych
„”
dr. Purickis,
żenia z wycieczki po całej Małopol- nowskim.
„Wobec tych niekonsekwencji czesce, od Krakowa
do Lwowa i do
Jednocześnie wyjechał do kloskwy poseł sowiecki
w Kowkaliśmy z niecierpliwością
na to co nie, A'eksandrowski,
Zakopanego.
S
w
ponieJsk szybko prelegent
przejeżdżał powie p. poseł Stroński
Małopolskę na rowerze, tak też szyb- działek. Otóż...
W poniedziałkowej Warszawiance
ko prowadził słuchaczy z jednej miejcoraz to nowe

kraje lub

okolice,

niedzięki jej właśnie pomocy. Do
oparta
Komitetu
działalność
dawna

była na prawie zwyczajowym; dopiero
w ubiegłym roku opracowano statut
zatwierdzony
Rodzicielskiego,
Koła
władze; w roku bie:
następnie przez

Stosownie

żącym już on obowiązuje.

dyrektor, ks. Grodis, wez-

do statutu

rodziców na dorocz:

wał wszystkich

Krwawy

scowości

do

drugiej,

zwłok

sprawozdawczo wyborcze

całości,
organicznej
stanowić część
pracującej mad przyszłem pokoleniem:
Są: „ młodzież,
ogniwami tej całości
grono

i opie-

rodzice

nauczycielskie,

kunowie młodzieży. Kierownik szkoły
zapewnił

chęci

o swojej

z przedstawicielstwem

współpracy

rodziców i o

Po zagajeniu

nią apelował.

wybrano

na przewodnizzącego p. Zygmunta
Domańskiego, na sekretarza p. Katarzynę Brudnicką,

W

imieniu dawnego

zreferowal sta-

Zarządu p. Domański

tut Koła

Rodzicielskiego,

co została

w całości przyjęte do wiadomości.
Następnie prezeska Koła, p. Leonja

Krupska, złożyła sprawozdanie za rok
ubiegły, również przyjęte do wiadomości i zatwierdzone. W końcu przy-

który

stąpiono do wyboru Zarządu,
po

ukonstytuowaniu

SiĘ

przedstawia

prezeska
się w sposób następujący:
— p. Leonja Krupska, viceprezes.—

p. Zygmunt

Domański,

Katarzyna Brudnicka,

sekretarka p.

skarbniczka p.

Szalewiczowa, oraz członkowie panie

Falkowska,

" Borowska,

Henricowa,

Jeleńska, Krupska Alina, Kuroczycka,
Antonowicz,
Nowicka, oraz panowie:
Okołów,
Narkiewicz-Jodko,
Goldin,

buty,
sie wakacji; rower lub dobre
plecak na plecy,
zaoszczędzony w

objęcia teki oświaty. W rozmowie x wojewodą Raczkiewiczems miał p. Bartel — według opinji tychże sfer—zaproponewać mu
tekę spraw wewn.
Naszą opinję o kandydaturze prof. Zdzier
chowskiego już wczoraj wypowiedzieliśmy,
Dzisiaj potwierdzi ją cała Światła opinja
Wilna, gdzie wiadomość o tym kandydacie

grosz w kie:

czasie roku szkolnego

szeni i z chwilą rozpoczęcia wakacji
— marsz w Świat.
Rozumie się, nie
każdy može sobie pozwolić ma
podobną imprezę, jednakże z pewnością
niejeden młodzieniec, o iłeby się nie
lenił, mógłby się dużo w czasie wakacji nauczyć.
A nie młodzieniec
tylko: i starsi w
podobny
sposób
mogliby pożytecznie czas przepędzić.
Zbyt jesteśmy gnuśni,
zbyt
specyficznie rozumiemy
odpoczynek i wakacje, jako okres
kompletnego
nie-

na

ministra

oświaty

wienie, bądź śmiech.

wywołuje

bądź zdzi-

S. w powiecie Łuninieckim
reprezentują bandyci, członkowie band
dywersyjnych, W Wilnie tak nie jest.
Poza robotnikami mamy tu w szeregach tego stronnictwa
wielu
ludzi

światłych i przyzwoitych.

Toteż

W

domów

wanych

lecenia

Skarbnikowi usunięcia

;

ogór-

ków, które wydzielają
woń i przesz:
ka *zają w urzędowaniu.
Izba
Skarbowa
wydelegowała
specjalną komisję,
która "na miejscu
badała

i wąchała

M.

Kursy malarstwa i rysunku
wznowłł

Art. mal. A. Miedzyblocki.

spra-

poczem orzekła,
że
trzeba, że gimnazjum nieświeskie jest wę ogórkowa,
zkarbnik mógłby trzy:
typu humanistycznego, co zasadniczo chociaż pan
i mać
w piwnicy własne ogórki, to
utrudnia egzamina na politechnikę

Zapisy

od podz.

1-ej do 6 ej.

plac katedralny, róg Mickiewicza
176: wejście od placu 3 piętro.

Grodisa,

wielkiego

i następnie

polecenie

usunięcia

wydała

na piśmie

ogórków.

Pan

Skarbnik ze swojej strony,
wykonywując polecenie Władzy Wyższej w

dniu 20 bm. doręczył
Zarządowi
Klubu również piśmienne zlecenie na-

tychmiastowego

usunięcia

ogórków.

Ogórki zostały
bezdomne, ale
amatora turystyki. Przepędza on co
sprawiedliwości
stało
się zadość. Edw
zwiedzając
wakacje,
ciekawe
roku
ZZ

ZZ

ZZ ZZ

ZZ

ZZ

›ффФФФФФ

ks.

winno

ZZ

ZZ

miała najprawdziwsze łzy w oczach... wy mermorjał złożony cesarzowi przez
grodzieńskiego gubernatora w kiórym
Na to ja odpowiedziałem:
stylu
go
stare
ug
roku 1898 go wedł
znajdujemy szeroko rozwinięty pogląd,
—
Droga
pani!
Myśmy
jego,
Mu*
a,
wjew
Mura
ik
pomn
ł
zosta
odsłonięty
że insurekcja 1830 i 1831:go była
rawjewa,
wytrzymali
żywego...
to,
da
obecnie doszczętnie uprzątany,
wyłącznie buntem ksiendzowi szlachamy.
przetrzym
spiżowego
i
lada
Bóg,
jak
© Patrzeć już teraz tylko
ty, przeto Murawjew zaleca zwrócić
liśmy.
No,
i
oto—
przetrzyma
Dlu
dni
zadu
ów
gruz
fura
nia
dzień ostat
jaknajbaczniejszą
uwagę na duchożej
starczyło
klasztora
niż
przeora.
po bruku, jak opadnie prowizoryczne
wieństwo
katolickie
oraz zakony, wy:
snem
rusztowanię i uparkanienie i—i
wierające
„bardzo
szkodliwy
wpływ
tu
stał
że
ało,
zdaw
będzie się nam
polityczny na ludność kraju*.
Zaleca
Pobudza
do
wcale
suggestyjnych
to
i
nik
pom
,
placu
tym
na
ś,
kiedy
dalej
p.
gubermator
«przeciwstawićł
refleksyj
fakt,
że
po
murawjewowskim
jeszcze Murawjewa, przez blisko trzy„zdławieniu powstania”, jeszcze w księdzom wykształconych kapłanów
dziešcie lat...
trzydzieście
kilka lat potem... okazała prawosławnych, Uważał za nieodzow—mostai
prze
tylko
em
bowi
Tyle
:
się
potrzeba
stawiania w Wilnie po- пе я5ШЁ & wozwysił w kraju naronument aere perennius, co miał być
manika sterczącego ku niebu

Faktycznie przestał już był istnieć żący palec.

12 (25) sierpnia 1915 go, kiedy figurę,
same
zdjętą z cokułu „ewakuowały*
jedwciąż
skie,
rosyj
ze
jeszcze wład

Jednak tedy.. doskonałem
Murawjewa nie było?

jak gro-

dzieło
:

Т

Zawiwojedrugi.

rb. ukończoną

zostanie budowa

w

msjątku

pow.

rodzin-

poniewieskim

Petersburgu

zajmował

Rosji
szereg
stanowisk
poczem prowadził własne
biorstwo.

W

w

wyższych
przedsię-

roku 1903 wraca do Kowień-

szczyzny i osiada na roli biorąc ży:
wy udział w pracy społecznej,
W tym czasie Kowieńskie Towarzystwo
Rolnicze
wybiera Go
na
swego prezesa. Poczynając od
1907
jest posłem do lil Dumy gdzie
piastuje godność wice prezesa koła polskiego posłów z Litwy i Rusi.
W
czasie wojny š. p. Kazimierz
Zawi-

wy-

Sza stoi

na czele

akcji

a

ratowniczej

i jest prezesem Polskiego
Towarzystwa pomocy ofiarom wojny w Poniewiežu,
W początkach 1015 roku
wyjeżdża do Smoleńska gdzie przebywa
do 1918 roku, poczem powraca
do
swego

majątku.

W

grudniu tegoż roku wyjeżdża
jako delegat na zjazd polski do Wil-

na, po zjeździe

wraca

do

Kowiefi-

Szczyzny wioząc z sobą rozkazy mo:
bilizacyjne gen. Wejtki, ówczesnego

dowódcy

«Samoobreny

Wileńskiej».

Wkrótce potem widzimy Go
na
stanowisku szefa sexcji
technicznej

w Zarządzie Cywilnym Ziem Wscho-

dnich, a po zlikwidowaniu
Zarządu
zostaje Dyrektorem Okr. Dyr. Robót
Po przyłączeniu
Wileńszczyzny
do Polski zmarły wraca
do
Wiina
gdzie obejmuje Dyrekcję Robót Pu-

blicznych.

gmachu

Przyśpieszenie zakończenia

„Słowa

Zawisza urodzi

1858 w

tej

Śmierć zasiąa -Q>

12

na

stanowisku.

GŁOS monarchisty
wychodzi

|

w Warszawie

Adres redakcji:
Warszawa, Wiejska 11, Konto exekowe 63673, Prenumerata kwartalnie zł. 2
Cena pojedyńczego numeru groszy 20

Do

mabycia

w kioskach „Ruchu»

Gy IT

Nr 80259.
tem niewątpliwie metoda;
ona atoli do przekonania

nie trafiała jak w Grodnie, za krótko...
wszystkim

nawet najżarliwszym patrjotom

rysyj-

skim. W ocenie «metody» grafa Murawjewa ujawniła się róźmica
poglą-

dów

wśród rosyjskiej opinji

nej nawet już wówczas

gdy

pubiicz-

Muraw-

jew «ratował całość i jedność Rosyjskiego Imperjum». Ozszywiście jednak
nie brakło i — administratorów. Na-

czytywał sam dzieła swego
W
mane — bez reszty.

złożonym

cesarzowi 6

Nie poza doko'
memorjale

CZŁONKIEM

w Grodnie. Również niedługo
był
wojennym gubernatorem w
Mińsku,
Odwołano go w 1842 gim do Peters:
burga i postawiono na czele komisji

regulującej

międzypaństwowe

pisał „Wi.
nie można

było przypuścić.. daże predłagać w
kwietnia 1865 buduszczem czto libo nieblagopri-

zalecał trzymać kraj pod «stanem wo- jatnoje...
jennym» Oraz nie cofać najsurowszych
A ot i wydarzyło
jeszcze niebtagoprijatnoje..,
«tymczasowych»
zarządzeń

przez cały szereg lat. Jak wiadomo,
nie stało się zadość
Murawjewa
radzie...
wet w mowie wiązanej, w poetyckiem
Umarł graf Michał Mikołajewicz

uniesieniu wynoszono pod
niebiosa
Murawjewa wiekopomne zasługi od:
dane Rosji.
Za krótko — uskarżają się niektó
rzy pamiętnikarze rządził —Murawjew

mię niebywałe. Aby—jak
leńskij Wiestnik*—nawet

się:

koje czto

Z wielką uroczystością odświęcono założenie tych fundamentów 3
października 1897 go. Lecz niczem
z pompą i
to było w porównaniu

«Wieszatiel» 29 sierpnia 1866 go roku. paradą rozwiniętą w dniu inauguracji

pomnika, jak się rzekło, 8 (20) listopada 1898 r.

*

Myśl wzniesienia w Wilnie

nika właśnie

Murawjewa

pomSam cesarz Mikołaj II dał wyraz |
powziął w swemu najwyższemu ukontentowaniu |
Kochanow, w
telegramie
do gen-gubernatora

1889 tym gen-gubernator
petersburskich
W
„sferach*

projekt

zyskał

generałgubernatorski

niejsze uznanie.

Pozwolenie

ranie składek po
granice a w 1849 tym powołano
do sał Aleksander III
Rady P.ństwa. W 1856 ym prezesem Sam też cesarz
był departamentu apanażów a w rok kolejno: model
potem damo mu tekę ministerstwa dla gdzie ma stanąć:

najpeł:
na zbie-

całej Rosji podpiw marcu 1891-go.
zatwierdził potera
pomnika i miejsce

Trockiego. Przybyli
na odsłonięcie do
Wilna: obaj hrabiowie
Murawjewy 1
minister sprawiedliwości i spraw za-,

granicznych,

minister spraw

pow naczelny

Goremykin

podówczas;

wewnętrznych,

Fili-

kontroler państwa.,

A

rozmaitych pomniejszych
dygnitarzy
i działaczów—huk!
Przybyli z Ma.
dóbr państwa.
Nader
czymny
brał
W. Wilnie tymczasem posuwał na- Skwy, redaktor niezapomnianych „Mo
wość» rosyjską, język rosyjski jaknaj- udział w reformie włościańskiej —do przód sprawę pomnika zorganizowa- skowskija = Wiedomosti*
Gringmuny ad hoc komitet przewodniczony orąz niemniej nam pamiętny Komabardziej rozpowszechnić, kraj, o ile której stronników nie należał.
Do Wilna przybył
Murawjew kolejno przez generałgubernatorów row, redaktor gazetki „Świet*.
tylko się da pokryć jaknajgęściej kolo.
:
nistami ordzeanej rarodowości rosyj: 14-go maja 1863-go. „) I —w pół ro* Kochanowa, potem Orżewskiego, któNikogo nie braklo.
skiej lub staroobriadcami
ku już potem można było = powro- ry umarł 31 marca 1897 go, wreszcie
Po trzech wystrzalach
danych z

A posłano
przecie „na Litwę"
Ten program wprowadzał Mura: tem do Petersburga odwołać gwardję
nak sterczał cokuł i tkwił w pośrod- (jak wówczas inówiono) męża bu*
wjew
w życie już w Qrodzieńszczyź: z Kraju Zachodniego. Nie była już
ręce
o
zaufanie,
największe
Aż
dzącego
rożen...
ku placu jak kolosalny
nie;
wierny
mu pozostał
w
Wilnie, potrzebna...
najbardziej
żelaznej.
Za
tek.
szczą
ie
znikn
tea
nareszczcie i
W
dodatku,
wieszał
rozstrzeliwał,
więził,
Po usmirenji miatieża niedługo
Odjeżdżającemu
z
Petersburga
rze*
kilka już może dni. Apsge! A kysz, a
zsyłał,
palił
w
pień
wioski
i
zagrody
Murawjew
rządził w Wilnie, Znowu,
opisać
się
miedającą
z
cym
cesarzowa
odzą
kła
kysz!. jakby wołał za odch
szlacheckie,
ściągał
potwornie
koniryintonacją
w
głosie:
sa
*.
guślarz z „Dziadów
charakterze generał-gubernatora
— Jeśli by Wy mogli udzierżat! bucje... Uważał, że, im ostrzejsze sto: na *)sześćW gubernij
Postawienie właśnie w Wilnie pozwanych Zachodniemi,
sować będzie represje, tem.. «prędzej Po pewnym czasie dodano mu jeszcze gu:
mnika Murawjewa i ostantecyjna one* za soboju choć: Litwu!..
Za tak krytyczny poczytywano nad się to wszystko skończy». Była w bernję Augustowską,
go inauguracja bynajmniej nie przesz-

przez Trockiego.

Do komitetu nale

żeli gubernatorowie, wileński Grewenic, kowieński Klingenberg (wszystko
labe

wspomnienia...)

niektórzy

mar:

góry Zamkowej wyruszył pochód z
dzisiejszego kościoła św. Kazimierza,
ówczesnego soboru, i pociągnął uli-

„głowa
szałkowie szlachty, wileński
miasta* Rubców (po nim generał Bert-

cami Wielką i Zamkową, : przez plac
Teatralny na plac Dworcowy. Wielką
mowę wygłosił minister
sprawiedli-

gu naukowego Siergiejewskij.,,
Fundamenty zapuszczono
w

liwości stawało się zadość.)
Miasto było dekorowane, Generał-

hold), popieczytiel

wileńskiego okrę:

zie:

!

]

TYGODNIIK POLITYCZNY,
SPOŁECZNY I GOSPODARCZY

E
iq
ją

P. K. O.

tym

ZE

nym wieczorze spędzonym w liczniej:
„post“ guszem gronie francuskich irredentystów, 1863 go roku zajmował
bernatora
w
Grodnie
i
tam
już był
alzackie
patrjotki
wyrażały
mnie
fora,
leon
Napo
ka Murawjewa na placu
się
zaprawił
w
tępienie
„polskich
ine
a
malne
kondolencj
z
racji
wzniesieni
co „Dworcowym* zwał się przez tak
tryg"*,
tam:
już,
jak
wyraża
się
Seliwapemni.
rosyjski
rząd
przez
Wilnie
w
3
й
długi czas.
sodiejstwował usmirenie: now, mnego
Poe mi specjalnie chodzi o ka Murawjewa. Ach, wy, Polacy
nija
Litwy
lstnieje
nawet szczegółopań
z
jedna
cios!
pada
za
Co
listo
szczęśliwi
20
Bo
pada?
listo
o
datę 20-g

nowego stylu, czyli dn.8 go listopada

przema-

Raczkiewicz,
inž.
profesor Sławiński

Publicznych w Kielcach.

Kónto

że w dniu 20:ym listopada, za para
miesięcy, śladu już nie będzie pomni-

>

ryjnej w

budowy ma związek z otwarciem ruchu paseżerskiego
między
Wilnem
a Mińskiem, zgodnie z zawartą ostatnio konwencją kolejową z Sowietami,
Otwarcie tego ruchu nastąpi w czasie od 1-go do 10 go października r. b.

Numerze

gen. Po.

byłej gub. Kowieńskiej.
Po ukończeniu wojskowej szkoły
saperskiej i odbyciu
wyższych
stadjów w wojskowej akademji inżynie

Żydów.

w Mińsku.

czekowe

W.

zmarłego

nym jstajnie, w

Otwarcie ruchu pociągów pasażerskich
Wilno—Mińsk.
kolejowego

O.

Ś. p. Kazimierz
się w roku

ministrów postanowił zlikwidować dotychczasową
kompetencji podlegało: prowadzenie ksiąg metryczoraz wszystkie inne funkcj: religijne,
wielkie niezadowolenie wśród szerszych mas lud.

1-go października

Zdzie-

jewoda złożył na grobie ś. p
szy wieniec imieniem
urzędu
wódzkiego, koledzy zmarłego

Polsce.

już ogłoszenie

ły wiepostrzeżenie—zagranicą. Miałem Newą moment wysyłania do Wilna
sam sposobność przekonać się o tem Murawjewa—jakby ix articule mortis,
Michał Mikołajewicz graf Muraw*
bawiąc czas dłuższy, latem
roku
A kiedy odohcdzisz, bądź-że
zdrów:
1899 go w Alzacji i Lotaryngji. Tam jew miał wówczas 67 lat. Nie obce
mu były polsko-rosyjskie stosunki,
Nie omylę się chyba przewidując, w Trois Epia pod Kolmarem po pew:
Na lat trzydzieście przed powstaniem

spiż trwalszy.

posiedzeniu

przeciwko

Prześlądowanie

dworca głównego

M.

i nacz. Kubilus. Prócz tego pan Wo-

przesilenia gabinet. na Litwie.

27.X, Pat. Sejm litewski na pierwszem

Z Kowna donoszą: Gabinet
Religijną Radę Żydowską, której
mych, wypłacanie pensji rabinom,
Postanowienie to wzbudziło
mości żydowskiej.

rektor

żerski ze świią,
Komisarz Rządu p.
Wimbor, liczni przedstawiciele, władz
państwowych i samorządowych oraz
koledzy I znajomi,

opuszczała

Czyś zamówił

ZZ

Q.

J]. M.

Nad grobem

|slolołolol
alot ol o$ ol ola olslolol ola
Od Administracji.

APAGE!.

nad

procesja

Prosimy naszych Sz, Sz. Abonentów o łaskawe
uregulowanie
zaległych
prenumerat,
tudzież
wnoszenie przedpłaty na PAŹDZIERNIK

w Łowieckim

Wł,

*

w chwili, gdy uroczysta

Moskwie agitują

Z dniem

p.

;p.

wiali: „Wojewoda
Niewodniczański,

Donmosrą z Moskwy, že rozpoczęła się tam gwałtowna agitacja przeciwko Polsce. Różne rejonowe i gubernjalne komitety odbywają wiece, ma któ!
rych wymoszą rezolucje przeciwko Polsce. Ostatuia konferencja partyjna
odbyta w Iwano-Wozniesiensku, powzięła rezolucje, że w obecnej konstelacji
politycznej ma zachodzie Europy należy obawiać się agresji Polski w stosunku
do Rosji sow. Polska rzekomo nosi się z plauami na paści mą Sowiety, a to
głównie podżegaua przez rząd konserwatywny Anglji.

tembardziej świadczy dodatnio o wy- jednak dla ogórków klubowych w
miejsca być nie po- " 000000000000000000
© kie- tej że piwnicy
sokim poziomie nauki, oraz

dyrektora,

'

uprzednio, rzuciły się na Polaków, usiłując rozproszyć pochód. Wywiązała
się krwawa walka, podczas której 8 osób odniosło ciężkie rany.
Policja, nie mogąc sobie rzekomo dać rady, dała kilka salw w górę
wykonała szarżę.
Aresztowano
ogółem
10 osób,
Według informacji
zaczerpniętych z zupełnie pewnego żródła, nie doszłoby do tak gwałtownej
utarczki, gdyby policja wykonała swój obowiązek sumiennie,
nie sprzy.
jając potajemnie napastnikom.

KOWNO,

Wileński

R. Sumorok, dow.

kościół z ks. Lausem na czele, miejscowe bojówkie litewskie, zorganizowane

Możiwość

na

zmarłego

vice-wojewoda

ewentualnego zajścia.

tych środków,

]ikóba

chowski, prezydent miasta p. W. Bań.
kowski, prezes Sądu apelacyjnego p.

Wokół tajnego porozumienia.

tu jeszcze w Postawach
jej wychowanków. Podkreślić

rownikach i wychowawcach.
nauczy”
Prócz samego nauczania
cielstwo powinno dużo pracować nad
młodzieżą i praca ta powinna być
jak najbardziej wszechstronną, Między
innymi dobry jest zwyczaj tutejszego

Malinowski,

brał prezydjum w dotychczasowym składzie, przyczem podkreślić należy,
iż wiceprezydentem wybrano Niemca Kidera, Fakt ten świaoczy o tem, iż
a Zdziechowskiego. Robotnik
rzeczą bardzo
do turystyki jest
sam to Kłajpeda została w koalicji parlamentarnej mimo ostatnich ostrych starć
bardzo potrzebną i pożyteczną,
jako wymyślił w Warszawie. Jako uczony, między Kłajpedą a Litwą
w sprawie skargi
Kłajpedy do Ligi Narodów.
obrona przed zaśniedzeniem i zgnuś- jako krytyk literacki, jak artysta prof. Obiega tu pogłoska, iż w związku z wypadkami na terenie polityki zagranieniem.
PD:
Zdziechowski
jest chlubą
Polski. nicznej oczekiwane jest przesilenie rządowe.
Robotnik nie szanuje własnych szpalt
„POSTAWY.
— Urząd
skarbowy
contra pisząc o nim w ten sposób.
Pozatem
wiadomość
Robotnika
Z Kowna otrzymujemy następującą wiadomość: Mimo, iż przebieg rokoogórki klubowe. To co niżej na:
pisałembardzo jest podobne do aneg- o ofercie p. Bartla jest nieprawdziwa. wań z Moskwą w sprawie paktu o nieagresji, trzymany jest w wielkiej tajemi nic właściwie o nim konkretnego mie wiadomo, wśród tutejszych sfer
dotki; niestety — jest to fakt znany Pan Bartel nie wyraził najmniejszego nicy
dypiomatycznych krążą uporczywe pogłoski, źe rząd sowietów zamierza zaZdzie- proponować Litwie zupełnie inne warunki, miż pozostałym państwom bał.
każdemu
urzędnikowi
i zwykłemu zamiaru odwoływania rektora
i
obywatelowi w Postawach, a miano- chowskiego z wysokiego jego poste- tyckima,
W jednym z lepszych muro. runku w Wilnie,
"wicie:

z ks.
Olszańskim,
wszystkich Nieświeżan, których stan Urzędniczego, dla wygody członków współpracował
szkolnictwa interesuje-—Oto na Poli- — kolegów, nabyli i posołili na zi: więc sądzimy, że premjerowi Bartlowi
bieżącym mę większą ilość ogórków. Niemzjąc w krótkiej rozmowie udało się przew
technice Warszawskiej
na piwnicy pod Klubem, zwrócili się z konać politycznego kierownika tej
miejsc
wolnych
roku jest 495
Pana Skarbnika aby zez: gazety. Aby jednak objektywnie ocepierwszym kursie. Zgłosiło się do prośbą do
dał
ogórki w swojej nić sytuację, Zxpres Wileński
egzaminów konkursowych 1146 kan- wolił ulokować
wiadomości
o
wyjeździe
premjera
piwnicy.
Pan
Skarbnik
chętnie
zgo
szkół
najrozmaitszych
dydatów z
między dził się (prawdopodobnie amztor o: Bartla do Druskienik tytuł „po rozum
państwa;
średnich z całego
innymi stawało i pięciu absolwentów górków) i ogórki zostały ulokowane. do głowy”.
Konkretnie, jasno,
prostodusznie.
Kamiński, Niepodobało to się sąsiadowi z prapp.
naszego Gimnazjum
i wej strony (prawdopodobnie nieama- Nie wiemy jednak czy premj:r Bartel
Staszewski
Pietlicki, Serafinowicz,
tego
tyNieświeżanie torowi ogórków), a więc zwrócił się brał udział w obmyślaniu
Wańkowicz. Wszyscy
tułu,
do
władz
wyższych
z
żądaniem
:poprzyprawdziwą
egzamina zdali—Ž
ziomie, na.jakim stoi nasza Szkoła,
której możemy złożyć szczere gratulacje z powodu poważnego sukcesu

Raczkiewicz,

mogli oni odpowiadać
„šmiechem“
na wiadomość o kandydaturze prof.

zamiłowania

róbstwa. — Krzewienie

rewizyjnej terze dwa Urzędy.

jemnością fakt ten notujemy, šwiadczy to bowiem bardzo dobrze o po:

Mimo

Św.

li udział: Wojewoda

Kownie.

polską na ulicach miasta.

kościoła

w dniu 25-go Dyrektora "Robót Publicznych w Wilnie š. p. Kazimierza
Zawiszy,
W żałobnej tej uroczystości wzię:

Według

mie

W Druskienikach premjer Bartel
mieszczą się na par:
szanownemu na:
Z lewej strony udzielił wywiadu
weszli p.p. Czernichowska, Buhak i —Kasa Skarbowa, a z prawej—Urząd szemu koledzez £xpresu Wileńskiego.
p.p. Lenarto: Skarbowy.
Ujejski, na zastępców
Na górze — mieszkania Przy tej okazji przekonaliśmy się, że
tego organu
prywatne szefów tych
Urzędów,
a polityczne przekonania
wicz i Rymaszewski.
W ostainich dniach dužo przy: pod parterem — piwnica, przynależ- są również antysejmowe i antyparlamentarne.
Ponieważ nie zawsze tak
jemności spotkało przedewszysikiem na do mieszkania. |
czas
Expres
Urzędnicy, stojący na czele Klubu było, a przez pewien
nasze Gimnazjum, a potem tych

Do komisji

Światłowicz.

w

z

cmentarz Antokolski zwłok

wiadomości nadeszłych z Kowna, miało tam miejsce kwawe
Poseł
Stroński nie wie co ma
starcie
pomiędzy
Polakami i nacjonalisticznemi
bojówkami
litewskiemi
powiedzieć.
W jego sytuacji jest to
zupełnie zrozumiałe.
W niedzielę, o godz. 12 w południe, utworzyła
się uroczysta
procesja
Z
dziwnych
źródeł w
Wilnie religijna polska, która na odbycie pochodu posiadała zezwolenie
ministerczerpie swe wiadomości Robotnik.
stwa spr. wew. Wobec jednak napaści, jakie ukaząły się| w prasie prawiNiespodziewany wyjazd prof, Bartla do
Wilna, według opinji sfer polityeznych i cowej, na ministra, za zezwolenie na obchód, przedsię wzięto środki celem

żyć jako przykład do naśladowania.
podna dzień 19 września do lokalu Odczyt był bardzo ciekawy;
gimnazjalnego. — Posiedzenie zagaił kreślić jednak głównie trzeba jego
ks. Grodis, wyłożywszy pokrótce za- tendencję. Oto ks. Grodis chciał za- parlamentarnych miał na celu porozumienie
Ma ono chęcić młodzież do turystyki w cza- się z prof. Marjanem Zdziechowskim co do uniemożliwienia
dania Koła Rodzicielskiego.
ne zebranie

Polaków

Napad na religijną procesję

podkreślając p. Marjan Grzegorczyk pisze o locie
lub te, które porucznika Orlińskiege.

najciekawsze momenty
go najbardziej zainteresowały. Akcentował
wszystkie
dodatnie
strony
Małopolski, które mogłyby nama słu-

pogrom

Zawiszy.

W dniu wczorajszym o godzinie
10 rano odbyło
się wyprowadzenie

więci następnie dzieli się wrażeniami z tyRodziciel- mi, którzy nie mogą sobie
pozwolić
blisko niego stojące Koło
skie wznowiło swoją działalność.
Od z jakichkolwiek względów na podobpoczątku istnienia szkoły istniał przy ną przzyjemność. Przeszłego roku
miał ks. Grodis odczyt o Paryżu, w
niej „Komitet Rodzicielski*.
Zasługi ta organizacja ma
duże;
zwłaszcza
młodzieży
i
dzieci
dziesiątki
zakordonowej zdołały ukończyć nauki
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KRONIKA MIEJSCOWA.
Prolongowanie spłaty kre.

są 2

3

rosyjskiego, którzy
byłego imperjum
urodzili się na terenie Polski; mieli
zamieszkania
oddawna stałe miejsce
i ośrodek swojej gospodarczej dzia-

WSCHODRICH

szechnie

sprawie ujednostaj-

о

z
“

trudniąc

się

handlem

lub

rzemiosłem i jedynie formalnie zachowali przynależność do
miejscowości
obecnie do Polski nienależących.
— Pobyt
dyr.
Maculewicza.
Dyrektor oddziału wileńskiego Państw.

.

Piotr Kodž

i

—
2
i
oby cof- dytów. Ministerstwo Skarbu upoozstrzygnięcie inne
nięciem WIEDZ i Ado de przy* ważniło Państwowy Bank Rolny do Banku Rolnego odbył konferencję w
w Poisce.
mysłowej
do zbiorów roku miejscowem starostwie z przedstawiW dniu 14 bm. odbyła się w Czyniłoby się do rozwoju życia go- prolongowania

ak

prze-

ustawy

nienia

Ministerstwie Przemysłu i Handlu $podarczego na ziemiach polskich, ale przyszłego t. j. do listopada 1917 r. cielami instytucyj społeczno-rolniczych,
Należy
wierzyć,
że konferencja
pod przewodnictwem pana ministra raczej stłumiłoby go,
spłaty kredytów tym poszczególnym
Instytut

mająca

narada,

i Handlu

Przemysłu

|

miost

robkowania,

‚

miejpań-

przemysłu i handlu wypowiedzieli SIĘ ności przemystowej może mieć
woOl- sce jedynie w obronie interesu
za dostosowaniem ustawy do
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Instytut Naukowej _ Z powyższych względów Instytut

fym celu

piojekiów
Przeciw zatwierdzeniu
owi
zakładów przemysłowych przez

w Świecie pionierami
za postępem
śledzi

Z przodującymi
i
Organizacji

dze, co stwarzałoby

gospodarczym kulturalnych państw.
broni

|

przedewszysikiem

w przeciwPrzedsiębiorstwo bowiem
stawieniu do budynku mieszkalnego

tesów, Instytut Naukowej Organizacji
dobra ogólnego.
Stoi na stanowisku

|-

winna

pinja jego

rządu,

SIĘ z opinją

|

: Nacją
s

i

będącego

podlega

ema:

i koniecznoś:

osadnicy.

Jednocześnie dyr. Maculewicz

у

Kupcy

za-

interesował się działalnością spółdziel-

ni «Rolnik», która

zamierza

urucho:

Oby pobyt dyr. Maculewicza
pomyślne drogi skierował sprawę.
GIEŁDA
Dewizy

M

p

Z

pojndja |

36140

36330

36050

z

z

2510

2516

| 2506

Praga
Szwajcarja

26,72
17432

26,78
17600

26,66
173 89

Wiedeń

12735

mogą uzyskač obywatelstwo pol- Wiochy
z Proj
projektowanym
SE)
JE kie. W związku
а2
YMM Stokholm

12767

3340
E
241,25

Papiery wartościowe.
Pożyczka dolarowa 70,50 (w złotych 684

oby watelstwa

5 pr. a

został

1

ostatnio

14900

specjalny okólnik w sprawie ułatwień | pr. pożyczk, konw,
przy uzyskiwaniu obywatelstwa.
—proc. listy zast.

Ułatwienia te

dotyczą

obywateli

ziemskie przedw.

4150

a

=

3850

Wsch, a, 6 g. 4 m.2f.

Waeława kj

Zach. ał. og. 6 m. 57

PĘK

zB:
—

wniesiona

najbliższych.

Sadat
i żywy obowiązującym
gospodarczego może Przez władze.

Wielu narodów.

Jeżeli dotychczas

i być

rejestrowane

:

—

Po

Poczęcia*

na Sołtaniszkach.

odprawieniu

cichej

37,00

—

O czem

zwiedzeniu Kościoła
dostojny
udał się do Bujwidziszek.

gość

Rozgraniczenie

w

niczem

„Pozostałości praktyk średniowiecznych

Niezgodnychz wolnością przemysłową,
nie są dowodem
© fakty te wcale

warun:

ustawowe

do

dnia 29 i 30

postępem. _

w
gdy
dzisiejszej,
chwili
W
zjednoczonej
Polsce
stoimy
przed

majątku

powinno być zaniechane.
przeciwdziałać
powinna
Ustawa

wrześnja

odbędzie

byłby niedopuszczalny,
Przewidziana w ustawie

kara

drodze administracyjnej polegać

w

ma-

jąca na odebraniu obywatelowi prawa
prowadzenia przemysłu
nie byłaby

do

Jnżynier

gdzie

po

w

długich

Wiłnie

1

r. b.
27-go.b.

m. o

spoczynek na

Antoninie

Prezes

Zawisza

Stowarzyszenia

godz.

10 rane,

poczem

zwłoki

złożono

O tych smatnych

jektu
wiska

sprawa zatwierdzenia

wi-

zytował Kaplicę, a następnie zwiedził
szkółkę towarzystwa „Caritas*. Jego
Ekscelencję oprowadzał patron szkółki
ks. poseł Oiszański.

Ś.

majątek Jozefpol, pow. Mołodeczańskiego, własność Aleksandra Falkow-

Wydawca

cmentarzu

Antokolscim.

STOWARZYSZENIA

dziennika «Wilenskoje Utro»

B. Generał Lejtenant Wojsk Rosyjskich, po ciężkich i długich cl erpianach,
dnia 27-g0 wiześnia, zasnął w Bogu w 72 roku życia.
Eksportacja zwłek z domu żałoby ul. Jakóba Jasińskiego 4, do
kośeloła

prawosławnego

na

Zwierzyńcu

odbędzie

się we

wtorek

28-go

września 0 godz. 5 po poł, pogrzeb we środe 29-go września, po nabożeń:
stwie żałobnem о @. 10 е) гапо па cmentarzu Ewangelickim— Pohulanka 21,

O czem zawiadamiają

rzecz gospodarzy wsi Kiewły, Pasynki i Draki,
4) sprawa. zatwierdzenia

dobrowolnego

w

„Aleksander Gawrytow

pro-

©. likwidacji

serwitutów,
obciążającego
majątki
Szołkowszczyzna i Borysowszczyzna,
pow. Wileńsko-Trockiego, wł. Ars. i
— () Wizytacje w dniu dzi- Piotra Pimonowych, na rzecz wsi
siejszym.
W
dniu dzisiejszym JE. Romaszkańce, 5) sprawa zatwierdze:
ks. arcybiskup
wizytować
będzie nia układu dobrowolnego
0 likwiKościół św. Piotra i Pawła na Anto- dacji serwitutu, obciażającego folw.

na

RADA

przymusowej
likwidacji past«
serwilutowego,
obciążsjącego

układu

Polskich

obrzędach zawiadamia Kolegów

Sieczyńskiej,

wodnych i nieużytków rolnych, niepodlegających
przyjęciu
na
rzecz
państwa, 2)

Techników

Wilnie. Zmarł d. 25 września r. b. przeżywszy lat 68.
Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele Ś-go Jakóba da. 27 b. m. a

pierwszym
dniu posiedzenia,
będą
rozpatrywane
Sprawy
następujące
/) sprawa wyłączenia i

przekazania

udał się auto-

Bujwidziszek,

zmarł

zawiadamiają pogrąteni w głębokim smutku.

Kazimierz

się

skiego
na
rzecz
wsi Kłoczkowa i
Treski, 3) sprawa zatwierdzenia dobrowolnej umowy o likwidacii serwiwiono prace. Do sprawy budowy tej tutu pastwiskowego,
obciążającego.
światyni powrócimy jeszcze wkrótce.
majątek Cicin, pow. Oszmiańskiego,
Po wizytacji Kościoła
na Solta- własność Szymona Meysztowicza
na
mobilem

Jetajniac,

Sakramentami

programu prac dni
URZĘDOWA.

i m, in.,

ks. prałat Sadowski, księża proboszczowie wileńscy oraz liczni przedstawiciele duchowieństwa,
Kościół parafi Sołtaniskiej, administratorem któ:
rej jest ks. Butkiewicz,
nie jest jeszcze
ostatecznie wykończony. Budowa jego

usprawiedliwione i niszkach JEksceiencja

jest

nie

Rizeciw požytkowi, plynącemu z wol- żasadzie cechów zamkniętych wszelNości przemysłowej, lecz są dowodem, ki zaś przymus należenia do cechów

ustawodawstwo gospodarcze tych
Daństw opóźnia się i nie kroczy

Św.

żona, córka, synowie, siostry i bracia.

W.

mszy

w

Nabożeństwo śałobne odbyło się w kościele
Św.
Jakóba
godz. 10 rano, poczem zwłoki zostały złożone na wieczny
cmentarzu Antokolskim.

2

dniu wczo- posiedzenie Okręgowej Komisji Ziem-

nie powinna krępować
_ Ustawa
inicjatywy twórczej lub popiersć dą- rozpoczęta
została w roku
1911
i
żen wytwórców do zmniejszenia kon- prowadzona była przez ówczesnego
kurencji, będącej podstawą postępu i proboszcza ks, Adamowicza do roku
1915. Dopiero od roku 1023 wznoTozweju.

nielicznych _ państwach i krajach ków powstania zakładów przemysłoAustrja i Małopolska) istnieją jeszcze wych i rzemieślniczych współcześnie

tTównolegle z ogólnym

lanego

1838 roku
opatrzony

dnia 25 września

— (e) Posiedzenie Okręgowej
Komisji Ziemskiej wZWilnie. W

(i) Dzień JE. ks. arcybiskupa

W

1-go czerwca
cierpieniach

ciężkich

który posiada tyle cennych zabytków
historycznych. Sprawa szybkiego remontu
tego Kościoła powinna być

KOŚCIELNA.

Jalbrzykowskiego.

urodzony

151

"KRONIKA
WTOREKT,
28 Dziś

Obywatel ziemski ziemii =

127.02

3348 — 3332
a
24185
241.06

i wyznaczonym na dzień 1 paździerakcji suma:
nika rozpoczęciem
się
rycznego
Sstwierdzania
i nadawania
i
wydany

Kazimierz Zawisza

3

s:

#

Ravi

rzemiešlnicy

1946 r.

i waluty:

A

kięskami

na

WARSZAWSKA

27 wrześnią

5

i

Rodzina.

Jego Ekscelencji towarzyszyli w
nowych wa- wizytacji Kościoła na Sołtaniszkach: b. właścicielce majątku Bojarele, pow.
Święciańskiego,
obszarów leśnych,
poprzemysłowe

zególnych Tunków. Zakłady
i
5
winny odpowiadać, pod grozą odpoEZ
e"
Instytut Naukowej Organizacji prze- wiadzialnošci
ustawowej, przepisom

Migtorja i pomyślny stan gospodarczy

,

/

dłaższy—

Czas

ciągłej ewolucji

całego ci dostosowania się de

mieć miejsce jedynie w atmosferze
Dowody
przemysiowej.
woląości
dobroczynnych skutków, osiąganych
przemysłowej daje
Przy wolności

,

Ma

przeznaczonego

pokrywać

więc

obrońcą : inieresów

4 dewszystkiem
Uzwój życia

|

niepożą-

także

liczni

wykazy

Państwowych

Msza święta żałobna w kościele Św. Jakóba i pogrzeb na cmentarzu Rossa
dn. 29 b. m. o godz. 9 m. 30 rano,

W przeciwieństwie do tych odła- dane dla państwa prawa nabyte, mo: rajszyma JE ks. arcybiskup R. Jałbrzy- skiej w Wilnie. Na porządku dzienktóra 84Ce utrudniać w masiętstwić wpro- kowski wizytował Kościół „Niepoka- nym ogółem 66 spraw.
mów życia gospodarczego,
r
pożądanych
swych inte. wadzenie

|

|
|

się:

ścisły kontakt naukowej organizacji wypowiada

Qrganizścji utrzymuje

i Dóbr

— ()

zawedowa=

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Mickiewicza
19 m. 17) do kościoła
św, Jakóba nastąpi we wtorek dn. 28 b. m. o godz 5 wieczór.

Stan. bowiem
naszego
rolnictwa
wymaga dużo nakładu pieniędzy. W
uzyskaniu krędyju są też zaintereso”
wani

rolnikom powiatów, brasławskie"
dziśnieńskiego,
postawskiego,

żywiołowemi.

p

konkurencja
>

Wolna

{

za

:’1% przeciw instytucji wolnych JE

'

kim
go,

Е miejscowości nawiedzonych

Jednocześnie „ , ;
j.
]
e
regulowania
iedynym czynnikiem
jest
wypowiedziały
'
sły zzemieślies
5
r
uzdolnienia rze
.
AE

|,

niższym niż 60 proc. i którzy uzysKomi:
kają poparcie Wojewódzkich
tetów Pomocy Rolnej oraz wszyst:

nictwa

cho!

uzdolnienia,

bezpieczeństwo

ami

Е

;

PAG

rose

Ga

żeniiosa od

boru niemieckiego; przedstawiciele zaś ini

R

nie

Rolnej zostarą przy*
miejsce dO ności stosowania jakichkolwiek do- tetów Pomocy
Tczewa
słane
do
Państwowego
Banku Rolsant
z Zee wolności
- ustawa mzelcžnia somoisine wykony- nego posiadane w Ministerstwie Rol:

falnych i która też ma
poź 2 p d 1807 +)
:
oiskiego (0

dzielni

rzy
zostali poszkodowani
klęsk żywiołowyeh
w stosunku

skiego.
Jednocześnis
Ministerstwo
Skarbu zawiadomiło Państwowy Bank
Rolny o tem, že dia kontroli uzgod.
nienia opinji
Wojewódzkich
Komi:

ności przemysłowej, która obecnie stwowego, bezpieczeństwa publiczjest podstawą życia gospodarczego nego i zdrowia ludności i to w spoznakomitej większości państw kultu- sób ustawami przepisany, bez wol-

m

która wyjaśniła potrzebę udzie”
któ- odbyta,
lania pożyczek dla rolnictwa, wkrótce
wskutek
przyniesie realne korzyści.

rolsikom lub grupom rolników,

wel- i święciańskiego województwa wileń- mić młyn na przedmieśc'u.

ograniczenie

W/społczesne

przedstawiciele

tej

naradzie

Na

m

wi-

organizacjj

naukowej

dzi w rozważanej mstawie chęć rozwiele prakSzerzenia na całą Polskę
Austrji, a
tyk, stosowanych tylko w
współczesnym
nie odpow'edających
prądom i niezgodnych nawet z zasa
która w
polskiej,
dami Konstytucji
artykule 101 głosi, że każdy obywai zatel ma wolność wyboru zajęcia

na celu wysłuchanie sfer przemysłohandlowych i rzemieślniczych
wych,
w sprawie projektowanej ustawy przemysłowej, którą zamierza rząd wydać
па zssadzie pełnomocnictw Sejma.
Ustawa ma na celu ujednostajnienie w Polsce prawodawstwa, dotyi rzehandiu
czącego przemysłu,

zmari dn. 26 wrzešsia 1926 roku w wieku lat 72

Samobójstwo
W

dniu

zasłużonego

wczorajszym

o

godz.

m. 30 w miejskim ogrodzie
niku*

stroskana ŻONA

i RODZINA.

urzędniką Magistratu.

10 który w przeciągu

24 lat swej

„Cielęt- w Magistracie był tylko

pracy

wzorem

dla

pozbawił

siebie życia wystrza-

swych

kolegów.

zmarłym

Magistrat

miejscu wypadku,
zwłoki zmariego
przewieziono do mieszkania,

Tragicznego czynu śŚ. p. Józef
łem z rewolweru w
usta sekretarz
Magistratu p. Józef Jachimowicz, lat Jachimowicz dokonał na tle rozstroju
kolu oraz Kościół Trynitarzy w szpi- Raudaniszki, pow. Wiieńsko- Frockie: 65, zam. przy ul. Jagiellońskiej Nr 10. nerwowego, na co cierpiał już od lai
Zagądnieniem wprowadzenia jedwoli- zgodna z konstytucją polską.
talu antokolskim.
owego,
Wszelkie
k ążące
po
przemysł
Zaznaczyć należy, iż p. Józef Ja- kilkunastu.
€go ustawodawstwa
go, własność "Józefy Zawiszy na
lnż. Piotr Drzewiecki. .:
Dziwnem
się nam
wydaje,
że
mieście
%ą ogólnie obowiązujące przyjąć na:
wersje,
jakoby
najgorliwz
samobójstwo
jednym
był
rzecz zaść Miedziniszki i wsi Rauda- chimowicz
władze konserwatorskie tak po maco- nisżki, 6) sprawa zatwierdzenia dobro- szych pracowników Magistratu,
cie: p. J. Jachimowicza
spowodowane
leży tylko te ustawy, które odpowiaszemu traktują Kościół Trynitarzy, wolnej umowy o likwidacji serwitutu, szył się wśród swych przełożonych zostało przyczyną natury służbowej ją współczesnym prądom pow:
sporządzeniu
obciążającego
majątek _ Markinięty, i kolegów jaknajlepszą opinią i zaufa: są bezpodstawne. Po
niem.
Ё
protokułu
przez
odnośne
władze na
własność Biszowskich i Puciatowej

gubernator Trockij

wydał Śniadanie. wowiawo żółtym cokułem, mieniącym

zaraz po inauguracji, Wieczorem odył się— względnie niepoczesny—wie-

<zór literacko muzyczny w klubie woj:
skowym. To i wszystko.
Granit pod pomnik sprowadzona
2 Finlaudji. Znajdą się niewątpliwie

wilnianie, którzy sobie przypomną
jak ów potężny monolit toczyli żoł-

ze z dworca kclei po bierwionach
rzez dwa dni, rankami, aby przecie
mie tfamować ruchu ulicznego przez
<alutki dzień. |

Projektował pomaik, jako całość
Figura,
Griaznow,
Artystą-rzeźbiarz
Qdlana

e

w

Petersburgu

stanęła

wed*

w słońcu
się złotemi literami
pięknego sierpniowego dnia.

30 rubli..

tealnych Jakutów nadesłał

Niech nikogo takie
ują, Zebrano

detale

ogółem

nie

beż

przez

niemców

twierdzy kowieńskiej.

wyprostowana, automatyczna, wsparta
na <historycznej» lasce.

= Dokonywali dzieła żołnierze

pod

bardzo

nie:

Publiczności

tysięcy rubli, koszty zaś całego pom- wiele;

może

gapiło się

miejskich.

jakich 20 — 30 osób,

Nika wyniosły 42033 ruble, Superatę przypadkowych przechodniów.
Użyto na wzbogacenie Murawjewska£o muzeum.
. Teraz

zaś z własnych

moich

*

się czarna figura niezmierTak przeminął Murawjew — & г
etapami od jednego porudo drugiego. Opadała na nim razem cała epoka w Życiu Wilna
— całą godzinę. Sztywna, i naszego kraju.

szo- kierunkiem pp. techników

mała 60

Nie:

przypadkowym chyba jedynie widzem
był p. Wacław Gizbert-Studnicki, wi-

leński arch varius i niepospolity dziejów Wilna znawca i miłośnik. Wstęza- pu za ogrodzenie pomnika nie bro-

Maluczko a niebędzie na powierzchni placu, który przez lat 17 nosił
oficjalną nazwę «plac Murawjewowski», nawet śladu pomnika przemocy

i gwałiu.

Sic erat in
czenie chciało;
mundi.
Na starych
Wilczyńskiego
placu, skąd się
sztki pomnika

Kiedym

o 1-szej w

saa

południe dnia

12 (25) sierpnia 1915 go roku

w

kolosalna, czarna figura

trapy stała już na ziemi,

bez żądnych legitymowań się poszedłem zająć miejsce za kratami,
:

przy- p. Studnickiego.

ył na plac zwany Murawjewowskim,

wileńskiego

za czer-

bę- go

W dniu drugim posiedzenia

dzie

rozpatrzony

obok

widać, drogi
nam
— Sądzono
panie, — rzekiem — reprezentować
społeczeństwo polskie na tej uroczy-

— (x)

Komisarz

szereg

Spraw

z

najgorliwszych

traci jedne-

pracowników

zaWobec

powyższego

poszczególni

właściciele nieruchomości względnie
osoby przez nich upoważnione mogą

łudniu w sali Domu
Oficera Polskiego Mickiewicza 13
—(x) Zgon wydawcy „Wiieńskoje Utro*.
W dniu 27 września
r.b. w godzinach przedpołudniowych
zmarł wskutek opercji ucha dotych
kabel elektryczny.
czasowy
wydawca
gazety rosyjskiej

takowe odbierać w biurach przemelw którym
dunkowych komisarjatu
zamieszkują.
2

RÓŻNE

W

— (k) Nowy
dniu
wczorajszym

wczorajszym
do
w którym zazna.

do przeprowadzenia

przystąpiono

takowe zostaną
dzisiejszym.

nowego

zakończone

w

dniu

tego

w przeszłość odeszłe, dzieje...

placu,

Wilnie

p. n.

«Wileńskoje

Uiro»

Dziś

w Teatrze

Polskim

po raz

pierwszy

lekka ko-

— (k) jeszcze redakcja. Pańcza, iż ze względów sanitarnych na„, <Azais»—jest utworem pełnym humoru
tytonio: 1 świetnie
leżałoby rzekę Koczergę, %tóra prze: stwowa fabryka wyrobów
pomyślanych sytuacji, to też żąswój
personel dna wesołej rozrywki publiczność będzie
pływa Pod m. Wilnem przeczyścić, wych zredukowała
ewentualnie

zupełnie

wyżśze p. Komisarz

jest b. zły,

zasypać.

motywuje

Po-

tem,

stan higjeniczny „Koczergi“

gdyż

ludność

wyrzuca

do jej kanałów

wszelkiego

rodzaju

odpsdki,

powedują

które

zaraźliwe

robotniczy © 25 osób.
— Z Polskiego Białego

W

Krzyża.

poniedziałek 27 bm. między godz.

6 a 8 wieczorem

przy

w lokalu własnym

ul. Jagielłońskiej

Nr 0 odbyło

się pod
przewodnictwem
Jana Popowicza
zebranie

związku z tygodniem Polskiego B'awyciągi przeme!dukowe. W niu łego Krzyża w całej Rrzeczypospolitej
w niedziełę dnia
przywrócić? Niech w najdalsze poko- wczorajszym
Magistrat
m.
Wilna urządzić w Wiinie
lenia szmerem swym
cichym opo- rozesłał po wszystkich biurach prze- 3 peździernika na rzecz Polskiego
wiada nocami księżycowemi marzy. meldunkowych, które się mieszczą Białego Krzyża zbiórkę,
podczas
dziwne

w

ujrzy Świaiło kiukietów Świetną,
medja Verneulllą <Azais»,

prezesa
Zarządu
litografjach
Albumu wyziewy. Koszta powyższych robót
figuruje
wpośrodku p. Komisarz
proponuje
pokryć
z Oddzia'u
Wileńskiego
Polskiego
Na zebraniu tem
właśnie uprżąta
re- kredytów
przeznaczonych
na rok Białego Krzyża.
uchwalono między innemi:
1) W
Murawjewa — wodo: 1927,

cielskim duszom

Białego Krzyża na niedzielę dnia 24
października
o godz.
lej
рэро-

kabla b. gen. carskiej armji p. Gawiłłow.
elektrycznego przy ul. Zamkowej ze
TEATR | MUZYKA '
Zasypač lub oczyścić. względu na zatrudnienie przy tych
Rządu na miasto Wilno robotach większej ilości robotników
— Premjera w Teatrze
Polskim.

przesłał w
dniu
Magistratu pismo,

iż obecny
fatis — tak Przeznai sic transit gloria

:
pisek kreślomych bezpośrednio pod niono... oczywiście indywiduom wy: trysk.
A może by tak ową fontanneczkę
wrażeniem chwili, przepisuję nastę- glądającym «z pańska». To też zgoła

pującą kartkę:

W

na rzecz wsi Markinięty.

Dokoła cokułu wznosiły się ru- jakiś wojskowy wysokiej rangi — twierdzenia projektów scalenia grunposzczególnych. wsi w pow. Wisztowania. Od walców
najwyższej kozak. Robił majspokojniej zdjęcia tów
leńsko*Trockim,
Brasławskim, Postaw
dźwigni, obracającej się na łańcu- fotegraficzne ręcznym kodakiem. Pieskim,
Dziśnieńskim
i Wilejskim.
sznupotężne
figurze
ku
tyzm
czy
tylko
zapał
kolektora
«paszły
chach,
—
Wyjazd
prokuratora
Pliszry. Jeden z nich owijał satrapie szy: miątek»? Powiedzieć nie umiera.
Czyńskiego.
Prokurator
Sądu
Anelaję — fuk postronek: drugi opasywał
Na platformie leżała tylna
Ściana
Mu- cyjnego p. Stanisław Pliszczyński wy
kilku splotami brzuch; trzeci podtrzy- paki, w której miano wywozić
w
na ową jechał na kiika dni do Warszawy
«ostatniej chwili» rawjewa. Gdy figura legła
W
mywał nogi.
sprawach
służbowych.
Zastępuje
go
pod ścianę, zaczęto boczne
Ściany oraz
sznury
rzucono jeszcze dwa
podprokurator Sądu Apelacyjnego p.
powoli chylić wierzchnią dobudowywać.
plecy i kolos * zaczął
Była godzina 1-sza
po południu Józef Przyłuski,
się na wznak na podstawioną platMIEJSKA.
formę inżenierską Świeżo zdobytej 12 (25) sierpnia 1915 go roku.

Chyliła
ług modelu akademika Czyżowa.
Składki płynęły z całej Rosji. Na- nie wolno,
Wet 21 rubel figurował na liście skła- szenia się
€k jąko skromna zbiorowa ofiara.. platformę

Mrofesorów uniwersytetu
Dorpackie10. Biskup z krainy dalekich podbo-

prze:

stości...
W/ obrębie okratowania, też bezpośrednio przed pomnikiem, stał już

—

przy

(x) Gdzie

naležy

poszczególnych

€atrze

Małym.

Początek o g. 8 m.
Czynna codziennie od g.
wiecz,

15 wiecz. Kasa
11-ej r, do 9-ej

bez przerwy.

odbierač

komisarjatach

karty, czyli t. zw. wyciągi
Cz, J, _ dunkowe.

miała możność spędzenia wieczocu w zu:
pełaem zapomnieniu
trosk codziennych.
<Azals» otrzymał nową wystawę art. mal.
W. Rakowskiego, oraz dobrą obsadę ról.
Spodziewać się należy, że <Azais» osiągnie
toż samo stosunkowo powodzenie co w
Warszawie, gdzie od szeregu miesięcy nie
rzestaje być widowiskiem atrakcyjnem w

przemel-

której
ulotki

rzucane
będą
propagandowe,

walne zebranie

z

członków

aeroplanu
2) zwołać

Polskiego

Ofiary.
O. Mazurkiewiczówna
dwojgiem dziec — zł. 2.

dla

wdowy

z
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Patent - Preisschilderfabrik.
AUCZYCIEL
praktyką

« M lekcyj
kiego jęz.
€gzaniiny

z długoletnią

pedagogiczną

udziela

Francuskiego i Niemieodo wszystkich klas na

matur.

Posiada

referencje

Generain. Sztabu Sukces zapewniony.
Dowiedzieć

sięz Skład

papieru i szpa-

gatu <Hajel», ul. Hetmańska

Nr 3

„Wileńska Pomoc Szkolna
iloń

Wilno,

Poleca:

ul. Wielka

Szkło

66. Tel. 941.

porcelanę

Szkło periumefyjne.
apteczne

i

kosztorysy

0

Wagi

osobowe,

analityczne,
najniższe

Miejski Kinematooraf
KULTURALNO-O

aptetzną.
Ceny

SALA

i

CENA

Obicia Meblowe 94 5<iu
W.

SEANSÓW:

es

э
ul. Wileńska 38.

Centralne

— Ма4

Niwelatory,

Buro

R. Lossowa.

zainteresowania

systemem

R.

pp.

Lossowa

rolników

z Lesniewa

oraz licznych zapytań, owzysywanych przez nasz dział
techniczno rolniczy, rozpoczeliśmy drukowanie szczegó”
łowych danych, odnoszących się do tego arcyważnego
systemu, zaopatrując zrtykuły licznemi ilustracjami,
Mając na względzie ważność dla rolników tego
nowego

systemu

uprawy

roli, przy

którym

na

najlich-

szych ziemiach osięga się 48 q żyta lub po nad 50 q
jęczmienia z hektara, prosimy we własnym
interesie
pp. rolników o terminowe zgłaszanie prenumerat naszego czasopisma,

Czasopismo nasze <E N E RGJ A> jest organem
jachowym, posiadającym bogate i roznorodne działy,
Prenumerata roczna (za 24 numery) wynosi 30 zł.
z dostarczeniem do domu.

Adres: Poznań, Św. Marcin 74.

w

Rach.

Poznaniu.

bież. w

Banku

którzy mają

O O TIK
FARB

SKEAD

różne

35

farby,

Kwilecki,

I

na

proszeni są o zwrócenie

pokosti

pędzle najlepszych gatunków.
Kupuję wosk w każdej
ilości
płacę dobre ceny.
HURT

dramacie
RAL
ат
Miłosny

4,

Tamka

kierownice,

geometrów,

Społdzelni

Ziemian

Potocki i S-ka

Rolnej

tem

ostatni etap gigantycznego

raidu

zapieczętowanej

«Oferta na kupno balonów

kupno,

znajdu-

716 balonów.
1,018 beczek
107 balonów

od

kopercie

i beczek,

do

z napisem

lotnictwo

peństw,

polskie

które

Związku

w Wydziale

godz. 13—14,

ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47.

zaoferowanej

nie było
mowy
o przelocie
przez
morze Japońskie.
Lotnicy wyruszyli
w dalszą
drogę
dopiero
na trzeci
dzień i akurat przylecieli do Japonji

miał za sobą 100 godzin pracy, czyli
że teoretycznie był już do połowy

mowono niesłychanie,
wprost owa
cyjnie.
W entuzjastycznem przyjęciu

odrazu

walki z żywiołami przyrody.

Już od

Moskwy
lotnicy lecieli z pękniętem
śmigłem, załatanem
tylko naprędce.
Śmigło
to mogli zmienić dopiero w

Tokio.
Od Mukdenu
przerwy lotnicy mieli

niemal bez
deszcži-nie

wyleciał 16 marca z Kopenhagi, rów- .przeniknioną mgłę, przez którą trzeba

nież kierując się

do stolicy

Japonii.

Lot jego trwał od 16 marca do 23
=
Drogi powrotnej nie próbował.
Kpt. Orliński jest więc czwartym

krainie

się było z trudem przedzierać,

pewności

o kierunek

drogi

w nie:

i teren

Wschodzącego

rana do wieczora

simy.

miejscu. Uj.

:
na naszych

Dobre

Nr 6 (w pobliżu

Unit

wersytetu
drzy
Zakreto *ej)

sa-

ulu

stoły

DA Z

А

i kontrolerów obó *

Х

poszukuje

szkół

|

o:

kursów

iekcji

angie.

od

10—11

ul. Niemiec! cel

i 5—6

Mickiewicza

aszynistka posiadająca wła:
ВП& maszynę
pisania poszukuje

posady.

Stara—13

4.

znalazcę
uprasza
się
o zwrot tylko matury

ifotografji pod adr.
"W.Stefańska 46 m. 1.

SAMOCHÓD
„e O RD

zczepanSzcześniak,

tanio
do sprzedania
Jagejlońska 8,
Matusewicz.
gubioną

tyfoniową

porifel

zawierający:
maturę
rosyjską, wyd, przeź
1-sze gimnazjum klas
w
Jekaterynosławiu
ną jm. Jankiela Chaj*
towicza, oraz 3 foto"
grafje i 12 żł. Łask:

zwa

3 m. 6.

Wydawca

Siauisiaw Mackiewicz

®

b. m.w as

Polak, urodzony
wychowany
w

Ameryce,

w

ror,

wojny europ. wstąpi
do
armji
Hallera
walczył za
ojczyzm

księgę

pobo.i w Polsce.

Presi

o

rową,
wyd. przez pomoc p'eniężną na
Urząd
Akcyzy
w St.powroiną podróż d
Święci: nach dla Spółr Ameryki, gdzie zosta”

10 zł.

dzielni <Samopomoc»w

wił

rodzinę,

Łask.

Nowo - Święcianach,
ofiary
przyjmuje
numer
koncesji 940, Administr. »>Słowa»
unieważnia się.

TAC AT

TTT

TTT

TTT

sezon jesienny i zimowy
wielki wybór

Najwykwintniejszych przedmiotów
MĘSKIEJ TUALETY,
Bielizna, krawaty, kapelusze, czapki,

wyroby trykotowe, wełniane i

RZECZY

< „Obuwie

ete,

PODRÓŻNE

znanej

„Marko“

fabryki
po cenach fabrycznych

Dom Handlowy W/, Jankowski i S-ka
42

ul. Wielka

Wilno,

Zasobów.

w pewnym momencie, wskutek bra: stawiciele władz chińskieh z Głównoku paliwa, ledwie przeciągnęli lotnicy dowodzącym
Wojskami,
Generstem
to lotnicy nie chcieli zwlekać wy- samolot nad Bajkałem.
Cżan-Chuan-Sian'em na czele. Chińlecieli do
Korei.
Błąkali się nad
Od początku drogi powrotnej aż czycy okazali lotnikom polskim bar-morzem przez 4 godziny i nie mo: do następnego etapu Krasnojarsk — dzo wiele uprzejmości. Dla utrzvmadzinach lotu. Następnego dnia po:
goda była jeszcze gorsza — mimo

Gdy się
to wreszcie
udało, na drodze do
Heidzio musieli
lądować w górach,
wobec
wyczerpania
się benzyny.
Z pomocą im pośpieszył 26 p. artylerji japońskiej. Przysłano
też 2 samoloty,
benzynę i rycynę.
Lotnicy
polecieli
dalej, lecz już po 200 kim.
musieli
lądować,
ponieważ
przez
pękniętą rurkę wyciekł olej rycynowy.
Wylądowali
w fatalnej dla siebie

Słoń- Byrce. Naprawili

uszkodzenia, czeka-

na chwilę ódeszli od aparatu
się huragan,
poniósł ok.

Omsk włącznie, lotnicy mieli ciągle nia porządku rozkazał. Generał Cźare
wiatr przeciwny,
co utrudniało lot. Chuan Sian sprowadzić kilka oddziaGdy jednak wiatr zmienił kierunek i łów wojska, które obsadziło wszystnie
utrudniał
lotu, rozpoczęła
się kie drogi prowadzące do lotniska, a
nowa przeciwność: silnik zaczął za- na samym aerodromie utworzyło korwodzić, przerywając często na dłuższy don,
wstrzymujący
rozegzaltowany
czas. Od Orszy silnik działał bardzo tłum publiczności od zajęcia miejsca,

źle, mimo to lotnicy

lecieli dalej, W

Moskwie
przyjęcie
rące. Br.li w niem

było bardzó
go:
udział zarówno

oraz dypiomatyczni

skowa ch'ńska uderzyła fanfary, a zereprezentanci Ja- brana publiczność obrzuciła naszych

przedstawiciele

władz

sowieckich,

nem

osiadł

białem

do

wylądowania.

na

Gdy

miejscu oznaczo-

płótnem,

muzyka

woj:

ponji, Polski, Chin 1% d4 ale i przed: lotników kwiatami. W hangarze zebra«
stawiciele

organizacyj

lotniczych

w

zerwał Rosji i miejscowej ludności. Lotnictwo

który porwał
samolot,
50 metrów i rżucił na

potrzebnego

samolot

rosyjskie pomagało
nader wydatnie.

naszym

Jotnikom

ła się chińska Generalicja

i przedsta-

wiciele polskiej kolenji z p. Konsułem Symonolewiczem na czele, Gene-

|

rał Cżan-Chuan Sian wzniósł pierwszy
Ostatni etap Moskwa— Warszawa toast kielichem Szampana na cześć
przedewszystkiem
zaś zostali
oni nięcia w płynącej. opodai rzece. Lewe kpt. Orliński przebył w ciągu 6 go- gości,
Ogólnej radości nie było graprzez ministra spraw wojskowych u- jednak skrzydło aparatu
zostało zła- dzin i 15 minut
ustanawiając tem nic.
dekorowani wysokiem odznaczeniem mane,
a Śmigło pękło. Wówczas czas rekordowy. Tak szybki przelot
Tegoż dnia wieczorem kolonja
japońskiem, a mianowicie orderem lotnicy nie zawahali się z użyciem był tem trudniejszy, że aparat <Bre- polska urządziła w lokalu „Gospody
Wschodzącego Słońca: kapitań Or- ostatecznego środka: sierż. Kubiak guet 19» był już wlaściwie inwalidą Polskiej* herbatkę, na której powitaliński orderem
VI stopnia, sierżant odciął koniec
skrzydła, łatając je pod względem konstrukcji zewnętrz- no miłych gości z Polski. PowitaKubiak VII stopnia.
prowizorycznie, z drugiego zaś skrzyd- nej a i silnik od czasu do czasu nie nosiło charakter bardzo serdeczny
haterów

sypano

powietrznych

bo:

upominki,

płot. To uratowało

aeroplan od uto-

Oprócz tego dostali oni złote od- ła, dla równowagi

aparatu, zerwano przerywał,
i szczery. Byli z nami ci, co tak nieiż pozostały tylko
Wszędzie w czasie swego dłuż- dawno opuścili Warszawę; czuliśmy
Mandżurją drogę jednym
„skokiem* upominki od następcy tronu ks. Kuni żeberka. W
ten sposób
olbrzymią szego lotu dzielny .kpt, Oruński do- wszyscy ten świeży powiew z Ojczydo Heidżio; musieli jednak we mgle i t. @,
przestrzeń lotnicy lecieli z obciętemi znawał sympatycznego przyjęcia lecz zny. Mieliśmy między sobą tych dzielz kolei, który zakreślił sobie pokona- cofnąć się o 400 klm.—do Mukdenu.
Po pięciu dniach
i śmigłem,
zczepionem najmilej go podejmowano w Charbi- nych lotników, którzy
lotnicy, ,żegna- Skrzydłami
w 45 godz. i
nie tej olbrzymiej przestrzeni, wyno- Byli przyjęci w kwaterze Czang-Tso- ni owacyjnie, opuścili Tokio. już na
drutem.
nie,
gdzie
jest
duża
kolonja
Polska,
10
minut
przeleciel
dystans
od Wari
szącej kilkanaście tysięcy kilometrów. L. ina, poczem wystartowali znów do wstępie lotu wpadli w mgłę. Nie
Na
ogołoconych
skrzydłach
saWłaśnie w dniu wylądowania kpt.Orliń- , szawy do Harbina, czego jeszcze nikt
Początkowo raid ten miał prowa- Heidżo. Tu dopiero po raz pierwszy pomogło
wzniesienie
się
otrzymaliśmy Świeży numer dotychczas nie dokazał.
4,000 molotu wskutek tej radykalnej repa: skiego
dzić pułk. Rayski, musiał jednak od- otrzymali przepowiednie meteorolo= m., gdyż chmury były b. nawysoko.
Dnia 2go września o 8:mej min.
racji brakowało
przez
dalszy
ciąg „Tygodnika Polskiego* jedynego pisstąpić swe miejsce kpę. Orlińskiemu, giczne.
(Pelletier d*Oisy miał przy Przez 3 godziny błąkali się wśród lotu pięć metrów kw. płaszczyzny ma polskiego w Azji gdzie znaj. 20 rano, nasz aeropłan wzniósł się z
na skutek nominacji na szefa lotnict- Swym locie wszędzie wiadomości me- mgły nad morzem i musieli powrócić nośnej.
dujemy opis
przyjęcia lotników w tutejszego lotniska zasypany kwiatami
wa wojskowego.
teorologiczne).
Przepowiednia
ta do Japonji, przez
i żegnany przez kolonję naszą z żaco
od Tokio
Następny etap do Czyty,
a po»
Harbinie.
Kpt. Orliński miał do dyspozycji stwierdziła panujący nad Japonją w odlecieli zaledwie
o
„Dzielnych naszych lotników spot- lem i serdecznemi życzeniami szczę:
500
Krasnojarska odbył
klm, tem z Czyty do
ten sam aparat Breguet 19 na którym dniu następnym tajfun, wobec czego Wyłądowali pod Osski, po 11-u gosię względnie szczęśliwie. Jednakże kała polska harbińska kolonja i przed- śliwej podróży.

lądowania. Lotnicy chcieli odbyć nad

›'

QUBIONO= da, 26

skiezo orąz francnskie-

majątek?

z. Organiza
Wileński: |

przeprowadzi-

udziela

do

В

Zwigzk

języ: Wilno, W.Pohulanka

a się z Jagiellońskie)
Tna
Porogą 15.4 PZy
go

Dział

dowiany

lkowana
A Kgłez
Rolnych i

NA

Wii

dla

geo

Dyrekcji K. P. w Wilnie w

brali oni u- jąc na benzynę i olej, z którą špieurządzanych Szyli wezwani lotnicy sowieccy. Gdy

uroczystościach,
cześć przez wszystkie niemal

w. powietrzu od samego wzlotu to jed: sfery.
no długie pasmo niebezpieczeństw i
Zewsząd

na

Dyrekcja Kolei Państwowych

w zeszłym
roku odbył
pik. Rayski
lot dokoła
morza
Śródziemnego.
Dzielny lotnik miał więc do dyspozycji aparat już nie nowy.

tym z kojci na dystansie Europa — wet trudności, o ile dąży niezłomnie wili w
Japonia.
do zwycięstwa.
ca, od
Pierwszym był Włoch Ferrarini,
Lot kp. Orlińskiego i sierżanta dział w
Rzym— Kubiaka
który w 1922 r. przeleciał
na przestrzeni 22600 klm. na ich

tepian, trancuzka kot
wersacja. _ bibljotekń

i

I. Gotawacz

podać:

zasobów

prżodują

Tokio. Lot trwał 2 miesiące. Po Ferlotnik francuski
rarinim znakomity
Pelletier-Doissy w 1924 r wylecał z
Paryże, chcąc dotrzeć do Pzkinu, lecz
Lot
Szanghajem.
rozbił się pod
skończył na innej maszynie, nie ku
sząc się już na drogę powrotną.
W tym roku
Duńczyk
Bottved

TTT
Na

przetargu

Qpzkowanie,
naładunek i przewóz
obciążają
kupującego.
Biiższe informacje udzielane są w pokoju er. 40

się w tej sprawie do

МАк

telef, 9—05.

daty przetargu.
Łącznie z ofertą należy nadesłać
kwit
kasy
którejkolwiek z Dyrekcji K. P. o wpłaceniu, tytułem
5 proc.

SPRZE

Bilety do nabycia:
KOLEKTURA: Witoldowa 53 —
Dom H.-K. <ZACHĘTA»
Gdańska 6,

РР

й

Szaty, łóżka
i t. d.
Wykwintne— Mocne—
Niedrogo.

Można wygrać 1/2 MILJONA złotych
lub wiele mnicjszych sum.
14(а LOTERJA
PAŃSTWOWA.
L OS Y: cały 40 — zł, 1/2
— 20 sł.
1/4 —

11.

CZENICE przyj
mę na całkowiić

SPIESZGIE PROBOWAĆ SZCZĘŚCIA

szkianych po
smole

m.

i gabinetowe

kredensy,

fortepianów,

zdobyć

| Hortowa

19,

mz

20.

sypialne,

lonowe

tisharmonii.

Chcecie

1843

jadalne,

wypożyczanie,

zamiana

pianin,

po

r.

10 do 12 i od 4 do 5.

od

w liński rozpoczął lot w przeświadcze- przylot kapitana
Oriińskiego i sierw niu, że nie zawsze decyduje maszy- żanta Kubiaka do Tokio przypominał
i imię polskie sze- na, którą człowiek kieruje, ale waż olbrzymie owacje na cześć słynnego
rozwoju awijacji
roko po świecie rozgłosił.
niejssą może jest potęga woli, która Cobhama, zgotowane
mu w Anglji.
Lot kpt. Orlińskiego jest czwar- potrafi przezwyciężyć największe na- Przez 5 dni, które lotnicy polscy ba-

szeregu

od

w dniu 8;X 1926 r.» należy nadesłać do Prezydjum
Dyrekcji K. P. w Wilnie, Słowackiego 2, do godz.
10-tej dn. 8 x—26 r.

na przestrzeni Warszawa — Tokio— zużyty. Mimo tych wszystkich nie- brały udział nietylko koła lotnicze i
Warszawa. Brawurowy lot kpt. Or- wesołych właściwości oddanego so- sfery urzędowe oraz dyplomacja, ale
lińskiego i st. sierżanta Kubiana po- bie do dyspozycji aparatu, kpt. Or- olbrzymie tłumy publiczności, tak, iż
stawił

36

9.

Wilno, Niemiecka

Tamże można je obejrzeć.

wadium,

i

Chirurgiczna

Pohulanka

5—7.

utrzymanie (z za
kładów
Nazaretu
|
istnieje Czartoryjskiego).
Di
ży
słoneczny
pokoji
Pomoc naukowa,
fof'

ul. Tatarska

K. DĄBROWSKA

Wydział

Orliński, kończąc

urzędów

Krucz»

Od

skórne

GILENKIA
MEBLE

Tanie

minimalne i dostępne

Lecznica

chorych

Szczegóły zwycięskiego lotu
„ Warszawa—Tokio— Warszawa,
Jak już donosiliśmy w sobotę
Zaznaczyć należy, że silnik tego przy kończącym się tajfunie.
wylądował nalotnisku Mokotowskiem aparatu Lorrafu Dietrich 450-konny
W Japonji gości
polskich przyj- gąc się przebić przez mgłę.

kpt. pilot Bolesław

Warszawa,

3) że ceny są ważne na przeciąg 2 ch tygodni

:

Od

za:

wojskowości,

1) cenę za 1 szt. loco powyższe magazyny,
2) oświadczenie
oferenta,
że beczki i balony
zostały obejrzane przez oferenta,
że stan takowych
jest mu wiadomy,

sprzedaż

Kresowego

najlepsze

Podziękowania

Szpitala Są:

Choroby

Zarzecze 5 m. 2.
W.Z.P. Nr 38,

160.

więjobarwnych.

SPRZEDAŻ,

ofercie należy

Zł

dobrze jak

odbitek nawet

Mała

drewnianych

udziela doświadczonź
nauczycielka
z dypł
z Londynu. 8 zł. mieś
kompiet. zajęcia cod

i weneryczne kebiece.
Przyjmuje od 4—6 pop.

D-ra T. Dembowskiego

w magazynie głównym
ma st.
Wilno Towarowa

W

66

graniczne
powielacze
pięćdziesięciokrotnie
droższe.
3.080
wyraźnych

Prywatna

jących się:
w Nasycalni na st. Włodawa
i

DETĄL,

kpt, Orlińskiego.

KOMPLET
Działa tak

wicz.

ijų

wszysikich. Z powažaniem

inżynierów,

i beczek

ordynator

ATRI

nika 1926 roku na sprzedaż balonów

Ofertę w

(tė

Powielac2 98

Ceny

busole,

pamiętać

Lekcji
angielskiego

Za. Pjqtrowicz-

propagandowa

POLSKI

Szał.

Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza
niniejszym przetarg publiczny w dniu 8-go paździeramonjaku

idobra ziemia. Cierty
pisemne:
Wilno,
walna 60 m. 11

przy ul. Tatarskiej Nr 24,
Sala, gabinety i kuchnia urządzo:
ne w nowoczesnym stylu amerykań.
skim i pod
kierunkiem
wybitnych
sił fachowych.

Przyjęcie

Szę nadal

KOBIETA LEKARZ
D-r Janina

znajdzie w

40,

25

19.

de

Polskiej Jadłodajni i Kawiarn

:

farsie.

m.

Podstawą życia człowieka jest hygjena i dobre odżywianie.
A
takowe
Szanowna Publiczność zawsze

Ogłoszenie

_Karfoile

Franciszka Rymaszewskiego
Mickiewicza

w 2 akt

20

Sierakowskiego

wieków.

a

Rolnicy!

1, tel. 82,

Biuro czynne od godz. 10—4 pp.

Raid

o systemie

Wobec ogólnego
nowoczesnym

Wiinie

E

w

po

Maszyna

akt.

Wykonywa wszelkie roboty precyzyjne i podziałowe

|

@пп

w8

14

Jurczenkowa (oprócz niedz: i Świąt)

dramai ак

Warszawa

teodolity,

Reklamowe

GARBARSKA

Pij

dramat

instrumenty.

GRABOWSKIEGO
w

Poleca

«Harold Lloyd»

niezbędne dla pp.

" Komunikat

dogodnych

STEFANA

Putti +

de

nsuczycielka

od Ciasnej.
Dowiedzieć się między
За эа

dnie o godz. 5-ej.

7

doświad-

długoletnim pobycie w 50 ha kupię natychi
Anglji. Ad. Mickiewi-imiast.
Wymagane
cza 37 m. 17 wejście warunki: Silna woda

toromierze, łaty, taśmy stalowe i wszelkie

00049000000000

w

od

angielskiego

dodatki.

(Dawid

Poleca

10 października r. b. przyjmuje
na warunkach
jak zwykle

bardzo

Lya

Ossolińskich,

„Slooa“
się

urocza

Gerlach

Ogłoszenia |

uksže

oryginalnie

program: Król śmiechu

winda.

do No
Lowieckiego

z ziemią

czona

'

pokoje

ogrzewanie,

Wodny

To iragedja kobiety, o której mówią jej narzeczonemu: «Poznałem ją na ulicy».

Na 1 piętrze lokal z wielką salą

który

a

piękna

G.

HOTEL PALACE“
wynajmuje po 2—3
z kuchniami

KRÓLEWSKIE"

niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie

zarująca,

&©

8.

W

dm

@©)

Motodecki,

Wiieńska

Młyn

film

Porywająca

Heli os“ $$

Meble

wyświetlany

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

Kino-Teatr

Drelichy na materace,

poleca

|i

ŚWIATOWY

POCZĄTEK
5-ciu

„GRZECHY

będzie

wizja potęgi i blasku, bogactwa i uroku dawno nieznanych
MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5)
NAD PPOGRAM;
<Kurzy raj» w 1 akcie.
i
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego..
KASA
CZYNNA:
w niedzielę I święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od/godz. 4 m. 30,

na żądanie,

od

L

fudziela

Se

względnie
posady
r
na sprze- p auczycielki.
Posłada dakom
za gorące
warsztatach`
»muzykę i rysunki oraz Skuteczne
odezwani
Sznejlisa Mickiewicza 2 znajomość języka fran-SIĘ na moje rozpac
cuskiego.
Zgadza sięliwe ogłoszenie z pr
i pr
na wyjazd. Wilno, ul. śbą o ratunek
daż w

ukaże się dopiero dn. 10-go paźdzern.
Dziś

nie do sprzedania.

godz. KS 9—10
B niei półi
ekcji

Ludwisarska

Tatarskiej.
decznie
dziękuję

Białostocka 6 m. 5 od Wystawiony

2
©
©
®
060606666 86666 8666 ©86868686$5

0999

sofortiger Antritt.
Paul Zischra. (Hamburg

©€

używ. kuchni.

wławłaści:

ciel | Polskiegt
Składu Apteczna

я
mocny, užy- cielka, poszukuje za-g0
krępujące
— z ewent. bardzo
wany, w dobrym stajęcia
biurowego,
róg

o

Ni, Łowiecki Słowa”:

Reisende, die nur fleis-

Lejtner—szosolekki 1
wy,

we 2
* Wejście nie-

RUBIŁŁO
L

cowniczka biurowa, b. nauczy:

LA

wie

alle meine

0090000V0569V96

Geld
verdienen

t
— ргашёупомапя

sk

się,

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

kazyjnie
ROWBR
/

ci

ności

Z powodów natury technicznej

00030

Nowy, nadzwyczajny wynalazek amerykański
przeciwko
nadmiernemu
poceniu

Nr 225 (1235

k a o Ak

Ūdorono

охо

z

As Ak

$

znaki

— Redaktor w/z Czesław Karwowski

japońskiego

tow. lotniczego, część materji, tak,

Odpowiedziałny ża egłoscenia Zenon

kawiński.

Drukarnia

„Wydawuiciwo

Wiłeńskie"

Kwaszelna

23

|

