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do nazwy naszej Organizacji Ż.P.P.
Ale poza temi organizacjami
po* garetce krakowskiej

Głosowi Narodu

Narodowa, posiadająca

tragedję narodu;

żyć, aby krew
nie zło.

Źródłem

należy,

swoich

dą-

szeregach

szereg

zła jest Sejm. * Sejmowi

który

rycznemi i kategorjami państwowemi.
Ale opiera się na lewicy,
bo żylko

Ale

a ci przynoszą

w dziejach

odrodzonej

równie dobrze reprezeniuje

Należy więc marsz. Piłsud-

parństwotwórczym,

większą

przy

budowie

kiedyś

szlachcic

kresowy,

chciał do gniazda

Polski

uczoną

także

był

socjalistą,

i miał swoją wyprawę
tego rodzaju

wie

pożyteczny

premjerostwo

arozumiane

p.

kijowską.

bo

Dziś

bredni już się nie

po-

Piłsudski,

poprzestając

Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-е) 1 3-е) 30
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych

oraz

proc. droże!

2» prowincji

o Ż3

Ogłoszenia

jako odpowiedź

na

będzie

BUKARESZT, 5—X Pat.
wrócić ma do Aten najpóźniej
mistami panuje Ścisły kontakt,
przybywają wysłańcy z Aten,

traktat

li-

tewsko'sowiecki. Tak sammo zapewne wpro"
wadzenie p. Meysztowicza do gabtnetu,

siłą naj:

wykazał

A o p. Niezabytowskim:

państwa,

Usunięcie p.

30 września,

czwartek

Raczyńskiego

który

katolicka.

unji z Ligą Narodów.

Następnie

przemawiali

delegaci

poszczególnych

Uroczystości

-

belgradzkie.

Szono szereg przemówień, podkreślających konieczność zacieśnienia wza*
jemmych stosunków gospodarczych i kulturalnych między obu narodami.
Przyjęto następujące
2 rezolucje:
Pierwsza rezolucja
dotyczy wymiany
profesorów, współpracy akademików,
wprowadzenie służby informacyjnej

Druga dąży do nawiązania intensywnej

utworzeniem

nowego

gdańskiego.

senatu

„tę-

nowego

linię

nad

wystąpił

ziemiaństwa

gabinet przesunął

skiemu, który stanął na czele opozycji sejmowej i wywołał konflikt, prowadzący no-w
prostej linji de rozwiązania sejmu i do
wych wyborów. Zachowanie się ziemiań*
skiej partji chrześcijańsko'marodowej podi
czas ostatniego kryzysu dostarcza nam niet
zabitego nowego dowodu, iż w rzeczy samej
ziemiaństwo, jest niezdolne do zrozumienia
i ebrony

własnych interesów. Naiwni

ła. W

to

chodzi,

były

Głosu Prawdy

na

lewo.

To

polityczną.

wiedzieli
że powstał rząd nowy,
że weszedł
tam
jeden z najwybit-

niejszych

posia-

ziemian,

wybitniejszych

jedex

z

konserwatystów.

za nolatką o zasiugach p.
sztowicza nie znaleźliśmy tam
kułu oświetlającego

charakter,

naj-

artyjaki

pogróżki przybrał

na to

zapadły jednomyślnie.

Kongres

:

tuacji spotykamy się w Robotnika,
Pisze p. Niedziałkowski:

Meysztowicz jest jednym z naczelnych
przywódców monarchistyczuej grupy <5-

nietylko

w demokrację,

paneuropejski.

WIEDEŃ. 5,X PAT. Dziś obradowała

paneuropejskiego. Ze strony Polski w
der Lednicki.

Komisja

zacji paneuropejskiej.

przedyskutowała

komisja polityczna kongresu

posiedzeniu wziął udział Aleksan-

i przyjęła

projekt

układu

organi-

Statut ten nabierze dopiero mocy po przyjęciu go

przez organizacje narodowe. Rząd belgijski upoważnił posła belgijskiego
w Wiedniu do złożenia kongresowi
deklaracji, stwierdzającej,
iż rząd
belgijski uznaje i ceni prace kongresu.
Dziś wieczorem rozpoczęto się tu plenarne posiedzenie sekcji inte

jektuainej kongresu paneuropejskiego.
ckiaskami

oświadczenie

Na wstępie

posła belgijskiego

wali

ale

na całego już

w równość

i mas włościańskich.

Nikt w obecnym gabinecie nie re:

prezentuje

żadnej

Zamach
„

|

prezesem

wyboru

z urzędu

byt

z

członków towa

rzystwai faktycznym . kierownikiem,
Towarzystwo to zakwiiło i odegrało
dużą gospodarczą,
społeczną i poli-

tyczną rolę-na kowieńszczyźnie, pod-

nosząc tak stan gospodarstw wię:
kszych
jak i drobnych.
Trzyktotnie

wybierany do Rady Państwa

z

Ko-

wieńszczyzny był jednym z kierow=
ników reprezentacji polskiej w parlamencie rosyjskim. W r. 1911 podczas

w

przyjęto

Wiedniu,

Ofiarą

nym,
p.
wybitną rolę

Państwa

Meysztowicz
odegrał
przy
obaleniu
przez

ustawy

burzliwemi

który zapowiedział

gospodarczego

i politycznego

dniowe zawieszenie lzb.
Państwa

Siolypina,

znane

trzy-

W

Radzie

przelrwał aż do jej

rozwią-

zania, odegrał w niej poważną rolę
jako kilkoletni członek komisji prawniczej i finansowej. W r.“ 1921 obej-

muje z rąk gen.
Żeligowskiego
zwierzchnią władzę nad Litwą Środ-

kową
i przeprowadza
pomyślnie
wybory
do Sejmu,
uchwalającego
włączenie Wilna do Polski, po czem
rząd Kowieński skonfiskował rodzin

ne jego dobra na Litwie. Pan

Mey-

sztowic2 był długoletnim
członkiem
zarządu, a później prezesem dyrekcji
jedynej na kresach instytucji kredytu

długoterminowego którą po wojnie
potrafił utrzymać i dżwignąć. W r.
1922

oznaczony

orderem

Polonią

Restituta klasy drugiej, Żonatyz Zofją
hr. Kossakowską. Dwuch
synów p.
Meysztowicza pełniło służbę frontową w armji polskiej.

szowinisty niemieckiego.
padł podof.

francuski.

PARYŻ, 5—X Pat. Pisma donoszą z Moguncji następujące szczegóły o napaści dokonanej w Neustadt na podoficera francuskiego. W chwi-

i

partji

politycznej,

Lecz pp. Meysztowicz i Niezabytow-

ziemiaństwa
ogół
ski reprezentują
polskiego. Referent polityczny walneziemiaństwa
go zjazdu zrzeszonego
polskiego ma chyba prawo
uważać
się za przedstawiciela
ziemiaństwa,

Il Mościcki C:Ał go obsypywzć obelgami grożąc przytem sztyletem, a następnie ranił
go w okolicy serca. Napastnik szybko siadł do motocykla i odjechał.
(2) Prezes Rady. Ministrów
J. Piłsudski, W iadze niemieckie zaofiarowały władzom francuskim wszelką pomoc celem schwytania przestępcy, którym jest b. podoficer nazwiskiem Ehbrhardf,

Premjer

marsz, Piłsudski —
urzęduje.

WARSZAWA,

5,X, PAT.

Pan pre-

Uroczystości 700 lecia św, Franciszka.
ASSYŽ, 5. X. Pat. Wczoraj odbyły

się

tu

uroczystości

związane

rano ministra

Bartla,

©

godz. 12-tej kościoła św. Franciszka, gdzie kardynał del Val zasiadł

na

monumental-

marsz. Piłsudski urzędował
jako mi« nym tronie z roku 1600 przeznaczonym dla papieża, na którym od wienister spraw wojskowych w gmachu ków prawie nikt nie zasiadał, poczem
rozpoczęły
się
pienia religijne.
M-stwa Spraw Wojsk.
iw7 Sztabie Ge- Następnie pochód udał się do dolnego
oj
kościoła
św. Franciszka,
gdzie
neralnym, załatwiając bieżące sprawy odprawiona była msza pontyfikalna.

2) z negatywnej oceny, aby przed: wojskowe. Czas popałudniowy po:
święcił marszałek
pracy
w
swoim
Przeciw opozycji.
siębrana w Sejmie dzisiejszym próba gabinecie. O godz. 9 wieczór przyjął
MOSKWA, 5. X. Pat. Odbyło się tu szereg manifestacyj politycznaprawdy ordynacji wyborczej uchwa* p. marszałek min. Bartla.
5
nych,
które przyjęty rezolucje potępiające politykę opozycyjną z Zinowjelona dziś mogła dać naprawdę dowem i Trockim na czele.
Objęcie
urzędowania.
stateczne rezultaty,

3) z obawy nowych wyborów,
powszechność prawa wyborczego, w ustawodawstwo robotnicze, nadewszystko zaś w
wypływa nasz pozytywny stosureformę rolną.
nek
do marsz, Piłsudskiego, jako najTa nieszczęsna reforma rolni! W <do*
świadczonych» dłoniach p. Niezabytowskie: większej dziś w Polsce popularności
go, równieź obszarnika i konserwatysty
wcale reakcyjnego, przy słabości i chwiej- i siły politycznej, jako do jedynego
ności p. Staniewicza zaśnie ona zapewne człowieka, który
Polsce może dać
snem głębokimz ten charakter kierownictwa
władzę.
sprawy rolnej w Polsce stanowić musi znwód niezmiernie głęboki dla proletarjatu
Marsz: Piłsudski nas nie zawiódł.
rolnego

prezesem

Stołypin, a p. Meysztowicz był wice-

skutkiem czego nastąpiło

zes Rady Ministrów marszałek Pił: z 700 rocznicą śmierci św. Franciszka, Na uroczystości te przybył delegat
udał się do górnego
a prze- sudski przyjął dziś o godzinie 10 tej papieski kard. Merriг del Val. Olbrzymi pochód

Z założeń negatywnych,
Przeforsomian na członków rządu.
cież
założeń, którym nikt dzisiaj z
całej
cji
opozy
wał wbrew skrajnej
konserwatysłów
się nie sprzeciwia:
lewicy.
1)
z
negatywnej
oceny dzisiejszeI zamiast czwartkowych pogróżek
go Sejmu,
Głosu Prawdy z taką oto oceną Sy-

które

skie którego

Radę

tych sprawach

miasta w
Uchwały

obecna jest najkorzystniejsza do rozwinięcia tego ruchu.
Traktaty locarneńskie i rozmowa między Briandem
i Stresemanem stworzyły nareszcie

Do Pana Augusta Zaleskiego—
Warszawa,
Mianuję Pana ministrem Spraw

założył towarzystwo rolnicze kowien-

w

zdecydowany przeprowadzić uzdrowienie
finansów wolnego
myśl! żądań getewskich i układu celnego zawartego z Polską.

Nominacja p. Zaleskiego.
odpowiednią atmosferę dla porozumienia
WARSZAWA, 5,X. PAT. Dziś o między narodami Europy.
dekret:

Marji z Szyłynów. Po skończeniu studjów i krótkiej służbie w wojsku o:
siadł na wsi. W r. 1890 kiedy
rząd
rosyjski zezwolił po raz pierwszy na
organizację
towarzystw
rolniczych

rząd marsz. Piłsudskiego,
М gdy podoficer Audigou siedział w kawiarni przepełnionej
goścmi
niedzięki
wejściu
do gabinetu tak silnej Zagranicznych. Warszawa, 5,X. 1926, mieckiemi, podszedł do niego pewien osobnik w ubraniu cywilnem i za,
wane
dystyngo
(©) Prezydent Rzeczypospolitej
czy

Wręcz odwrotnie.
od Warszawianki odpowiedzi
Przeforsował, bo inacze tego na* właśnie pytanie.
zwać nie można, przeforsował nomiNici łączności.
zienację dwuch konserwatywnych

wijeńskiego,

i fiząu.

Aleksander Meysztowicz minister
sprawiedliwości urodził się w r. 1864
w maj. rodzinnym
Pojaście, powiat
Poniewieski (obecnie
republika
ko-

patniętnej debaty nad rusyfikacyjną
ustawą o ziemstwach w kraju zabra-

ników pomyślnych dla obu części Świata. Nie ulega wątpliwości, iż chwila

12-tej m. 30, Prerydent
Po- godzinie
Rzeczypospolitej
podpisał następujący
Mey

indywidualności, jak były szef Litwy
czy nie dystyngowane, — dość, że
nie Środkowej.
marsz. Piłsudski za temi radami
Czekamy na taki artykuł? Opinja
poszedł.
ziemizńska ma prawo domagać się

wa»

Sejm

Meysztowicz, minister

sprawiedliwości.

wego senatu. Wczoraj wieczorem obradował komitet
wykonawczy partji
niemiecko-liberalnej. Po dyskusji wybrano dwuch delegatów, którzy mają
prowadzić z senatem rokowania na podstawie formuły, że partija niemiecko-liberalna gotowa jest współpracować z każdym
rządem, kióry byłby

iż ruch paneuropejski nie jest skierowany przeciwko niej. Ameryka bardzo
interesuje się tym ruchem
w przeświadczeniu, iż doprowadzi on do wy:

niedzielę, nie napisała o gabi-

necie mic. Wczoraj także nic. Wogóle
publicyści tego pisma, jskby
nie

dacze bogactw rolnyėk będą znów musieli
zapłacić za kosztowne tanaberje poprzebie*
ranych w kontusze golibrodów, kiórych sa*
mil zrobili swymi przywódcami. Rząd powimien wyciągnąć konsekwencje 5 WyLWorZOnej przez nich sytuacji.

Nie o

się

A'eksander

wieńska) z ojca Edwarda marszałka
szlachty powiatu Poniewieskiego i

Odpowiedzieliśmy: w imieniu belgijskiego ministra Spraw Zagran. Vendeivelde, iż rząd
ten belgijski popiera żywo prace kongresu. Następnie literat Emanuel Ludwig
pogróżkami:
już zakrawa na celowe nastawianie „niech linję polityczną zmienia
wygłosił referatu p. t. Goethe jako europejczyk.
kio przegrywa, a nie ten kto zwy1 tym razem jednak parija ziemiańska krzywego Źwierciadła!
Na kongresie paneuropejskim przemawiał wczoraj delegat Ameryki
swych
obronę
rzyła
powie
utartym zwyczajem
cięża*.
Cat.
Warszawianka
inną
drogę
obraFrydyryk
Ailen.
Zaznaczył on między innemi:
Ameryka jest przekonana,
Stroń*
p.
iemu,
interesów golibrodzie endeck

pod adresem

ministrowie,

Wedle pogłosek, były krół grecki Jerzy
za dwa tygodnie. Między królem a legityDo Sinaja, gdzie król Jerzy się znajduje,
delegaci legitymistów, informując go O wy-

5 X. PAT. Prezydent senatu prowadził dziś w dalszym
i wielkiej ciągu GDAŃSK,
narady z przedstawicielami stronnictw w Sprawie utworzenia
no-

do wielkich „gestów

Polski.
a

o 25 proc. drote

wyreź:

rodowe w świetle ideału katolicyzraw. Pożądana byłaby również współpraca

autentyczne-

go litewskiego szlachcica,

skni

i tabelowe

Nowi

w Polsce.

na odroczeniu Sejmu,

Międzynarodówka

Narady

staroszlachecki, atawizm

cyfrowe

Powrót b. króla Jerzego do Aten.

wtarza, Dziś Polska uprzytomniła już w sprawach kuliuralnych i t. 4,

dla do-

Piłsudskiego

Mickiewicza 24

CENA OGŁOSZEN:
xa tekstem 10 groszy.

swego po- krajów, W imieniu Polski przemawiał prof. Chalecki.

wrócić
i dla
tego z entuzjazmem
patrzył jak Piłsudski szedł na Mińsk,
szedł nad
Dniepr — nazywany był

Chrobry

Świat 46—14

— Nowy

POWIATOWA—ul,

nie chęć poszanowania konstytucyjnych form w granicach możliwych w
obecnej sytuacji, w czem — zdaniem dziennika — różni się od Mussoliniego i Primo de R:very.

ga- padkach w Orecji.

Dziś
polityka masza jest całkiem
gabinetu jest w każdym razie koncesją na
Piłsud:
marsz.
pokojową,
najbardziej
pacyfistyczną
przez
rzecz
parlyj
lewicowych,
aczkolwiek
bliższe
R:ąd stworzony
znaczenie
tego
posunięcia
dopiero
wtedy
prawica
go
z
polityk
wszystkich
innych
państw
skiego — upadł, Obzliła
będzie
można zrozumieć
skoro wypłyną
broinformacje o sobie p. Karola: Niezabytow- europejskich. Ale i pokojowa polityka
sejmowa, broniła—levica S:jmu,
skiego, dotychczas zupełnie szerszym
ko. może być małą i mizerną, może być
Wyzwole:
i
PPS
Dąbscy,
Bryle,
nili
łom nieznanego.
nie. Ci, którzy mają maarsz. PiłsudSłowa powyższe
zawierają
cai- dostojną i silną.
—
socjalistę
za
Rząd marsz. Piłsucskiego choćby
skiego za lewicowca,
kiem już fałszywe określenie sytuacji,
byli przekonani, że ten lewicowiec Czas się tłómaczy, że nie zna p. dlatego, żże sam marszałek dał mu
Piłsudski oprze się teraz na lewicy, Niezabytowskiego. I myśmy nie wie- swoją firmę nie będzie gabinetem
przedew- dzieli np. swego czasu co to za zna- przejściowym. Dlatego my antyparlawywiesi hasła demagogji,
wybory.
na
runie
szystkiem agrarnej;
komitość pan profesor Nowak! Jest mentarzyści znaleźliśsiy wreszcie stałe
chwili ktoś
radyorgan
Istotnie Głos Prawdy
dla nas zupełnie. niezrozumiałem, nie- oparcie. | to w takiej
zwrócił
się
do
nas
z
propozycją
kainej inteligencji i Piłsudczyków, pojętem jak może pismo poważne,
pod po wstąpieniu pp. Meysztowicza
nie marsz. Piłsudskiego)
(lecz
i abyśmy, jako pismo, jako organ myśŚ:
nieobecność ministra wojuy, z takiemi Niezabytowskiego do rządu, pisać, iż li dążącej do silnej władzy, zmienili
Przyszedł

ui. 3-go Maja 5

WILEJKA

Francuska o sytuacji

sobie, że w Piłsudskim poza
polity- współpracy gospodarczej.
kiem wyszłym z rewolucji i oddziaZagranicą
a zwłaszcza w Rosji i na Lit łów strzeleckich jest jeszcze atawizm

nawet nie bardzo
bra pzństwa:

szkodę

skiego przekonać, że nie lewica, lecz
prawica polska
jest czynnikiem na-

prawdę

oto

który

lewica polska go popiera, światłą głowę jak rękę nieszczęśliwą
więc czerpie swoich współ- pisze o nowym gabinecie w sposób

państwu.

—

WARSZAWA

PRAGA, 5,X (PAT). Prasa czechosłowacka
donosi z Belgradu:
Z
skim swoich przedstawicieli, tak jak
przez
głupotę endecką socjalistą, okazji pobytu 70-ciu czechosłowackich posłów i senatorów w Belgradzie
to już dziś czyni ogół ziemiański.
podczas którego wygłoKról Bolesław odbyło się uroczyste posiedzenie Skupszczyny,
Tymczasem oto Czas krakowski, Zdaniem endeków

Piłsudski chce twcrzyć silne i potężne państwo polskie. Jest to czło:
wiek, który myśli kategorjami histo-

pracowników,

ŚWIR

WIEDEŃ, 5 Х. PAT.
Na rozpoczynającym
się tu kongresie
unji
wylana dała dobro, a i autorytetów i jakościowo o wiele że budżenie paniki o jakichś polskich
robotą, katolickiej, podkreślił jej prezes de Reynold konieczność
założenia
mię:
planach
wojennych
jest
słabsze, ilościowo wśród ziemian silmianem
infamji, dzynarodówki katolickiej, któraby studjowała wszystkie kwestje międzynaniejsze,
stronnictwo
chrzešcjsnsko- którą piętnujemy

w Polsce
przeciwstawić
się może narodowe.
Nie ulegało dla nas najmniejszej
tylko marsz. Piłsudski. Piłsudski jest
wątpliwości,
że i-tamte grupy uznają
tym jedynym
silnym człowiekiem w
w pp. Meysziowiczu i Niezabytowpaństwie. Innego nie mamy.

skrajna
Stamtąd

— ui. Piłsudskiego

ST. ŚWIĘCIANY — u. Rynek 9 8

Mackiewicza 63

nie zwraca:

binet imperjalistyczno-militarnc-kresowy. Wyražališmy juž
nasz
pogląd,

talentów

STOŁPCE

PARYŻ, 5. X, PAT. Oeuvre omawiając sytmację w Polsce podkreśla,

się krew bratobójcza,
okupić

ul. Mtajora

u-iu 20 groszy

iż marszałek

do robienia alarmów, że jest te
litycznemi istnieje krakowska Prawica
szczupłych

—

Prasa

Po zamachu majowym powiedzieliśmy: stała się rzecz straszna, polała

w

1

80

rczął1 «m

ujezczEous

niezamówionych

mamy siły, mamy ludzi, mamy ambiSukces naszeį linįi politycznej.
Inne grupy
konserwatywne.
Weįšcie
pp. Meysztowicza i NieDo poglądów
politycznych
zie- cjg i ochotę podjęcia pracy państwo*
zabytowskiego
do gabinetu marsz. mian kresowych na sytuację obecną, wotwórczej
Na 12-:stu ministrów jest sześciu
Piłsudskiego jest wielkim sukcesem zbliżony jest w Warszawie Związek
kresowców.
Piłsudski,
Meysztowicz,
Pracy
Państwowej.
tej linji politycznej, którą propagowali Zachowawczej
Stanieziemianie
wileńscy,
której służyło Nawet nazwa Związku jest zbliżona Niezabyiowski, Czechowicz,
wiez, Składkowski,
Dało
to powód

Należy jednak

ul. Zamkowa

1

262

cema pojedynczego

<StviGWA

niech zmienia linję ten, kto prześrywu.

Słowo od chwili zamachu majowego.

—

ul. Wileńska

— ul. Ratuszowa

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIiZCIANY — uł. Wileńska 28
POSTAWY — ui. Rynek 19

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

6 paždziernika 1926 r.

LIDA
Redakcja

—

NIEŚWIEŻ

Nie poszedł za demagogją
swoich
wielbicieli Nie
pozwolił się wziąć
w niewolę
Brylom
i Djamandom,

WARSZAWA,

kierownictwo

M-stwa Wyznzń Religijnych i Oświecenia Publicznego. Między godz. Н

PARYŻ, 5, X. PAT. Jak donosi Matin, obzerwatorjum paryskie
potwierdza doniesienia obserwatorjum Felenza, iż w odległości 11,000 klm.

tel vice-ministra
Gajczaka
rektorów departamentu.

seismograficzne francuskie notowały trzęsienie
ziemi
w przeciągu
godzin. Dotychczas nie udało się ustalić ogniska trzęsienia,

a 2 po południu przyjął p. min. Bar. NEStĄpPiło gwałtowne trzęśienie ziemi, ktore

Wzrost

oraz

dy-

kosztów utrzymania
o 3,39 proc,

W sobotę 2 psździernika, w głównym urzędzie statystycznym
odbyło
się posiedzenie komisji
do
badania
zmian

kosztów utrzymania,

Wyciągnął rękę do zgody, do współ- ustalono, że zwyżka
pracy. Olbrzymia
jego
popularność

wśród mas pozwala w Polsce jemu
i tylko jemu jednemu na robienie
polityki bez demagogji.
Teraz z kolei my konserwatyści
może więcej aniżeli niejeden członek
nie
powinniśmy zawieść marsz, Pitparlamentu.
sudsklego. Powinniśmy
okazać
że

Niewyjaśnione trzęsienie ziemi.

5,X, PAT, Pan Mi:

nister Bartel objął dziś

na którem

kosziów

utrzy+

mania we wrżeśniu w porównaniu z
sierpniem wynosi 339 proc. Zwyżka
w grupie żywnościowej wynosi (6,72

trwało

kilka godzin.

'-———-——22——————2—-——

Pod

wpływem

Stacje
4 ch

TAI

Aleksandrowskiego.

Wedle wiadomości jakie otrzymaliśmy z Kowna, w tamtejszych sferach
dyplomatycznych,: mówią, že postępek Śleżewicziusa,
podczas jego podróży do
Moskwy przez Rygę, kiedy to nie zawiadomił o wów. rases
i Ši widział
się z min. Ulmanisem, tłumaczony jest naciskiem, jaki wywarł na premiera
litewskiego, poseł sowiecki w Kownie, Aleksandrowskij.
Aleksandrowskiemu, jakobyjspecjalnie chodziło, ażeby Śleżewiczius, przed
podpisaniem paktu, nie widział się i nie konferował z Ulmanisem.

Birk

proc.), opałowej (4,51) oraz odzieżo-

wraca do Estonii.

Wedug wiadomości jikie nadeszły do Rewia z Moskwy, b. poseł
wej i obuwianej (1,02 proc.) nato- estoński w Moskwie, Birk, postanowił wrócić do Estonii i wyjechał już
miast grupa potrzeb
kulturalnych jakoby z Moskwy do Rewia. Narazie niema potwierdzenia tej wiadomości,
oraz mieszkaniowa nie wykazały żad- jak też nie posiadamy szczegółów o celu i przyczynach, które zniewoliły
nych

zmian.

Birka do powrotu.

Karol

Niezabytowski, minister rolnictwa,

Urodził sięw 1875r. w majątku Ole- >
szewiczach ziemi Grodzieńskiej. Gim-

nazjum klasyczne ukończył w
roku w Wilnie. W roku 1889

czył fizyko-matematyczny

1865
ukoń:

fakultet u-

niwersytetu petersburskiego ze stop=
niem kandydata nauk fizyko-matema-

tycznych.
Warunki rodzinne zmusiły go do
zaniechania. dalszych studjów zagra-

nicą i objęcia zaniedbanych i zadłużonych rodowych dóbr «Bacewicze»
w powiecie bobrujskim. Systematyczną i žmudną pracą doprowadził
do

porządku i rozkwitu te dobra, „gdzie

stanęły młyny, gorzelnie, fabryka zapałek, mebli i cały szereg zakładów
przetwórczych. Prowadził eksploatację
na wielką skalę lasów
i prowadził

haudel leśny na rynkach
chersońskim,

kijowskim.

ryskim, królewieckim,

magdeburskim i w Antwerpji,

Od roku 1808 aż de zalewu bolszewickiego 1918 roku, pełnił
funkcje
sędziego honorowego
i zastępując
sędziego koronnego przez 9 miesięcy.
W 1911 r. został powołany
na

posła do rady państwa w Petersburgu.
W wojnie z bolszewikami w 1019

r. pełnił obowiązki

głównego

pełno

mocnika Polskiego Czerwonego Krzy-ża na frontach litewsko-bialoruskim
oraz polskim.

Po utracie z powodu

bolszewickiego

owoców

przewrotu
30-letniej

pracy, osiadł pod Gnieznem,

'

|

2

st

Wiatr od morza
R

pios ik 2a

mącyjno dyskusyjne,
przez

i wy-ziewy Koczerhy.
lie:

.

zorganizowane

sekcję gospodarczą Organizacji

Zachowawczej
Pracy
Państwowej.
Chodziło o zaznajomienie inteligencji
rolniczej trzech Województw Wschodnich rozproszkowujących swe szczupłe

siły

w rozmaitych

rezultatem

organizacjach

z

pracy dzielnicy Pomorskiej,

która dościgła unifikacji, tworząc jed»
no' Pomorskie Towarzystwo Rolnicze.
Organizacja Z P,P. w zaproszeniach
swoich ściśle określiła zadanie zebrania jako informacyjno dyskusyjne i zaproszenia
rozestaia
do wszystkich
bez wyjątku Organizacyj rolniczych,
Chodziło bowłem: 1)o zademonstro:
wanie «2d oculos» rozproszkowanych
żywej, 'egzystującej w tym
samym
czasie i przestrzeni organizacji, która
scementowania
dokonała;
2) o wy:
mianę zdań
różaątych
się obozów

2 Rosji
;

sowieckiej.

Koniereńcja państw

Centralny

wezwą

do pewnego stopnia raziło, Te stano-

posunięciem

propagandy

przeciwko Finlandji,

Militaryzacja

sowieckiej

szkół sowieckich.

wisko miejscowego ziemiaństwa, które widocznie przy dziele zjednoczenia
Krasnaja Gaziete
donosi,
że w
organizacji rolniczych
chce
przede- Petersburgu zakończono militaryzację
wszystkiem
upiec swoją
pieczeń wyższych szkół sowieckich ( Wuzów).

Już sam fakt,
występowała

że w roli gospodarza

polityczna

Państwowej

Pracy

organizacja

Studenci ćwiczyć się będą codziennie
w sztuce

wojennej

pod

a instruktorów wojskowych,

Zachowawczej,

cjenta, który z wyglądu
się dobrze

Znamy

«pańskiej»
mo,

te bajki o

państwowości

którą reprezentuje, * rzeko-

ziemiaństwo,

Pamiętamy z przed paru ;miesięcy

straszenie

społeczeństwa

do

„rzekomą

uległością marsz. Pisudskiego i całego rząpu prof. Bartla, wobec wpły:

kierunkiem

przedstawia

miańskich* i wynikłem
„rozczarowaniem

i zupełnie zdrowo.

Takim był nastrój odjeżdżających
gości Pomarskich.
A nastiój pacjenta?
:
Nie było na sali osoby obsolutnie
jednej, która
by z przemówień Pomortzan nie wchłaniała
w siebie życiodajtego prądu, który słusznie je:
den
z mówców
nazwał
chłodnym
powiżzwem ой morza, Powiew morza,
przenikający solą i jodem, który wlewa do oiganizmu nową strugę życia.

mas

ludności*,
Zapach

wśród

tych wyziewów

zna

już

dobrze myślące społeczeństwo,
Gdy zjszd jednogłośnie podkreśla

Minister spraw zagranicznych Uimanis oświadczył
prasy, iż rokowania

w sprawi: zawarcia

Rolnik Ziem

Wschodnich

wyczuł

To też uchwała powzięta jedno:
głośnie świadczy o obopėlnem do-

Wschodnich,

I tu właśnie leży obawa, czy doborowe
zaiano rzucone przez skonsocenianiu sprawy: „Zebranie rolników,
które

odbyło

się w

dniu 28 września

myśl

rolniczą

Pomorza

wy:

1926 r. przy udziale przedstawicieli da należyty plon?
G'eba jest z natury swojej
uroorganizacyj rolniczych
wojew
Wi.
leńskiego i Nowogródzkiego, po wy: dzajną.
słachaniu rejeratów przedstawicieli „ Próba domieszki kąkolu do żiarna
pomorskich
organizacyj
rolniczych, pomorskiego już uczynioną została.

ustala konieczność

zcentralizowania

działalności organizacyj
rolniczych
na terenie Województw Wschodnich
i skoordynowania
działalności
samorządów w sprawach
rolniczych".

z SSSR.

stały przerwane we wrześniu naskutek wyjazdu ministrów

dzielnych

ochotników.

wiono

z0-

spraw zagra-

ufundoweć

Strakacza,

ież.

Rajskiego

i mj.

oddziałów,

jednakże

uprzykrzywszy

sobie stosunki sowieckie,
zdezerterował znowuż do Polski, Skarżyński
podaje, że na kursie
w Moskwie
spotkał się z byłym
porucznikiem
Mączyńskim,
który, jak wiadomo,
zeszłego roku w czerwcu, jako oficer

ski spodziewał
zastał.

się czego

punktu

widzenia

PARYŽ

Wybryki

nastąpił

ZR

lat wielu za-

lecany

WPP.

e

©

©

„Wystrzegač się naślądownictw.

wybuch,

węgla.

PAT.

który

W

ko-

Rockwcod
zasypał

prze-

oba-

w tunelu,

ZURYCH 5X, PAT. Na linji kolejowej między Zurychem a Rappzrswilem w iuneiu R.cken o długości
8,4 klm. wydarzyła się katastrofa kolejowa. Cały personel pociągu towac.
rowego, składzjący się z 09-ciu osób
uległ zatruciu przez wyziewy gazów.

Skon

sowizcką

biskupa

Rosentrottera'

5X,

PAT.

Wczora

zmarł w Pelpiinne w 82 gim toku ży:
cia ks. biskup Augustya
Rosentrot-

ter.

DOKTÓR

K. Biuszel

Karnicka

powróciła i wznowiła przyjęcia
й
od 9—il g. Torgowa 9.

Magistra
A. Bukowskiego

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski"
i marką ochronną—trójkąt ze statywem.

niż

pobiiżu

Katastrofa

BRYNDZA

Lekarzy
Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmowany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej,
Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych.

Pol:

5X

w

GDAŃSK,

rol

donosi

szło 60 ciu górników. Zachodzi
wa, iż ludzie ci zginą,

litwinów,

J

rzez

kopalni

YORK,

węgła

Zamiast TRANU
Ss

samolotų.

PAT. Matin

w

NOWY
palni

W ostatnim czasie szaulisi litewscy zaczynają znowu
usuwać
t. zw.
wiechy pograniczne.
Ostatnio większa ilość szaulisów w rejonie Łyngmiau w porze nocnej
owyrywała ośm wiech granicznych, które zamierzali następnie wysuuąć
na
nasze terytorjum.

od

5X

Wybuch

5.X. PAT. Głosy prasy łoiewskiej i estońskiej o ukła-

pakt przyjaźni, jaki zawarła Litwa z Ros

Ameryka.

niosło Śmierć.

dzie litewsko-sowieckim są naogół dla Litwy bardzo nie przychylne. Estońskie pismo „Kaja* pisze, iź Litwa dzięki swej polityce
zostało
odosobnioną od reszty państw bałtyckich. <Wsaba Mie» uważa, iż Litwi 1i dla
narodowego romantyzmu gotowi są nawet wyrzec się własnej
ojczyzny
litewskiej, aby tylko otrzymać Wilno. «Ryska Latvija Sairga»
uważa,
iż
państwa bałtyckie z największą energją powinny obecnie przetasowač swe
karty polityczne, aby wedle możności zrewanżować się Litwie za nieocze-

kiwany i dziwny

pułk.

z Bordeaux iż samolot pas?żerski-zapalit się i spadł, 2-ch pasażerów
po-

Co piszą w Rydze i Rewiu.
KRÓLEWIEC,

Słosimskiego,

Katastrofa

W dalszym ciągu interpelowania o swe zdania
w
sprawie paktu
litewsko-sowieckiego, zaznaczył minister, że trudno dziś osądzić, jakie polityczne znaczenie będzie miał traktat. Dziś przypuszczać należy, że So:
wiety w każdym razie wyciągną zeń maximum korzyści dla... siebie.

zacho:

z

Z

cesje poczynione przez Sowisty podczas gdy Litwa zrzeka się rozjemstwa
i zgadza się, aby sprawa Kiajpedy uregulowana została nie póź niej.

sowie-

innego

paktem.

kpt. O lLńskiemu

NOWY YORK,
5X
PAT.
Sraż
nadbrzeżna zatrzymała angielski statek rybacki zawierający, ładunek zło»
żony z 2000 skrzyfi z napojami
wyskokowemi.

politycznego zaś, należy uważać za podstawową deklarację rządu sowieckiego w sprawie
Wilna,
uznającą
suwerenność
Litwy
na tem
{егуtorjum.
Przy osądzaniu wszystkich konsekwencyj
traktatu
litewsko-sowieckiego z punktu widzenia państw bałtyckich,
interesujące są pewne kon-

wywać się w szkole
wyzywająco
i
występować przeciwko regimowi komunistycznemu, zaznaczając,
że jest

rozczarowany i że uciskając

z tym

о-

dla

S:kuta.

sucha

Wypada liczyć się z mowym czynnikiem, jakim jest zawarcie traktatu
litewsko-sowieckiego. Z punktu widzenia prawnego, clou sprawy stanowi
art, 16 ty paktu Ligi Narodów, na wypadek, gdyby Liga Narodów uznała

traktat litewsko-sowiecki za zgodny

celem

fundacji,

kamienicę, sierżaniowi Kub'akowi warsztat mechaniczny,
Dla
zrealizowania
tych
spraw
powołano
komitet
wykonawczy
w
osobach:
pp. se. Balińskiego, dyr.

przedstawicielom

o nieagresji

społecznych,

projektów

poleca

Wileński-j

sklep

Spółki

owocow.

©

WĘGIERSKA

detaliczny

Wileńska 36, tel 886,

Zarząd

;Rocznych

Kursów

Reg. Min. Zdr. Publ. Nr 214.

Pierwsze

win i przetworów

Handlowych

przy ulicy Mickiewicza 22 — 5 niniej.
szem

POLECA

wykwilifikowane

Maszynistki oraz Buchalterki.

opierającego się przez

wieki naporowi wroga,
robione dla
celów demagogj,
uprawiawej przez
garstkę inteligencji miejskiej nie znającej życia ani wsi, ani ludu,
lidowaną

paktu

instytucji

mówienia

Przewodniczył zebraniu prezes Rady Miejskiej szn. Balński,
Postano-

o pakcie moskiewskim,

grozę sytuacji wskutek agitacji żywiołów wrogich Państwu,
W rezultacie władze polityczne
to w tej
jednozgodności
szuka się intrygi G P. U były zmuszone Mączyńskie:
ziemiaństwa i dążenia do upieczenia go zaaresztować. Obecnie Mączyński
„swojej pieczeni*,
przebywa w więzieniu. Skarżyński po
Jest to stały wiew zgnilizny, za- przesłuchaniu w K, O.P. został ode
truwającej życie naszej prowincji od słany do dyspozycji
władz wojskopoczem
będzie
Na sali S1iadeckich powiew mo- pierwszego dnia tworżenia Dywisji wych we Lwowie,
odpowiadał przed sądem za dezercję.
rza zlał się z powiewem
pól lite w: Litewsko Białoruskiej.
Zmaltretowanie
sko-białoruskich.
intellektu
Ziem

szczerą duszę rolnika z Pomorza gdy
ten im podał chieb wypieczony
bez
żadnych domieszek i falsifikatów.

ciele

w lecie ;zaś nicznych Finlandji i Estonji do Genewy.
Rządy esteńskie, łotewskie i
finlandskie zdecydowane były zachować jaknajściślejszy kontakt przy tych
we w Specjalnych obozach.
Czas
spędzony
na wyszkoleniu. wojsko: rokowaniach. O>scnie rokowania te zostaną podjęte.

a w
zie-

szerokich

raj w sali Rady M 'cjskiej przedstawi-

Estonja
i Finlandja kłaść będą nacisk na to, aby klauzula o rozjemstwie
była uwzględniona w przyszłych traktatach,
gdyż uważają,
iż trakiaty o
nieagresji bez zapewnienia rozjemstwa byłyby bezwartościowe.

Min. Ulmanis

otrzyma

skiego na przestrzeni Warszawa —
Tokio
— Warszawa
zebrali się wczo-

uzupełniać będą: wyszkolenie wo'sko-

K. O. P. — zbiegł do Rosji
ckiej.
Mączyński ostatnio zaczął
wskutek tego

ster konserwarywnych,
pa- szczególności
niektórych
sfer

Orliński

1243

Z Warszawy donoszą: dla uczczegigantycznego lotu kpt. O'iiń-

nia

świąteczny

nizacja rolniczych» piszejco następuje:
„Jedao nas na wczorajszem zebraniu

233

dom,

Wykonawczy
KOWNO. 5X. PAT. Echo donosi, iź w październiku ma się
Sowietów uchwalił utworzenie Auto- zebrać konferencja ministrów
spraw zagranicznych
państw bałnomicznej Republiki Fińskiej, która tyckich celem
omówienia sytuacji wytworzonej
przez zawarcie
powstała na granicy Finlandji, яг о- układu rosyjsko-litewskiego. Pogłoska ta nie została potwierdzona.
Lecz nie zdążyli nasi goście jeszcze kolicach
Petersburga, na terytorjum
dojechać do swych Toruńskich
pie- dwuch
gmin:
kujwozowskiej w powieleszy, a już szary dzień
powszedni
Bałtyckie rokowania z Moskwą.
cie petersburskim orąz staroskworycprzyniósł swój specyficzny powiew.
kiej w powiecie gatczyńskim.
RYGA. 5.X. PAT. Dzienniki spodziewają się, iż podjęcie rokowań ze
Utwo:
Już środowy nr. <Kurjera Wileń: rzenie
tej
Republik
sowietami
nastąpi około 15-g0 października. Prasa dowiaduje się, iż Łotwa,
i
jest
wyroža
ym
skiego» w artykule «Unifikacja orgaTak wygladał
dzień
szczerych rolników.

musi lekarz, gdy go wów

dia bł hej przyczyny

Kpt.

Komitet

Losy dezerterów.

które wyczuwać

bałtyckich.

Omawiać będzie traktat sowiecko-litewski?

wem zaliczany będzie studentom soniu pp. Obiezierskiego i Meysztowi- wieckim jako czas służby wojskowej.
Konferencja z wtorku 28 września, cza. I jedno i drugie przemówienie Cwiczeni
a te nie uwalniają jednak
która zgromad<ifa w sali Saiadeckich nosiło charakter wyraźnie polityczny,
studentów sowieckich od obowiązku
U S. B. śmietankę inteligencji rolni: Obaj mówcy mówili o konieczności siużby wojskowe
trwania tej
Czas
j.
czej bez względu na odcienie,
gdyż zorganizowania się dla walki z za- służby ustalony został
dla studentów
widzieliśmy przestawicieli; Tow, Rol- razą idącą z wschodu,
9 miesięcy w armji iąw wysokości
niczych, Związków Kółek Rolniczych,
Wiemy jak rozciągłego znaczenia dowej oraz
jednego
roku w
Związków Ziemian i osadników Woj: nabiera w rozumieniu naszych kon- narce. Po upływi: tego terminu,marystuskowych, dała niespodziewany rezul- serwatystów interpretacja słowa, bol- denci będą
otrzymywali rangi oficetat, który
w swem
przemówieniu szewizm*. To też obawiamy się, że rów rezerwy.
trafnie ujął prezes Pomorskiego Zwią: po dokonaniu połączenia
miejscowe
zku
Rewizyjnego
p. W. Hulewicz: sfery ziemiańskie zechcą
skierować
„Jako postronny słuchacz 'wynoszę ostrze walki organizacyjnej przeciwko
wrażenie, że obie strony
chcą. ale wszystkiemu co nie jest w zgodzie z
żadna ze stron nie wie dla czego klasowym
interesem
ziemiaństwa» Oficerowie
zKadriski I Mączyńnie chce”,
(słowa wysoce charakterystyczne po:
skl.
Byłem jednym z tych, któremu w zwolitem sobie podkreślić).
Tu już niaamy specyficzne wyzieudziały przypadło spotkanie
i požeLWÓW, (ATE). Onegdaj na odgnanie Pomorskich gości. Przy spot- wy naszej rodzimej Koczerhy. Takie cinku 4tej brygaty
obrony
pograkaniu wyczułem
z pytań Pomorzan ledziutkie, nic nieznaczące, przyziem: nicznej w powiecie
Skałackim prze:
zainteresowanie zebraniem. Więc czy ne, a wielce nam znajome.
szedł przez
granicę i oddał się w
zebranie będzie w dostatecznej
mieZnamyje i wyczuwamy od pierw. ręce posterunku K.O,P. oficer artylerze odźwierciądiało nastrój wszystkich szego dnia
powstawania naszego rji sowieckiej niejaki Skarżyński Eumyśli rolniczych panujących na Zie- państwa. Zna go dobrze inteligencja zebjusz,
.
miach
Wschodnich?
Czy
aby nie naszą z czasów
Podczas przesiuchsnia wyszto na
Komitetu Oorony
dojdzie do zbyt ostrych słarć—ba! Kresów. Polegają one na stałem jaw, iż pochodzi
on
z Sosnowca,
może
przykładem
naszego
Sejmu jątrzeniu ludności rolniczej, przeciw- Służył w armji polskiej
i w
roku
pójdą w ruch krzesłep Te i owe za- stawiając
inteligenta „obszarnika” 1923 dezerterował do Rosji sowiec:
„pytania przypominały mi dbałego le- rzekomo
„znienawidzianego*
przez kiej, gdzie umieszczono go na kursie
białoruskiego
karze, który wezwany z dalekiej sto: chłopa
inteligentowi- trzyletnim artylerjij w Moskwie.
licy, jadąc do pacjenia w zapadły kąt radykałowi
domniemanemu
Po skończeniu kursu, jsko oficer
dobroprowincj, nie tracąc czasu, dla zo: dziejowi chłopa.
miał się zameldować
w jednym
z
w drodze
kornwojującą
go osobę.
Stoją mi dotąd przed oczami postacie naszych gości w chwili odjazdu
z Wilna i jeżeli użyję poprzedniego
porównania lekarskiego, to czytałem
na ich twarzy
pewne politowanie,

Nr.

Republika fliska,

nie zainteresowane
organizacje
gospodarcze
chociażby
i ziemiańskie,
w celu wyszukania przyczyny
egzydaje wiele do myślenia. Sytuacja stastującej na terenie Ziem Wschodnich
ła
się zupełnie jasną po przemówieSeparacji.

rjentowania się w chorobie rozpytuje

OWO

G0S monarchisty

bieżący!
Bielizna, Galanterja,

TYGODNIIK POLITYCZNY,
SPOŁECZNY I GOSPODARCZY

Krawaty, Sniegowce

Skład

wychodzi w Warszawie

Michat Obiezierski
ERIE

Do

nabycia

w kioskach

rykański

zaopatrzony

bogato

jan Wokulski i S-ka
Tel. 182

WIELKA

„Ruchu»

nadzwyczajny wynalazek

przeciwko
poceniu

ame-

nadmiernemu

się.

ać wsz;dzie.
W.Z.P. Nr 29, Wiino, dn. 2-V! 1926r.

we wszelkie artykuły wełniane
pierwszorzędnej jakości.

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

Nowy,

i Obuwie.

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0. P. P

9.

®

.

e

р

Dwie

rozmowy.

czem

nie wiedział). Przewieziono do Nie mogłem temu zapobiedz. Kondy »
„Nie równając
siebie z ChrystuKeratsini.. Dnia tego generał nie wy- lis zachowuje
się względem
mnie sem, w którego najświęciej wierzę,
jął z ust to cygara to papierosa. Jest przyzwoicie, wszelako ni: mogę prze- upatruję jednak daleko idącą analoNa Krecie.
palaczem. To stać poczytywać siebie za prezydenta gie między tem, co mnie spotkało, a
namiętnym wogóle
W twierdzy lzzedia
na
wyspie spowodowało
silne
niedomagania Republiki Greckiej,
a Boską trągedją. Oczernili mnie FaKrecie,
w
celi więziennej,
siedzi Serca... Lecz już teraz wróciło
do
7е о muie mówią; a nie słusznie. ryzeuszę. W Spetsai odbyła się Wie*
grecki eks-dyktator generał Pangalos normalnego
stanu. „Generał—opo- Drogą rewolucji doszedłem do wła- czerza Pańska. U stolu siedział Ju—i medytuje nad zmiennością ludz: wiada p. Athanatos—uszczęśliwiony dzy, alem
przecie prezydenta
nie dasz, który mnie zdradził. Rozumie

kiej doli.

:

Zagadkowy
stawi

mąż.. gdy się tak ze-

jego czyny, ciężko w

nich do-

patrzyć logicznej konsekwencji.

Tedy wybitny pisarz grecki p Co-

stas Athanatos,

zety „Elesteron

współpracownik

Vima*

wybrał

ga-

się

um;śinie na Kretę aby
z interesują:
cym więźaiem—porozmawiać.

Gen. Pangalos nie jest oczywiście na okładzie pierwszego lepszego

kryminalisty. Rad był bardzo ze swe-

go gościa i rozmawiał
na

sam —całemi

z nim—sam

godzinami.

Oto, według relacji p. Athanatosa,

który nota bene bynajmniej do zwo:
lenników eks-dyktatora
nie należy,

przebieg, w strzeszczeniu, tego
własnych

co z

ust generała usłyszał,

Zdrowiem już teraz gen. Pangalos cieszy się najzupełniej zadawalniającem; odzyskał też równowagę
duchową.

było

dla

Runięcie

niego

całej jego władzy

okrutnym

ciosem.

Dodajmy, że nerwowy jest bardzo,
Spędzał spokojnie swoje
wywczasy
na wyspie Spetszi, u wylotu na mo:
rze zatoki Nżuplijskiejj u wybrzeży
Peloponezu. Tam
go
uwięziono—
złożonego w Atenach z dyktatury (o

był z pudełka

cygar, które

mu

przy-

tknął, Oa sam mnie uznał, wyniesiowiozłem w prezencie. Wzięłem je z nego do najwyższej władzy przez
machinalnie. Zawsze się prze- parlament. Za mną głoso wało 90 proc,
sobą
cie coś przynosi odwiedzanym wię- całej ludności w kraju. Za co mają
žaiom“..„
do mnie pretensję? Puściłem w ruch
Z dalszych jednak st6w
greckie- roboty publiczne, jakich zgoła nigdy
go publicysty nie odnosi się wraże- jeszcze w Grecji nie oglądano.
Da-

nia, że b. władca Grecji odzyskał puściłem do władzy nieprzejednanych,
kompletną ducha równowagę. Żapa- starych rojalistów aby tym sposo:

się mówię

o Zervay'u.

kraj 01 Szymatar do Teb!

Nie

obe-

szło by się bez krwi rozlewu... U50-

lewam, lecz nie widziałbym
innego
sposobu...
P. Athanatos zagadnął
o gwałtewnych napaściach za eks. dyktatora.

— Takl-—potwierdził generał pod:

niesionym głosem. Niebywałe napaBył też i po- ści posypały się na mnie. Rozgłosze-

nie? o to żadriego z nich głowa
zaboli!

nie

Tak mówił generał
Pangalos
w
więzieniu swojem na Krecie, siedząc
przed półmiskism mięciuchnych
koiletów baranich, popijając deser smakowitym, czerwonym muszkatelem,

W

Rzymie.

Rabindranath Tagore bawił tego
20000 krawatów!
całunek Judasza, Dwaj marynarze, no np. że mam
którym ufałem bezgranicznie, uściskali Proszę wierzyć, że krawat, który no- lata we Wioszech po raz drugi. Ża
mnie. Były i srebrniki — gdyż sprze: Szę.jest rzeczą najmniej mnie intere- pierwszym razem zawieziano go do
dano

mnie,

Piotrów

było

się mnie zaparli. Kur piał..

sporo,

Lud,

co

sującą. Mówią, że wyrzucałem

co okno pieniądze państwowe.

mnie na rękach nosił, wygrażał mnie
pięściami, Od
Ańasza do
Kaifisza

ście, że wydatków

lecz nie.na

własne

nie

przez Medjolanu, otoczono

Oczywi-

unikałem

potrzeby.

—

Żona

mnie wleczono: z Arginy do Inedi- moja wniosła mi bardzo pokaźay
się nic bem
da w ciężką zadumę, zdaje
doprowadzić
stronnictwa
na Gol- posag... Sam nie znam się wcale na
do nu. A tu, czyliž nie jestem
nie słyszeć i nie widzieć, co się do- zgody. Zmieniłem 25
ministrów w gecie? A są i tacy, którzy szaty moje interesach pieniężnych. Ot np. nie
okoła dzieje, potem., wydaje mu się poszukiwaniu posiadających najwięk- rozdzieliii między siebie...*
pytaj mnie pan ile w tej chwiii mam
nagle, że jeszcze jest dyktatorem! sze kwalifikacje. Chciałem w paź:
Generał urwał na tym passusie o przy sobie pieniędzy. Niewiem!
Nie są to bynajmniej /wcida interwal- dzierniku, właśnie teraz, przeprowa- swojej garderobiee
Innego dnia mówił generał:
:
Sporo
jednak
la Chyba wręcz przeciwnie, są to dzić nowe wyboty. Niebyłbym padł— jeszcze jest nieporządku w jego w:
— Lękam
się wojay
domowej.
się mocno jeśliby mnie
zamraczania
momenty
Uczyniłem wszystko aby do niej nie
nie zdradzili najlepsi myśle skolatanym..
|
słatygowanego umysłu,
— Mogłem Plastirasa zdegrado- dopuścić, Lud nigdy nie błądzi. Pomoi, jak sądziłem, przyjaci:le. WszeCzęsto był p. Athanatos u gene- lako nie żywię dla nikogo
robią
uczucia wać — ciągnął eks-dyktator dalej — pełniają błędy ale też i dużo
rała — na obiedzie. Podawano za- zemsty.. Niepokoję się tylko o moją ordery mu odebrać i pensję. Nie dobrego tak zwane klasy panujące.
zwyczaj jajka, wyborny ser: miejsco" córkę. Po pierwszym połogu ciężko uczyniłem tego. Wszystkim, których Lud nic mi złego nie wyrządził, ja
kotlety zaniemogła.. To mi nie daje pano- wygnałem z kraju zapewniłem przy- też nie żywię do ludu najmniejszego
wy, kretenski, i przepyszne
baranie. Gdy zaś pojawił się na stole wać nad sobą. J:stem też okrutnie zwoite utrzymanie. Na „Pergamosie“ żalu. Obywatelom nie stała się żadna
dobry czerwony muszkatel (przednie zmęczony,
(statek, na którym gen. Pangalos krzywda pod mojemi rządami, Ježelim
wino południowe z. zapachem korzenRaz przy deserze i kawie, korzy- usiłował uciec) byłbym .dotarł do kogo karał i gnębił to tylko polityczwino- stając z dobrego usposobienia gene- wiernej mnie eskadry,
nym, ze specjalnego galunku
gdyby mnie nych hersztów i menerów. Tu na
gron tłoczone) wówcza? generał oży- rała poprosił zo p. Athsnathos o po- nie zdradził torpedowiec „Leon. W mojem miejscu powinni oni siedzieć,
wiał się, stawał chętnie do
najdłuż- kazanie pamiętnika, który pisze, Ge- Chalkidzie podnióst bym na nogi zarówno weniceliści jak rojaliści. Ka:
co, między nersł dobył stos zapisanych
szej rozmowy — i oto
kartek i garnizon. Potem pociągnąłbym prosto żdy z nich radby dostać władzę do
innemi, mówi!:
przeczytał na głos taki eto ustęp, co na Saloniki. Wziąwszy za bazę ope: rąk swoich. O to każdemu z nich
— Obalił mnie Kondylis. Trudno. najmniej osobliwy:
staracyjną Laryssę opanowałbym
cały tyko ch. d:'.A co się z ludem

ludźmi

frondu

jąacymi faszyzm i wielki poeta uległ
„wpływom
otoczenia. W
swoich
ówczesnych

przemówieniach,

a oso-

bliwie w hymnie swoim do Itaiji dał
wyraz delikatny, lecz nie dwuznaczny
swemu krytycznemu stanowisku wobec faszyzmu. Wieść o tem wywarła
we Włoszech, w. szerokich kołach
faszystów ziozumiałe obu-zenie, Jak
śmie, wołano, cudzoziemiec
mięszać
się do naszych wewnztrznych spraw

politycznych—a osobliwie np, w takim artykule ogłoszonym w wiedeń:
skiej „Neue Freie Presse* krytykować

faszyzm!

Uspokoila

się włoska

opinja publiczna jedynie po dowiedzeniu się z gazet, że Tagore, wróciwszy do Iadyj, zaraz w Bombaju
interwiewowany
przez dziennikarzy,
wręcz
entuzjastycznie wyraził się o

Włoszech.
Wszelako cały ów
stanowił

„odrobić”

incydent

po-

własną

rękę

na

znakomity uczony

prof.

Carlo For-

mici,

język

sanskrycki

wykładający

s

N232 1242)

1-0

350 — 370, płocie 100—120, drobne
„za 1 kg, KC
Mięso wołowe
120 — 140
150, wie190—200, baranie 1
cielęce
350—400 gr. za sztukę, kurDrób: kury
przowe 220—230, sehab 270—280, boczek
mode
j kaczki 408 ) — 700,
200—
częta
+ 270—280.
й

KURJER ZIEM
GOSPODARCZY
WSCHODNICH
_ Ujednostajnienie

:

form organizacyjnych w roł
nictwie.

( Dalszy citg referatu wygłoszonego przez
T.wa Rolniczego
nakonferencji
Pom orskiego
„Słowo” Nr. 232).
| dniu
28
IX
br; patrz
|

p. Т. Zaną,
relników
w

dyrektora
Wilnie w

Przedewszystkiem rozważyć nale: i nie mają prawa, jako indywidualni
| ży, co mą być podstawą organizącyj: członkowie do Towarzystw
należeć.
ną. jedni

uważają,

| w dzisiejszym
na terenie
“ pierwotaą

że Kółka Rolnicze,

ustroju

rolnictwa,
komórką,

Natomiast

stanowisko

drugie, dą-

społecznym, żące do uprzywiljowania poszczególmają
być
tą nych rolników w organizacji, posiąda
znaczne

W-0

Tłaszcza słonina krajowa | gat. 3.80 —

4.00, Il

gat.

300 — 320,

smalec wieprzowy

в штgr. zaва ių Byk
mieko B
i ai
Nabiał:
giczny, niestały i nierzeczowy, to
180-200, twaróg 30-80 za "1 Eg,
druga kategorja uczestników stanowi tana
r twarogow;
—
masło
nies:
bez żadnej wątpliwości czynnik pew- tone 520 ы 580, solone 450— 480, desero:
ny i wartościowy, jak pod względem
organizacyjnym, tak też i zawodowem.

Już

Prezes

Kółka

Rolniczego

jest

we 580—620.
Jaja: 170—180 za 1 dziesiątek.
Warzywa: kartofle 7—8 gr. za 1 kg.,

250—300. gęsi żywe 800—900,
700 gr. za sztukę.

Członkowie

Zarządów

nie

wniesie. za| kg., fasola strączkowa 40—50

powiatowych,

tem bardziej Zarządu Giówrego,

jak

argumenta,

1 kg,

kapusta

świeża

12—15

lafiory 20 — 50 za sztukę,

za

gr.

za

1 kg., ka-

pomidory 45 —

50 za 1 kg.

się

Dewizy

Dolary

Praga

Szwajcarja

Sprz.
8,9).
362,18

361,27

43.77
900
=
25,52
26,72

43,88
9.02
25,59
26,78

174,32

174,76

Wiedeń

127.33

Włochy

34,10
24,57
241,35

Kupuo.
8.95
360,37

43.60
8.98
25,46
26,66

173 89

12765

127.81

34,18
2474
241.95

342
2461,
241,65

również członkowie Komisji stałych—
Owoce: jabłka 20—40 gr. za 1 kg. gru- Belgja
Stokiolm
wszystkich członków Towarzystwa
Ci, którym chodzi o uprawnienie są to iudzie, wyraźnie fachowi w ja- szki 30—50, šliwki 60—70,
Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140
| w pierwszej instancji. Kółka Rolnicze fizycznych osób, należących do To- kimkolwiekbąčž
kierunku
działania. (w detalu),
Papiery wartościowe.
kostka 155 (w hurcie), 170 (w
łączą się w
organizacje powiatowe warzystwa, równorzędnie
z Kółkami Tem bardziej liczyć można pod
tym detalu) gr. za 1 kg.
Pożyczka dolarowa 10,50 (w złotych 634
b powiatowe
w wojewódzkie,
woje- Rolniczemi, wysuwają jako argumen- względem na delegatów organizacji—
Ryby: liny żywe 240—250, śnięte 108—
н
olejowa
149,00
151,00
nadzwyczajnych. W tym 190za 1 kg., szczupaki żywe 230.240, Śnięte 5 pr.pia BW,
Mawódzkie
w
krajowe
i okręgowe, ta konieczność wzmocnisnia w orga- członków
4150
4530 —
=
е
pr. pożyczk, kotw,
albo ziemskie, i wreszcie w Powszech: nizacji elementu inżelizencji,
więc składzie Walnego Zgromadzenia, 170—180, okonie żywe 240-250 śnięte 170—
— 150 __pygc, listy zast.
Dążenie to jest bardzo ważne i pierwiastek uświadoraiony, fachowy, 180, karasie žywe 170-180, šnicte 140
ne Polskie
Towarzystwo
Rolnicze.
karpie żywe 180-200, śnięte 170—180, leszcze
zjemskie przediw.
3350
37,00
Drugi natomiast pogląd, powie- decydujące dla działalności Towa- rzeczowy, poważnyi dbały o interesa żywe
340.350, śnięte 270—280, sielawa 200—
działby arystokratyczny, dąży do za- rzystw Rolniczych. Jednak niesłuszna zawodu rolniczego i jego składowych 230, wąsacze żywe 2.0—230, snięte 180—19),
chowania osobnego przywileju dla jest realizacją tego dążenia w opar- czynników, może być całkowisie zapewnej kategorji członków, którzyby ciu o zespół ludzi przypadkowo do- pewniony. Widzimy to zresztą z pramogli należeć de Towarzystw Powia- branych. Pozatem nia posiada
2ad- kiyki Pomorskizgo T-wa Rolniczego,
| towych, lub wyższych,
na prawach nych podstaw obrony dla wyjątko: gdzie powaga i rzeczowość Walnych
równorzędnych z Kółkami Rolniczemi, wości,
Zgromadzeń nie pozostawiają nic da
jako jednostkami organizacyjnemi.
Usilenie tymczasem
organizacji życzenia, zaś wybory
dokonywują
1
Jakie są uzasadnienia
jedaego i przez element wartościowy umysłowo pod znakiem przyciągnięcia do prac
drugiego stanowiska?
miec, po ukończeniu specjalnego kuri społecznie da się osiągnąć
inaczej, ludzi jaknajbardziej
odpowiednich
ŚRODA.
' . Awięc pierwszy system
organi bez ławiania podstawy powszechności ze względu na ich pożyteczność dla
e, przystąpił do szko:
Warszawikowych.
SUieniaw posterun
Wsch. s. o g. 4 m.2i.
G Dzis
zacyjny uzasadnia się pog!ądem de- | bez obciążenia jej autorytetu bala- sprawy.
Brunona w.
Zach, si. o g. 6 m. 57
W dniu wczorajszym właśnie Komokratycznym, ktory
ma
zapewnić stem ludzi przypadkowych i nie maSąd też obawy tych, którzy upaJutro
mendant Okręgowy podinso. Praszawszystkim roinikom—właści. ie po jących znaczenia dla sprawy
samej. trują w zastosowaniu szerokiej połowicz w obecności Komedanta miaSiadaczom ziemi—resp. producentom
Organizmem decydującym 0 lo- wierzchności—niebezpieczeństwa Su- Marka i J.
sta
nadk. Reszczyńskiego był obecny
Tolnym—równość praw w organizacji, sach
i kierunku
Wszechpolskiego premacji
czynników
inteligentnych,
KOŚCIELKA. przy egzaminie funkcjonarjuszy podo której należą.
Towarzystwa Rolniczego
będzie nie- wykształconych i rzeczowych,
przez
— (x) Wizytacja
kościoła w sterunku.
|
Słuszności temu stanowisku od zawodnie
Towarzystwo Okręgowe czynniki nieodpowiedzialne i warcholWszyscy
posterunkowi
złożyli
W dniu 3 października
mówić nie sposób.
łub Wojewódzkie w osobie jego wła- skie jest zupełnie niesłuszną i nie Suderwie.
Jeżeli ktoś bowiem z natury swe- dzy zwierzchniej, ktorem jest Walne znajduje właściwego usprawiedliwie- r. b. J. E. ks. Arcybiskup Romuald egzamin z wynikiem do dataim.
Jałbrzykowski dokonał wizytacji kośpołożenia dobrowolnie, do
orga- Zgromadzenie, Typem tego
rodzaju nia,
SAMORZĄDOWA
Nizacji wstępuje izgadza sięna sub- Towarzystwa jest właśnie Pomorskie
Możnaby natomiast dążyć w kie- Cioła parafjaliego w Suderwie pow.
Ą,OTdynację i przewidziane obowiązki, Towarzystwo Rolnicze, mające zakres runku jeszcze większego wzmocnienią Wil, Trockiego.
— (o) Budżety gminne. W dn.
SA:
; (0 jakże mu można Oimówić jakich działania na terenie jednego Wcje- głownego organu Towarzystwa, t. j.
Dojeżdżając do Suderwy licznie 6 i 7 października odbędą się posie:
kolwiek praw z tytułu przynależności wództwa.
na czele z dzenia Wydziału powiatowego Sejmi.
parafjanie
Wojewódz. zgromadzeni
Walnego Zgromadzenia
„ | tu należy na tym szczeblu orga- kiego
p. Ludwikiem ku Wileńsko-Trockiego. Na posiedze| tej wypływających?J k možnauszezupmajątku
wartościowe właścicielem
przez czynniki
rozpatrywane i
lać prawo jednego zrzeszonego w nizacyjnym dbać o to, aby element inteliektusiaie, a to za pomocą zwię- Ostrejko spotkali J E. ks. Arcybi- niąch tych będą
zatwierdzane
budżety
$tosunku do praw innych
zrzeszo- inteliektualny został należycie uwzględ- kszenia liczby uprawnionych
p. Oztrejko wypo: ewentualnie
ucze- Skupa, przyczem
Rych. Gdy tymczasem przyrównanie nionym i pozyskanym
tego
dla
wpływu stników ze strony organizacji, będą- wiedział krótkie i serdeczne powi: gminne na rok 1927. Oprócz
będzie
rozpatrywany
przeliminarz
Pozycji Kółka Rolniczego
do praw na kierunek pracy,
:
tanie.
wa,
T
emi
Nadzwyczajn
Cionxami
cych
pojedyńczego członka Towarzystwa,
JE. ks. Arcybiskup Jałbrzykow- budżetowy Sejmiku Wileńsko-TrocOd Walnego Zgromadzenia będzie a także przez możliwe zwiększenie
Jest wyrsźaem
uprzywilejowzniem zależaym
kierunek
i efektywność Komisyj Wydziałowych, których skład Ski podziękował za tak gorące i ser- kiego na rok 1927.
pojedyńczej jednostki w stosunku do pracy na terenie Województwa; wy: zawsze gwarantowzć będzie skład deczne przyjęcie, poczem przejeżdżaMIEJSKA
| takich samych jednostek zbiorowych. bór Głównego Zarządu i działalność ludzi pozytywnie i rzeczowo .myślą- jąc przez
siedem
udekorowanych
—
(x)
Kandydaci
na
kursa
Każdy rolnik przystępujący do Zarządów Powiatowych i Kółek Rol- cych i działających na korzyść org2- bram wzniesionych przez miejscową
przeciwgazowe.
Magistrat
m.
WilOrganizacji
dobrowolnej
chce
ze niczych. W tem miejscu należy łączyć nizacji i miejscowego rolnictwa.
ludność, powitany został przez sołtysa,
na
postanowił
wysłać
w
najbliższych
Wszystkich praw tej organizacji ko- i uzgadniać z Towarzystwem współoraz dzistwą szkolną na czele z na:
dniach trzech kandydatów па mie| Tzystaći wyłączanie kogobądż, z praw działanie
(d c n.)
organizacji
materjalnych,
uczycielami.
niektórych chociażby, będzie miało czyli handlowych, finansowych i pro:
Pozatem J E. ks. Arcybiskupa sięczne kursa przeciwgazowe które
| Bko skutek, załamowanie w zarodku dukcyjnych, opartych o życie rolnipowitali miejscowy ks. proboszcz odbędą się w krótkim czasiew WarKRONIKA MIEJSCOWA
я
+
| tozwoju organizacji, której vgół nie cze, a także spółdzielczości rolniczej.
Łoszakiewicz
Aleksander i rektor U. szawie.
— (6) Sprawa wprowadzenia
—
(x)
Delegat
z
Wilna
na
| poprze,
S. B. w Wilnie prof. Marjan ZdzieTowarzystwo
Wojewódzki:
mając ryczaltów przy oplacaniu podat
zjazd lekarzy weterynaryjnych
Toteż podział członków organi: szereg wydziałów, odpowiadających ku
chowski.
obrotowego.
W przyszłym ty| žacji na dwie kategorje, czyli uprzy- cząstkowym jego zadaniom, posiadać godniu udają się do Warszawy przedPo odprawianem
nabożeństwie do Lwowa. Na interwencję p. Wom, Wilna
postailjowanych
i nieuprzysiljowanych, musi odnośne stałe Komisje.
przez jewody Magistrat
stawiciele organizacyj kupieckich na w _ miejscowym _ kościele
nowi
wydeiegować
lekarza
wetery| Prowadzi do tworzenia organizmu
przystąpiło
Około
Toteż do źródeł powyższych na- s>ecjslną kouferencję do Warszawy. ks. Arcybiskupa,
narji p. Łaszkiewicza na wszechpol-lieistotaego, nierealnego,
200-siu
osób
miejscowej
ludności
któy
w leży sięgnąć po inteligentny materj-ł Konferencja
ta poświęcona
będzie
_ braktyce żadnych skutków nie osiąg- społeczny dla pracy i w tem sposób sprawie omówienia projektu Min. do sakramentu bierzmowania. Na- ski zjazd lekarzy weterynaryjnych do
„5 to znaczy organizacja będzie pa główny organ decydujący w tonie Skarbu w sprawie wprowadzenia ry- stępnie ks. proboszcz Łoszakiewicz Lwowa. Zjazd tea odbędzie się w
;„Berową, ale nie życiowa.
Towarzystw — Wojewódzkie Walne czałtów przy opiacaniu podatku obro- podejmował J. E. ks. Arcybiskupa czasie od 9 do 11 b. m.
— (x) Kolejarze
proszą
Maт
am, jako dyrektor
Pomorskiego Zgromadzenie — umocnić.
towego przez mniejsze przedsiębior- śniadaniem, poczem ks. arcybiskup gistrat
o
grunta
pod
budowę
„Wa Roiniczego nie miałbym arguudał się do sąsiedniej parafji Szyłany.
Przy istnieniu w Pomorskiem T wie stwa handłowe i przemysłowe.
Wileńskie koło drużyn
entów dostatecznie ważkich,
żeby Rolniczem
Po powrocie z Szyłan o igodz. domów.
283
Kółek
Rolniczych,
— (e) Urodzaj ziemniaków. Jak
Drzekonywać członka upośledzonego prawo udziału w Walnem Zgroma- nas informują, urodzaj kartofli w roku 3.ciej po poł. podejmowano j E. ks. konduktorskich zwróciło Się w dniu
rozbudo© należenia do organizacji.
Suderwie u ks. pro- wczorajszym do komitetu
dzeniu Towarzystwa
posiada—730
niezbyt
dopisał.
Na
zie- Arcybiskupa w
wy
m.
Wilna
z
prośbą
o
odstąpienie
iš Pozatem przy naszym ustroju spo- osób. W tem dzlegatów Kółek Rol- bieżącym
miach piaszczystych kartofie nienaj- boszcza obiadem, w którym uczest- temuż kołu, w myśl ustawy © roz„Cznym, przy panującej u nas ideolo- niczych—328, Prezesów Kółek Rolni- gorzej się urodziły, natomiast na niczył cały
szereg
miejscowych,
miejskich,
Ogólnej, organizacja niedemokra- czych—283, przedstawicieli władz To- ziemiach ciężkich
oraz
z
iinych
powiatów
obywateli. budowie miast gruntów
częściowo
wy:
na
cele
budowy
własnych
domów
Zarządu gniły.
Rn, nie dość szeroko
oparta o warzystwa, czyli członków
URZĘDOWA. mieszkalnych.
„najliczniejsze warstwy ludności rol- G'ównego i Zarządów Powiatowych
(1) Cesy w
Wilnie z dnia 5
— (0 Zmiana okresu
budże„Koło to wysuwa w swej prośbie
czej —nie będzie posiadała
właści- —79, członków Komisji stałych—32, października r.b.
majątki
miejskie: Tupaciszki,
Ponary
towego.
Ministerstwo
Spiaw
WeZiemiopłody:
żyto
loco
Wilno
36
—
„Ego autorytetu, koniecznego dla delegatów organizacji, będących członlub
też
jakiekolwiek inne grunta, po37
zł.
za
110
klg.,
owies
32
—
33,
wnętrznych
zawiadomiło
U:ząd
Wo|
acy, Widzimy jzk Państwo i wiadze kami
nadzwyczajnymi
Towarzyst- jęczmień browarowy 32—34, na kaszę 32—
jewódzki, iż w związku
ze zmianą łożone w pobliżu kolonji kolejowej.
ASzę rządowe. odnoszą się od po- wa — 8
33, otręby żytnie 23 — 24, pszenne 24—26,
Jak się dowiadujemy z miarodajokresu
budżetowego,
który
ma
się
£zątku istnienia Polski względem orWidzimy więc z tych danych, że ziemułaki 6—7. Tendencja utrzymana, Dorozpoczynać
od
dnia
1 kwietnia nego źródła, Magistrat prośbie tegoż
Gi izacji t. zw. demokratycznychi delegatów wybranych „ad hoc” przez wóz słaby.
szfuczne: supzrfostat 16 proc budżety Związków Komunalnych po- koł.
"awdopodobnie
zadośćuczyni.
trzęjy nokratycznych. Z tem się liczyć Kółka Rolnicze, może brać udział w 20 zł,Nawezy
za 100 kg.
winny
być
pod
wzg
dem
okreZa.
..czyć
należy,
iż
z podobną
zył a, jeżeli s'ę chce jakiś efekt po- Zgromadzeniu 328, zaś liczba prawoMąka pszenna awterykańska 9095 (w
czasie
ai Ywny w pracy osiągnąć,
gdyż to mocnych uczestników innych katego: hurcie), 100-105 (w detalu) za 1 kg, krajowa su obrachunkowego dostosowane do prośbą zwrócił się w swoim
związku
pra:
50 pro. 80—9%0,
60 proc. 60—70, 70 proc. akresu budżetowego państwa i dla- do Magistratu zarząd
8 warunkuje t, zw. „duchem czasu*, ryj staaowi 402 osoby.
cowników
miejskich.
50—55
żytnia
50
proc.
55—60,
60
proc,
50—
tego
na
najbliższy
rok
budżetowy
m
reszcie istniałaby wielka
trudO ileby można mieć wątpliwości
razowa 3>—40, kartoflana 70-30, gryczana obejmą czas od 1 kwietnia
1927 r.
— (o) Puszczenie w ruch nos praktyczna w sposobie podziału co do fizjognomji społecznej pierw- 55,
55—60, jęczmienna 55—60.
wej turbiny. Dziś, dn. 6 peździer„ności rolniczej na te dwie kate« szej kategorji uczestników Wainego
Chleb pytlowy 50 proc 55—60, 60 proc, do 31 marca 1928 r.
która

grupuje

"KRONIKA

2 ads członków. Nie widzę

sposobu

Aalenia cenzusu, któryby dostateczust

ogicznie

i celowo

linję

podziału

alił pomiędzy temi, co mają prawo

JPrzedzony o przyjeździe Tagory

zabytkach

wyrażali

i malowniczości

:

z

zachwytem.

()
„Komitet
Jubileuszu
„Czesława Jankowskiego zawiadamia, że osoby pragnące złożyć
swe
podpisy w księdze pamiątkowej ofiarowanej Jubilatowi mogą
to uskute-

cznić w Księgarni
Stowarzyszenia
Nauczycielstwa Polskiego (Królewska
1), gdzie księga ta obecnie się znajduje.

— Obchód

sprowicza,
Narodowej
powiedziany
w niedzielę
po poł. w

ku czci

Jana Ka.

Organizowany staraniem
Organizacji Kobiet i zaoddawna
odbędzie się
najbliższą 10b.m.o g. 5 tej
OGmachu Reduty na Po-

hulance.
Profesor
Pigoń mówić będzie o
„ldeach społecznych i religijnych w

poezji

Kasprowicza*

p. Mieczysław

Limanowski o „Umfiłowanie Tatr".

Odpowiednie recytacje opracowuje zespół Reduty. Bilety dostępne dla
najszerszego
ogóiu
w cenie od 50
gr. do 250 gr. będą
wcześntej do
nabycia
w
księgarni Gebethnera i
Wolfia przy ul. Mickiewicza.

— Wypożyczalnia Centralnego Zarządu
Po!'skiej
Macierzy
Szkolnej Z. W.
Centralny Zarząd
Polskiej
Macierzy
Szkolnej
Z. W.
niniejszym powiadamia, że z dn. 1 go
października

b. r. znacznie

ny został księgozbiór

zwiększo:

Macierzy, (Be-

nedyktyńska 2—3.
Przybyły ostatnie
nowości, wielki wybór dzia! literatury
klasycznej

orsz

dzieł dla

bogato

młodziezy.

zaopatrzony

Wypożyczalnia

otwarta od 11 rano

do

5-ei

po poł.

Jednocześnie Zarząd wypożyczalni

prosi wszystkich
o zwrot książek
wakacje.

swych abonentów
wypożyczonych na

— «Wejście do dworca».

Ta:

kiemi nadpisami upstrzony jest dworzec wileński.
Nie
wchodzimy już
nawet w konieczność tego objaśnie-

nia, choć wątpimy aby ktoś najgłup:
szy z przyjezdnych stał
i szukał dworca. Ale w
niechlujstwo
językowe

puszczainee
«wejście

Mówi

na

się

na peronie
Wilnie takie
jest niedo-

popolsku

dworzec».

Warto

przemalować te szyldziki.

b;

— (t) Patronat schronisk izo:
lacyjnego
dla dzieci gružiicz-

mych. W dniu 3 października b. m.
w mizszkaniu
Pana Wojewody Wi-

leūskiego

odbylo

się zebranie orga-

nizacyjne T-wa p. n. <Patronat schro-

niska izolacyjnego dla dzieci gruźiicz-

nych» (przy ul. Sznatorskiej 16 na
Antokolu). W zebraniu wzięło udział
18 osób. Zaakceptowano projekt sta-

tutu patronatu

do Zarządu

Zarządu

i dokonano

Komisji

powołano

Raczkiewiczową,
kiewiczową,
Dr.

wyborów

Rzwizyjnej.

Do

p. Wojewodzinę

Prezesową PietraszM Moszyńskiego,

D:. L. Łukowskiego

i inż. A, Przy-

godzkiego. . Do

Komisji Rewizyjnel

zaproszono

|

pp.

Popowiaza,

W.

Mohla i Dr. Minkiewicza.

Nowopowstela
organizacja przyczyni się do powołania do życia, tak

niezbędnej instytucji,

jak schronisko

izolacyjne
dla dzieci
z prątkującą
gruźlicą. Posesja przy ul. S:natorskiej
Nr. 16 posiadająca
ładny dom mu:
rowany
i Spory
plac, przedstawia
wszelkie warunki niezbędne dla tego

rodzaju instytucji,
— (t) Ch. D.

zakłada

protest.

W wyniku wyborów do R:dy

Kasy

Chorych, dowiadujemy się, że związki
zawodowe
Ch. D. na, czele z ks.

posłem Oiszańskim

z racji

wnoszą

nieprawidłowego

dzenia wyborów.
Celem

tego

kroku

protest

przeprowa-

jest unieważ-

nienie tych wyborów,
a motywowany

Wskutek powyższego zarządzenia nika ogodż. 12 odbędzie uroczystość on jest tem, že 50 proc. nazwisk
Zebrania Towarzystwa Wojewódzkie- 50—55, razowy 35 — 40 gr. za l kg.
obejmujący poświęcenia
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za pozostanie okres czasu,
i puszczenia w ruch wyborców opuszczone zostały w
go, czyli delegatów wybranych „ad
1 kg. krajowa 110—120, gryczana cała 70-88, styczeń, luty i marzec 1927 r., które- nowoustawionego turbozespołu 2200 listach wyborczych.
Dotyczy
©
hoc“,

ponieważ

wśród

takich

może

ierana 85—90, perłowa 80—095, pęcząk
—60, jęczmienna 60—70, jagłana 70—80.

go nie obejmują: kudżety Związków koniomecy
na elektrowni iniejskie
Komunalnych na rok 1926
ani też
— Wycieczka czesko słowac3 @—
kich dziennikarzy bawiła w Wil.
па następny okres budžetowy.
W związku z tem Ministerstwo nie w ciągu niedzielnego dnia. Tym
sił Uniwersytecie w Rzymie.
Zapro- był z Bombaja do Neapolu — a 31 kali pytać niedyskretnie, co wie'ki Spraw Wewnętrznych w porozumie- razem objeżdżają Poiskę poważne siły
do go był sam Rabindranath Tagore maja r. b. miało miejsce w Rzymie poeta myśli o.. faszyź nie? Tagore niu z Ministerstwem Skarbu zarządzi- dziennikarskie z senetorem Pichlem,
ło co następuje! 1) rok
budżetowy redaktorem
prejęj dy! dla tego, aby miał szereg poznanie się Rsbindranatha Tagory nieodmiennie odpowiadał:
naczelnym
gazety „Na:
j-tkcyj w jego, Tagory, wyższej z Musselini'm.
31 grudnia rodne Listy* na czele.
— Nie miałem jeszcze czasu prze- 1926 zostanie zamknięty
Bierze udział
Prog
w Santiniketan, Była to dla
Prof. Formicki był przy pierwszej studjować tak potężnego ruchu po- 1926 r. 2) przed początki:m pierwsze- w wycieczce wielki nasz przyjaciel
go
kwartału
roku
kalendarzowego i doskonały
Žo azja mieki'ego najpożądańsza — ich rozmowie obecny. Trwała pół litycznego...
znawca historji naszej
godziny. Tagore mówił po angielsku.
W dniu
odjazdu
z Rzymu,
15 1927 r. Związki Komunalne uchwalą i literatury, tłumacz arcydzieł literatuprog zed odjazdem zwraca się z Musselini jeko tako zna angielski je- czerwca, powtórnie rozmawiał Tago- budżety na tenże kwartał, przyczem ry polskiej, radca ministerjalny prof.
iš bą do Mussolin'ego o zaopatrze- zyk, tedy tylko niektóre stowa mu- gore z Mussolinim. Wówczas już uchwały te mogą mieć formę upo- Adolf Czerny.
ik 2e strony rządu uczelni w Santi- siał prof Formicki tlumaczyć. Musso- była mowa
0 wzajemnem posyianiu ważnienia Zarządów Związków Ko:
Gości naszych, których po mieś.
zj taa w możliwie duży zbiór ksią- lini mówił po włosku; prof. Formicki sobie na koszt rządu studentów hin- munalnych do wydatków w grani- cie oprowadzał kprof. F. Ruszczyc,
żeni włoskich, co by utorowało zbli- tłumaczył wszystko sławo do słowa duskich do Włoch, włoskich do In- cach najwyżej 1/4 poszczególnych kre- podejmowali pierwszem śniadaniem
e się kulturalne ladyi i Włoch. na język angi:iski, Przedmiotem roz- dyj. Tagore wyraził się, że jeżeli ma dytów przewidzianych na 1926 i do Syndykat Dzi:nnikarzy, drugiem śnia„„Ussoliniemu trafiła idea do przeko- mowy była głównie wymiana kultu: nastąpić zbliżenie się kulturalne cys pokrywania tych wydatków z nadwy- daniem magistrat a obiadem wystaw„ania, Prof. Formieki zawiózł w pre- ralnych zdobyczy między Włochami wilizowanego Wschodu z europejskim żek i zaległych dochodów 1926 oraz nym p. wojewoda Raczkiewicz w sąLucie Rabindranathowi Tagore dia a ojczyzną wielkiego poety. Co zaś zachodem, to może to nastąpić jedy- z wpływów bieżących.
lach reprezentacyjnych pałacu. NiebaMinisterstwo
Spraw
Wewnętrz- wem
Zpozjąteki w Santiniketan cały księ: do zwiedzenia Włoch i wykorzysta: nie za pośrednictwem Włoch. Na
po obiedzie, pociągiem kurjer.
ości» przyjęty z ogromną wdzięcz- nia jaknajbardziej intensywnego po- ostatek wyraził Tagore życzenie po- nych zaznacza, że o ile sprawa bu- skim o 10tej min. 25 wycieczka
niec
Tagore podziękował Mussali- bytu w Rzymie,
to Mussolini rzekł siadania fotografji Mussoliniego — džetėw na 1 kwartał 1927 r. zostanie odjechała do Warszawy.
*
u obszernym kablogramem.
jasno i dobitnie: «Proszę mnie tylko co zostało natychmiast spełnione, załatwiona w powyższy sposób, to
Podczas obiadu u p. wojewody
byt Odczas czteromiesiącznego pe- wyrazić swoje życzenia; każde z nich Nietylko Mussolini na niej podpis odnośne
uchwały Związków nie wygłoszono
i
szereg przemówień
1 > Indjach udało się prof. For- będzie spełnione».
nad- toastów.
swój półożył, lecz dodał jeszcze: «Z podlegaja zatwierdzeniu władz
Pierwszy witał przybyszów
zorczych i powinny być jedynie wła- z Czechosłowacji p. wojewoda, drum emu namówić
Rabindranatha
Pod jskiem że wrażeniem wracał najgłębszem poważaniem?
1 Bore aby raz jeszcze odwiedził Tagore do swego hotelu po audjencji
był prezydent BańkowRozstano się wśród wzajemnych dzom tym przedłożone do wiadomo- gim mówcą
ści, Gdyby jednakże uchwały te prze- ski, wreszcie trzecie powitanie wygłoTa gchy i — lepiej się im przypatrzył. u Mussoliniego? Był Mussolinim o- najwyszukań szych komplime tów.
bozore zgodził się; obiecując, że czarowany. Już samym wyglądem
Rabiadranath Tagore pojechał z widywały wydatki większe niż 1/« kte- sił prezes Symdykati Dziennikarzy
eż powtórnego swego we Wło- dyktatora, jego, aby się tak wyrazić, Rzymu do Szwajcarji. Tam.. przebył dytów roku 1926 lub gdyby przewi- Poiskich K. Bukowski. Odpowiadali
kredyty,
muszą
być pp. senator
Ani į Pobytu ani słowa nie powie <zewnętrznemi warunkami».
czas dłuższy w otoczeniu bynajmniej dywały nowe
Pichl i dwaj redatoro*
Ron
nie napisze o polityce wew— Wspaniała postać! — zachwy- nie sympatyzującem z faszyzmem, przedłożońse władzom nadzorczym do wie—po czesku. Pięknie bardzo prze3
z
* nej ani zewnętrznej włoskiej. cał się. To wielka osobistość. Już sa- Sporo mu wywietrzało zachwytu dla zatwierdzeni?.
mówił po polsku Adolf Czerny.
oz ©ro mu tylko zdrowie na to ma głowa przywodzi na myśl naj- Mussoliniego. Wyrwało mu się na— () Egzamin policji wodnej. *
W dłuższem
przemówieniu przywoliło, pajechał do Europy.
przepyszniejsze kreacje Michała Anio- wet twierdzenie wcale niepowszednie, \№ dniu wczorajszym ogbył się w pomniał prezes Cz. Jinkowski swoje

ię

czechosłowaccy

RÓŻNE.

5 października 1926 r.

i waluty:
Tranz.
8,98

o

Prezes Jankowski toastem
sięl» zamknął przemó-

rzetelnym

z WSKA
GIEŁDA WARSZAWSK

za l kg., Holandjs
jednostką społecznie dojrzałą świado- cebula 30—40, marchew“10—15 gr.10—15
gr. Londyn
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki
mą celów i zadań organizacjia także za 1 kg, brukiew 8—10, ogėrki 250—350 Nowy-Vork
potrzeb rolnictwa, i fermeatu destruk- gr. za 100 szt., groch strączkowy 50—60 gr. Paryż

cyjaego do organizacji

oklaskami.
«Kochajmy
wienia.
Goście
bite 600 —

się znaleźć łatwo

element

demago.

ła. Co za siła wyrazul A przytem ileż że, jego zdaniem, faszyzm jest ro: kilu posterunku wodnego egzamin
wielki na?
zarządził Mussolini aby w Mussolinim prostoty! Trudno $0- dem...
z Ameryki. Tak jednak lub niższych funkcjonarjuszy tego poSob Poeta wespół ze wszystkiemi bie wyobrazić aby się miało przed owak Tagore swoich wrażeń z pierw- sterunku.
sio aki, ktėre z nim jadą był po- sobą „tyrana”, o którym piszą w szego pobylu we Włoszech — nie
Posterunek wodny zorganizowany
Owany w granicach Włoch na tych i owych gazetach.
odwołał,
:
został w maju (ill komisarjat), a ko"A7Rt rządu włoskiego.
Tagore przyDziennikarze rzymscy nie omieszCZ
mendant jego przodownik Leon Zie-

niegdyš
liskie stosunki z wieloma
najwybitniejszymi _ przedstawićielami

literatury i publicystyki czeskiej, czem
gości z Czechosłowacji mocno zaiateresował
i serdzcznie ujął. lmiona
Jelinka, Haoworki,
Kwapiła przyjęto

głównie członków

dowych

dozorców.

związków

zawo-

Ch. D. służby domowej i

— (:) Feralna trzynastka prze śladuje chor S. Heca. W dniu 13
b. m. na wokandzie
Okręgowego
Sądu wojskowego znajdzie się spra-

wa chor. Stanisława Hazca.
Jak już podawaliśmy

H:c

żony jest o działalność
na szkodę

oskar-

szpiegowską

Polski.

Sznsacyjae

szczegóły

podawane

przez prasę wileńską znajdą nareszcie

wyjaśnienie, a H:c

karę na jaką za-

służył,

3
Unici żądają wydania
mu.
rów pobazyljańskich. Według otrzy-

manych informacji, ks. archimandryta
unicki Flip Morozow zwrócił się do
władz administracyjnych

której zaznaczają, że

z

prośbą,

wóbec

w

katego:

rycznego
rozstrzygnięcia
sporu
o
mury pobazyljań
skie, winny one zostać
przyznane rozwijającemu się wśród
ludności Kresów wschodnich — ob-

rządkowi

wschodniemu.

zezuacza,

że

plany,

jakie

obrządku
strzeni —

wymagają
wielkiej
i obszaru do czego

prze:
spe:

szerokie

Mamorjał

wyznaczył sobie kościół wschodniego

cjalnie się nadają mury pobazyljańskie.
— Katolicki Związek Polek otwiera
internat dla studentek katechetek

z pełaem

utrzymaniem za możliwie najtańszą opłatą.
Bliższych informacji udzielą Pani Toi:

įoczkowa Bazyljań ka1 m.5 od godz. 3—5-ej,

ZEBRANIA

»

I ODCZYTY

— Odczyt posła Serebriannikowa. W dniu 3 b. m. o godz. 12
w poludnie w nowym lokalu Wileń:
skiego
fowarzystwa
Rosyjskiego
przy ul. Trockiej Nr.
10 poseł
na

SŁe

OBYWATELE!

rosyjskiej — Sere-

wygłosił

przy

licznym

udziale członków emigracji rosyjskiej
interesującyobrad
odczyt
o przebiegu
wynikach
Kongresu
- mniejszo- i

Silne lotnictwo

ści narodowościowych, który się od:

Rozwój i zastosowanie techniki

był w

pierwszych

r. b. w

Genewie.

S

o

rosyjskiej

bytu

Państwa,

lotniczej — to

miara

września kulturalnej. Ale finanse najbogatszych państw nie zdołają

zaznaczył

jrzebom

Polsce i charakterystycz-

W

RP

w

dniach

to podwalina

Prelegent

ro-

lotnictwa, przeto

wszystkie

Polsce rola ta przypadła

Lidze Obrony

SALA

jego

POCZĄTEK

są

lat ubiegłych organizuje
iż
>

T—wa

skiego. Dnia 6 października,

Be
„ cdbędzie

się

cyjnej, naukowe

Lekar.

Lekar

we środę,

Zwracamy

posłedzenie

Wilen, Tow.

dzien.

nym; 1, Odczytanie protokułu posiedzenia z
dn. 9 czerwca r, b, 2, Dn T. Wąsowski. <O
działaniu Psicainy Mercka». 3. Dr. K. Kosiń:
tki. «O nauczaniu ana'emji we Francji i Angiji>. 4. Wolse wnioski.

— Wieczorne kursy

dc kształcające

Polskiej Macierzy Szkolnej zostaną urw
chomiore z dniem 3 października b. r w
w lokalu szkoły powszechnej Nr 11 przy
ul. Zarzecze 5, — pod kierownictwem
p.
Jana Popowicza,
Kurs | obejmie naukę Oranas
p'sania i wiadomeści o Polsce
spółczesnej
Kurs [l odpewiadać będzie oddz. II i III,
kurs lil oddziałom IV i V. Kurs IV zaś oddzialom Vi VI
Nauka odbywać się będzie we wtorki,
czwartki i seboty od godz. 6 do 9 lub 10
wieczorem. Opłata wynosi 10 złotych miesięcznie. Zniżkę lub
całkowite
zwolnienie
od opłaty uzyskują wszyscy niezamożni pod

do wszystkich

października:

poparcia

wezwaniem

do jaknaj-

Ligi O. P. P. i wierzymy, iż każdy

obywatel

regularnego

uczęszczania

na

budowę

lotnictwa polskiego

(—)

Władysław

Raczkiewicz

z gorącym

Zapisy przyjmuje

kancelarja

>

—

KC

Wojewoda

Wileński,

(—) Romuald

Jałbrzykowski — Arcybiskup-Metropolita Wileński, (—) Kazimierz Michal.
kiewicz — Biskup Sufragan
Wileński, (—) Władystaw Bandurski —
Biskup. (—) Gen. Dywizji Edward Rydz-Śmigty — Inspektor Armii.
(>) Marjan Zdziechowski — Rektor USB.

Kto

w

środę

i czwartek

komisji

W dniu dzisiejszym oseby zamieszkujące pod wskazanemi adresami stawią się do
komisji przemeldunkowych przy:
1 Komisarjacie—mieszkańcy ul. Wiel:
kiej Nr 3, 5, 7,9. 11, 13i 15 (Szwarcowy 1),
zauł Szwarcowym

wa strona
cznej),

Nr 5 (Gaona 10), Gaona

kańskiej

Nr 3, 5, 7. 9 (zauł.

13,

Św. Anny

od

Gedyminowskiej

Witeldowej

(1. strona

do Fabry-

od Starej

do

od Gedyminowskiej do Fabrycznej), MoniuSzki (pr. strona od Witoldowej do Gedymi-

Domini:

Dominikański

nowskiej),

szkoły

(róg Królewskiej) i 4,

do

strona od Moniuszki do Jasnejjj Jasnej
(I.
strona od Witoldowej do Gedymirowskiej i

t. js w czwartek: ul.

St Jańskiej Nr 3, 5, 7,9, 111

się zgłosić

Moniuszki), Moniuszki (l. strona od Witoldowej do Gedyminowskiej), Starej (pr. stro:
na od Witoldowej do Gedyminowskiej),
W dniu jutrzejszym: ul. Witoldowej (l.

Nr 4, 6 1 8, Św. Jańskiej Nr 1,
W dniu futrzejszyna

musi

prze meldunkowej,

Nr 13),3 11, 13, 15, 17 (Gaona 1), Gaona
Nr 5, 7 (Dominik 20)
powszechnej Nr 11 codziennie od godz. 10
II Komisarjacie -— mieszkańcy nl. No:
@0 11 przed południem, w dniu zaś 8 X b.
r. ponadto od godz. 6 do 8 wieczorem. Do woświeckiej Nr 17 (Słowiańska 4) 125 (róg
zapisu należy przynieść metrykę chrziu, jub Słowackiego), 19 i 25. zauł. Nowoświecki
Nr 17 Słowiańskiej Nr 10, 12, 14 (Nowojakikolwiek dowód osobisty,
ewentualnie świecka
17), 16, 4,6, 8, Эа, 2 (Drueta 3),
ostatnie świadectwo szkcine. Pierwszeństwo 2b (D:ueta
1 i Śnlegowy 12)
w przyjęciu na kurs mają członkowie PolW dniu jutrzejszym: ul Śniegowej Nr
skiej Macierzy Szkelneji ich rodziny.
Zarząd
Główny
Polskiej Macierzy 4 , 6, 6a, 8 i 10 (róg z. Drueta), Drueia Nr
Szkolnej zpeluje do społeczeństwa polskiego, 4, 6, 8, 10 15. Słowiańskiej Nr 1, 3,-5, 7.
III Komisarjacie — mieszkańcy zauł.
a zwłaszcza do członków Polskiej Macierzy
Szkolnej, tudzież rodziców
i pracodawców Bernardyńskim Nr 3, 7, 9, 1l i 6 (róg O+
o skierowanie na kursy
przedewszystkiem rsżeryjnego), uł. Zamkowej Nr 2, 4. 6, zaut
młodzieży powyiej lat 14, która nie ukoń- Oranżeryjnnym Nr 3, ul. Królewskiej Nr 3,
czyła szkoły powszechnej, oraz analfabetów 5 (róg Oranżeryjnego).
W dniu jutrzejszym ul. Królewskiej Nr
(na kurs 1)
ato celem
umożliwienia
im
9 (róg św. Anny), zauł, Oranżeryjnym Nr 2
zdobycia elementarnego wykształcenia.
lekcje.

funduszów

17

Gedyminowska

(obie

strony

Nr 24 (Smoleńska

10-go października

TYCH

Obuwia

Szeptyc-

i MUZYKA

3b, 4, 10, zauł.

SIENOS

MNT

-

]аК
W

Śpiewaczka o europejskiej sławie p. Stanisława Korwiu Szymanowska,
siostrą
największego współczesnego kompozytora
Karola Szymanowskiego.
Jako akompanjator

:

EEE
Šai

się

zawody

konne

Wileńskiego

To-

Porządek zawodów.

T.go października

oraz solista wystąpi p. Feliks Szymanowski, godz, 10-ta—jazda maneżowa
znany Wilnu z występów w ubiegłym se14-ta—konkurs hippiczny lekki
zonie,
16.30—bieg myśliwski.
Początek o godz, 12 m. 30 pp.

»

14 ta—początek

*
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Poco
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Detal!

Hurt!

NAJTAŃSZE
ZRÓDŁO!

pra-

cjelka, poszukuje

jęcia | biurowego,

та-

Hao

io

25

— (x) Przytrzymanie przemytnika. W rejonie N.-Troki organa
straży pogranicznej
tych dniach znanego

przytrzymały w
addawna prze-

Opieka nad zabytkami historycznemi
w NowycheTrokach.

Kradzież mieteł przyczyną ze- nieustalonej przyczyny spalił się dom mie!
е
mdlenia. Dn. 5 b. m. przy ui. Słowackiego szkalny Michała Żebrowskiego. Jednocześnie
straciła przytomność kobieta nazwiska któ. spłonęły rzeczy st. przod, Dzierżyńskiego,
rej nie ustalono. Pogotewie udzieliło po. który w tym domu zamieszkiwał,

szkodowanej pierwszej pomocy. Przyczyną
omdlenia ta, iż u niej skradziono 15 mioteł.

ku czci

znanych

malarzy

wi-

leńskich Edwardai Alfreda Remerów.

ciół farny erygowany
przez Witolda, pomienionego późniejszego
w którym się też znajduje starożytny ciela Wilna, Szczególnie ta

założyostatnia

cudowny obraz M, B. Trockiej, oraz
nieco cennych zabytków skarbcowych.

pamiątka Trocka znajduje się w sta.
nie opłakanym.
Na
pomienione za-

W czasie

mury

bytki gotyckie N.-Trok zwróciło jesz-

kodzone, lecz administrator Świątyni,
robi co może gwoli odrestaurowania
uszkodżonych
części
kościoła. Tu

skie prywatne T-wo Miłośników Sta
rożytnictwa ;i ludoznawstwa
inaczej
zwane kółkiem archeologicznym, zor-

ny

go badacza

fary

wojny

Trockiej zostały znacznie

się znajduje kaplica grobowa
Romerów

z tablicami

Wydsecz

usz. cze uwagę przed

Stanisiaw Biackiewioz
e

25 ciu laty

rodzi. ganizowane zaś staraniem

pamiątko-

=

ężczyzny, może być
utrzymaniem,
UL

do

muje

wodny—turbinowy

roboty

Z:

w pującem

Lekcja-3

2

odżywianie,

A

takowe

Polskiej Jadłodajni i Kawiarni
rzy ul. Tatarskiej Nr 24,
a, gabinety i kuchnia urządzo*
ne w nowoczesnym

skim

Ceny

pod

i

amerykań:

stylu

kierunkiem wybitnych
sił fachowych.

minimalne i dostępne

dla

wszystkich. Z poważaniem I, Gołowacz
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i najtańsze.
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wyboro- 3
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muje

do sprzedaży”
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komisowej
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SPÓŁKA

е
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eblami

o

jęcia
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Gadz: jie
bez
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olddowa
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Wileńska, 7.
Z

Daję paca

pokol z _

wen
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za
К

й

lekcj!

A

MADCUSKIE!

mieszkanie luksu-

Xuchnią, łazienka

Nr 63

udziełam

1

= wszeikiemi wygodami,

900004
4 46

|

ARE

5:

RRC

sowe—6

3

midówe 15 koi

7—1.

ж

tel. 21904,

—

Wileń-

wileńskie-

zabytków krajoznawczych

i sztuki L. Uziębły przy pomocy mec.

St. Bulharowskiego i inż.

górn.

Pomieniona

umowa

dokumentalna z wyspie, a

Br. byłym

Murawskiego.
Kiedy prezesem
pomienionego
T-wa został znakomity

burmistrzem
Piadziewiczem
zawartą

m.
została

12
letni okres czasu.
wiono
przedewszystkiem

Trok
na

mu

przedewszystkiem
wolno
było pobierać po 10 gr. od oso:

by przejeżdżającej łódką na wyspę.
Postano: Dalsze roboty gwoli wzmacniania
umocnić ścian owych potężnych ruin, zmursza-

Г

archeolog nadniemeński ś. pi Wandalin Szukiewicz z jego inicjatywy owe cegłami ad hoc wypałonemi oraz ce" łego gmachu zostały przerwane dla
kółko Miłośników Starożytnictwa po* mentem wielką basztę narożną zamku braku środków. Wprawdzie, powstaStanowiło zaopiekować się najtrosk= Kiejstutowego, co szczęśliwie doko- łe później po rozwiązaniu kólka arrub. ze- cheologicznego, T-wo Przyj. Nauk
liwiej ruinami przepięknego
klejnotu nano kosztem około 4000
branych przez pomienione kółko ar: postanowiło
N.-Trok zamkiem na wyspie.
Ś.p. W
kontynuować program
Szukiewicz jako członek nie tylko cheologiczne. Starania łożył głównie działalności kółka i w tym kierunku,
komisji historji i sztuki przy Krakow- W. Szukiewicz, któremu w zrobieniu lecz jak wiemy zdołało zebrać na reskiej Akademii

urzędowej

Umiejętności,

Petersburgskiej

lecz i planu zamku dopomógł przedewszyst-

obywatel
Nadto komitet

Komisji kiem inżyn. Br. Malewski,

Archeologicznej, łatwo zdołał uzys- ziemski z pod Trok.
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14t:— początek wyścigów.
Lucyna Messal, znakemita gwiazda Sceny
polskiej, wystąpi w dn, 11 i 12 października
Konkursa odbędą się z udziałem licznych jeźdsów,
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Dziś w dalszym clągu świetny «Dzień
bez kłamstwa».
W próbach wesoła swojska krotechwiW . Rspackiego <Pspa się żeni»,
— Popołudniówka niedzielna. Ponieważ w zeszłą niedzielę dła setek osób
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syjskiej do poczynań rządu polskie- w Polsce Instytut Aerodynamiczuy, uruchomiła cywilne szkoły pilotów
Delegacja rosyjska weszła do j mechaników, oraz buduje lotniska i hangary.
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