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Przestępczość prasy. |

Prasa niemiecka o gab. Piłsudskiego.

W ROCZNICĘ.

Pat. Warszawski

BERLIN, 8. X

gabinetu

iż sytuacja

twierdzi

tung

wzruszoną,
w
niż kiedy wra-

Preussische Kreuzzei-

korespondent

marszałka

jest

Piłsudskiego

czy

wątpić,

Należy

korzystniejsza od położenia poprzedniego gabinetu.

wiele

o

marszałek wogóle dopuści na peździernikowej sesji Sejmu do wysunięcia
z ko- kwestji zaufania dla gabinetu, wrazie odrzucenia przez Sejm dodatkowego

żeń witamy dzisiejszą szóstą

lej, rocznicę wyrwania
Wilra z bol- budżetu. W tym wypadku należy oczekiwać natychmiastowego
rozwiąza«
warSzania Sejmu. W przeciwstawieniu de twierdzenia niektórych pism
szewickiej niewoli.
parzwycięstwa
się
dopatrują
gzbinetu
ustąpienia
fakcie
w
które
wskich,
Tyś to uczynił, Generale nieztomzwy:
najwyżej
to
jest
iż
twierdzi,
korespondent
Polsce,
w
lamentaryzmu
ny, na skinienie
woli doskonale cepodda się
cięstwo Pirrusowe i że nietrudno dzisiaj przewidzieć, że Sejm
lów
swych
świadomej,
co zakięty
pod komendę marszałka,
wykreśla dziejowe i kres kładąc jedmej epoce,
Śmiało
nowej daje początek.
BERLIN, 8 X. PAT. Tel. Union denosi z Nowego Vorku na podCześć Ci i chwała, Generale nasz! stawie sensacyjnej wiadomości korespondenta New York Haralda,
przeWjezdżejący
do
oswobodzonego telegrafowanej temu pismu z Paryża: Francuska rada gabinetowa uchwaliła

Sejm
Nota

Pisaliśmy o przestępczości posłów lecz otoczona kultem nietykalności w
sejmowych, Niestety musimy także Polsce.
mówić

o przestępczości

prasy

pol-

skiej. Wskażmy na takie fakty:
1) Poseł Wolicki agent bolszewicki, występujący pod maską PPS,

Wołamy

dziś o silną

władzę.

Sil-

i Hząd.

niemiecka w
Chorzowa.

WARSZAWA,
psździerrika

8. X.

r. b. posei

sprawie
-Pat.

Da

2

niemiecki

w

na władza musi walczyć z przestęp- Warszawie złożył w M-stwie Spr.
stwem w każdej formie. Silna władza Zagran. notę w sprawie państwowej
lżona przez każdego, nie będzie silną fabryki zwąsków azotowych w Chorzowie. W nocie tej, kiósa jest odpowładzą.
.

na Ziemiach
Wschodnich,
uprawia
wiedzią na noię M. SZ,
z
dn 2
Nietylko wołamy aby rząd
skrę- września 1026 r. wyrażającej
agitacją komunistyczną w piśmie wyzgodę
dawanym w języku
rosyjskim
p. t. pował propagandę bolszewicką,
an: rządu polskiego na podjęcie
rokoKrasnoje Znamia, Ekspansja propa- typaństwową prasę szerzącą panikę weń w przedmiocie odszkodowania
Siickstofitwerke
gandy komunistycznej
ma
przede- i prasę żyjącą z szantażu, ale wołamy dia Oberschlesische
orsz
do
uwzględnienia
pretensji
Ba:
wszystkiem
na
celu oderwanie na także, aby w tem skrępowaniu
rząd ierische Stckstoffwerke
—
rząd
nieefek- miecki wycuwając inną
szych
terytorjėw od Polski i przy- powodował się względem na
inierpretację
wniosek, stwierdzający, iż na podstawie rokowsń w Thoiry nie może
tywność
swoich
zarządzeń.
łączenie ich do SSSR. Poseł Wolicki,
wyroku
najwyższego
iiybuuału
Ssorabyć mowy o ewakuacji Nadrenji. Uchwała ta została powzięta w związku
Co
gorzej,
wiedliwości
w
Hadze,
nie
godząc
wypowiadając
który
przez
swoje
Krasnoje
Znamia,
zdanie,
z interwencją ze strony małej ententy która uważa, iż bezpieczeństwo
swawolę się na zakres proponowanych _ przez
wtłacza w umysły swoich czytelników że rząd ukrócić powinien
jej zależy również od sposobu rozwiązenia prablemu Nadrenji. Ewakuacja
nadal,
i
szkodnictwo
drukowanego
słowa rząd polski rokowań, stoi
ta mogłaby nastąpić jedynie pod nast. trzema warunkami.
$
pojęcia
bolszewickie,
nomenklaturę
aczkolwiek w formie bliżej nieokre1) straż na caiem wybrzeżu Renu powierzonoby Lidze Narodów, bolszewicką, nawet po ezje i pienia bolszewickiej propagandy, antypań- ślonej, na stanowisku obowiązku r:ąwszystkie punkty strategiczne oddany zostałyby pod stałą pieczę
oObser- °
polityczne bolszewickie, jest pjonie- stwowej machinacji i celowego szan: du polskiego oddania fabryki. Stanowatora mianowanego przez Ligę Narodów, 2) wycofanie wojsk okupacyj*
rem tej zaborczej, zachłannej ekspazji. tażu — twierdzimy, że nie czynimy wisko rządu polskiego zdecydowane
nych nastąpi wówczas,
jeżeli
Niemcy
zobowiążą się najsolenniej nie
będzie w dniach najbiiższych,
wprowadzać żądnych zmian w europejskim status quo, t. į. także w graOtóż elementarnem prawem człowie- ani jednego kroku wtył co do swonicech wschodnich, prebiemie Gdańska, korytarza, Górnego Śląska oraz
ka jest obrona własnego Życia,
ele- body myśli, swobody świeżej, nowej, Wymiana
dokumentów
ratyże sprawa przyłączenia Austrji do Niemiec zostanie najzupełniej poniechamentarnem
prawem
państwa
jest cho ciażby rewolucyjnej myśli ludzkiej.
fikacyjny
ch,
na
nałożonych
zobowiązań
na, 3) bezwzględne spełnienie przez Niemcy
Prasa jest tubą, którą się przemaobrona
swej terytorjalnej
całości.
nie przez plan Dewesa, z czem musiałoby być połączone propozycje, na
WARSZAWA, 8, X. Pat. Na przy:
wia
do - tiumėw,
Narodziny
Państwo ma nietylko prawo, lecz i
myśl
zasadzie których francuskie zobowiązania do spłat mogłyby
być xabezjęciu
wydanzm na cześć
wycieczki
pieczone. Paryski korespondent New-York Horald stwierdza jednocześnie
obowiązek
Skrępować _ przestępczą ludzkiej, to zjawisko nawskroś arysto- dziennikarzy czechosłowackich, poseł
kratyczne. Nigdy i nigdzie nie naro- czechosło
kategorycznie, iż na francuskiej radzie ministrów polityka Poincarego Odprasową akcję posła” Wollckiego.
wacki w Warszawie dr, Flieniosła zwycięstwo nad polityką Brianda.
2) Tosamo da się powiedzieć o dziła się żadna myśl, która by się od der oświadczył, iż w przyszłym tygourodzi swoich
w Warsza.
podobała
tłumom. dniu ma być dokonana
prasie wydawanej w języku białorusratyfikadokumeni
wymiana
wie
ów
Przeciwnie prorocy
nowych
myśli, cyjnych
kim z nieznanych nikomu źródeł ficzechosł
owacko
polskiej
umo:
tagu.
drugim wy handlowej wraz z zneksami zanansowych
Organizacja „hurtkow
*, zwiastunowie idej, które w
BERLIN, 8—X. PAT. Wczorajszy znąmienny
'ncydent
w komisji
już wariej i podpisanej
która w niektórych miejscach zapi- od nich pokoleniu zapanować
w
Warszawie
dla Marchji Wschodniopruskiej miał przebieg następujący: Poseł polski
mogą
nad
dn. 4 kwietnia 1925 r,a ratyflkowanej
światem,
—
byli
prześladosuje
nawet
młodych
ludzi
do
„armii
Baczewski zjawił się na posiedzeniu tej komisji na zasadzie art. 91 reparlament czeski w czerwcu
białoruskiej* niewątpliwie za swą wani zawsze nie przez władzę, sąd, r.przez
guiaminu sejmowego, upoważniającego
każdegc posła do przysiuchiwab.
Umowa
ta wchodzi w życie w
policję,
czy
politykę, lecz przez własnia się obradom wsżystkich komisji z wyjątkiem
konwentu
senjorów.
polityczną ojczyznę uważa
Białoruś
14 dni po dokonaniu wymiany doPosiędzenie wczorajsze było poświęcone
specjalnie sprawie
ważnej
dla
sowiecką. Prasa tego obozu służy ne środowisko, przez swoich blis- kumentów ratyfikacyjnych.
polaków ze względu na to, iż rząd
pruski
miał na niem
przedłożyć
kich, przez bezpośrednie z niemi sty:

Ewakuacji Nadrenji nie będzie.

ściągnął

Charakterystyczny

przeto C:'ebie szukają oczy nasze.
Tobie Generale
w tę niezapom*
nianą rocznicę oswobodzenia
Wilna
i niedopuszcztnia aby w niepowołane misło dostać się ręce, ślubujemy:
trwać, jak wryci w ziemię, tu, gdzieś

sztandar Polski wbił w górę Zamkową! Między granicznej, do której sięgnęła szabla twoja — bronić przy*

incydent w komisji Reich-

program pomocy dla ludności Prus Wschodnich, które posiadają tak
znaczny procent ludności polskiej. Przedstawiciel rządu nie zdradził chęci
przedstawienia tego programu w obecności posła polskiego, wobec cze:
rzekamy do ostatniej kropli krw/ A
go znany dobrze w Polsce z czasów okupacji niem. narod. v. Krees
jeżeli będzie potrzeba, nie zawahamy zgłosił wniosek o przeprowadzenie obrad lecz przy
współudziale tylko
11 socjalistów i
się pójść — dokąd honor i bezpie- rzeczywistych czionków komisji, 18 głosami przeciwko
komunistów.
Baczewski
zaoponował
przeciwko
temu
i
pozostał
na ławach
czeństwo Ojczyzny pójść każe.
trzykrotnego wezwania przewodniczącego do opuszczenia
sali.
dziękując w pomimo
Wówczas przedstawiciel rządu Rathenau, zaprosił członków
komisji
do

Bogu .Najwyższemu
dniu

dzisiejszym

za

odniesione

zwy-

ministerstwa spraw wewnętiznych na konferencję programową. Poseł Bacięstwo, jedno
z najświetniejszych i czewski usiłował na plenum sejmu pruskiego złożyć w tej sprawie deklanajbardziej
błyskawicznych
nie rację, lecz przewodniczący nie dopuścił go do głosu.

0 zwycięstwo
nowe.
go będziemy. Pokój
przy Boskiej pomocy
obronić — albo go

Protest robotników

niemieckich,

BERLIN, 8—X, Pat. Delegaci związku emigracyjnego
w Lipsku
przedstawili komisii emigracyjnej rezolucje wiecu robotriczego, który odbył się w Lipsku dnia 26 wrzesnia, protestując przeciwko zamierzonemu
przez rząd niemiecki masowemu wydalaniu polskich robotników rolnych,

narzucić tym, którzy igrać z ogniem
własnej woli nie przestaną.

zamieszkalych w Niemczech od wielu lat oraz domagzjące się wypłacania
zasiłków dla bezrobotnych narówni z roboinikami niemieckiemi,

Delegacja polska oświadczyła, iż sprawa otrzymania

W niedzielę

w

sali Kreingla
ul Ludwisarska

ks

'nych w okresie nlelegalnej

odczyt

polska
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synodalne,

a prawoslawje
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Również

inni delegaci z okręgu

Nie
wania

ze

wiedzie

Paris, 23 Rue Trencket otworzył
oddział w Wilnie, ul. Mickiewicza 37,

-m. 1, tel. 657.
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wad
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pryszcz,

lam
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Pate, Leczen. włos.

W, Z. P. 58.
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Nottingham,

kiórzy

się z Senatem

w

sprawie

prób, zrezygnował

LONDYN,

brali udział w

tych

utworzenia

z dalszych

kroków

nowego

Senatu,

8X

Pat. Tegorocznej

konferencji

|

Prosimy naszych

wobec

w tym kierunku.

konser-

konserwatystów,

uregulowanie

Sz. Sz, Abonentów

zaległych

o łaskawe

prenumerat,

tudzież
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„Słowa*
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kiej. I tu znów państwo
prawo, lecz i obowiązek

ma nietylko
bronić swe-

go istnienia.
3) Niestety należy mówić także ©

odby-

Bank

W powstaniu każdej nowej myśli
jest coś z lisenowskiego
„Wroga
ludu*. Zwłaszcza sjest nią banalność,

powszćdniość monotonność

Polski rózszerza

swą

działalność.
WARSZAWA, 8. X. Pat.

Dnia 7

przewodnisię pod
b. m. odbyło
ctwem prezesa Banku Poiskiego Sta-

pojęć, | nisława Karpińskiego, miesięczne po:

każda myśl potrzebuje dużo czasu,
przestępczości prasy
polskiej. Insyaby wejść w życie, aby się
zbananuacje
gazet endeckich o przygotolizować, zczerstwieć i stać” się sama
waniach wojny ze strony
polskiej
z kolei powszednią banalnością pojęć
wychodziły zagranicę, podrywały za-

siedzenie Rady Banku, na kiórem wysłuchano sprawozdanie Dyrekcji i po-

szczególnych komisyj Rady oraz roz-

wažano ogólną sytuację gospodarczą
kraju, a specjalnie rynku pieniężnego.

uchwalono
Dyrekcji
wniosek
Na
nowe zastępstwa Banku w
w którą się u. utworzyć
Białej Podlaskiej, Brodach,
Gostyni
bierze prasa
antypsūstwowa, poza nie, Nowym-Targu, Prużanach, Rawie
rywały
zagranicą nasz kredyt poliobrony
kultury, Świętego
prawa, Ruskiej, Sandomie. zu, Skierniewicach.
*tyczny i finansowy. Tutaj także pańświeżego stanu, ta poza będzie kłam- Sokalu
listę
Przyjęto
i Zioczowie.
stwo ma nietylko prawo, lecz i obodyskonto
członków
komiietu
wego
liwą.
Agilacja
bolszewicka
na naszym
wiązek ingerować energicznie. Jeżeli
oddziału pińskiego, kióry dnia 4 b.m.
terenie nie jest świeżym
powiewem
jesteśmy bezsilni wobec płatnych
rozpoczął swoją działalność. Przyjęta
ufanie do pokojowego kursu naszej gromadrych,
Dlatego też poza,
polityki, w sposób nieobliczalny pod-

agentów

tyczny

kowieńskich,

sposób

którzy

w iden-

szkalują

prasowych rynkach
berlińskim, pa.
ryskim i londyńskim,
to państwo,

trafilo zahamować akcji tak przestępczej zasiugiwałoby
nie na szacunek,
lecz na politowanie.

4) Wreszcie mówić jeszcze trzeba
gatunku

prasy,

o prasie

szantażu. Honorem
Polski jest, że
prasa ta nie jest u nas tak liczna,
jak

gdzieindziej. Prasa

żyjąca zszan*

tażowanych przez siebie przedsiębiorstw finansowych, bądź utrzymywama przez jakieś podejrzane przedsiębiorstwa
finansowe i przeznaczona dła dezorjentacji opinji publicznej.
Państwo i z taką
prasą
powinno
walczyć. Jest to państwa obowiązkiem,
obowiązkiem
dbałości
o
zdrowie
Obecne

daje

nasze ustawodawstwo nie

państwu

dosyć

środków

dla

Įki z przestępczością prasową. Tymczasowe Przepisy Prasowe ze swemi

sprostowaniami

stron,

które

naležy

umieszczać w dziennikach są niepo»
ważne,
humorystyczne, — uciążliwe
i nieznośne dla prasy, a nie dające

żadnego pozytywnego
ustawodawstwo

lecz

kłamliwą

która

tam

„doszczętnie. Ci, którzy
stwu

przez

efektu. Nasze

znajduje

się pod

hy-

pnozą kultu swobody słowa.W świe-

tie panujących nastrojów i poglądów
dziennikarza, który dopomina
się o

reklamą

zbankrutowała

ustawę krępującą

rrendum.

prasę

Dlatego tak

nie, że to właśnie my

stanowi

nam

pierwsi wywo.

łamy to zgorszenie.
W

r. 1917 zagadała Rosja, Milu
kow woła o Dardanele,
niech
że
szm tam jedzie i kapustę
sadzi, bo
tam nic innego nie rośnie*— wołano
na wiecach. Tego rodzaju
swoboda

słowa czyli swoboda w szerzeniu
nonsensów, nieistnieje dziś w S.S.SR.,

otwarty

personalne

i kredytowe

propa-

Zamościu.

w

Ioku

oddział

zostanie

bieżącym

Załatwiono

wnioski

Dyrekcji,

Jakie zmiany nastąpią
М. 52

nie powołują

na swoją ideę. A szantažyšci finansowi także się będą bronić frazesami.

w

WARSZAWA, 8.X (tel w!. Stowa).

o ucisku myśli ludzkiej?

Pogłoski o przesunięciach na piacėw- |
Prawo
karne
każe podżegacza kach dyplomatycznych są jak zwykle 2
zbrodni często surowiej aniżeii spraw- przesadżone. Trzeba pamiętać, że
cę. A iluż zbrodni podżegaczem są wszelkie zmiany w dyplomacji odbywają się bardzo powoli i pogłoski,
przestępstwa prasowe.
Państwo nie które obecnie krążą, raczej należy
ma prawa cofnąć się przed walką z uważać za pewne plany przyszłości A
amoralnym wpływem
na społeczeń- nie rzecz, kióra dziś lub juiro definistwo takiego podżegacza tylko dlate. tywnie zostanie załatwiona
Naszą polityką zagraniczią interego, że trzyma
on
w
ręku passesuje
się bardzo
premjer
Marszałek
partaut frazesów o wolności drukoPiłsudski. Dowodem tego są
liczne
wanego sława.
Cat.
konferencje i przyjęcia posłów
za-

Wažne

granicznych w Belwederze.

B
dla Wlašcicieli
Ogrodėw
w

Jabika

gatunkach

wych

muje

kupuje

wyboroi

przyj-

do sprzedaży
komisowej

SPÓŁKA

Ogrodniczo - Handlowa
sp. z o. o.
Warszawa

II Hala Mirowska,
tel. 21904,

444406444
Nowość

ho.

przyjem-

do wiadomości, iż jeszcze

szkodzą pań- w

antypaństwową

terenie nie pa- gandę lepiej się niech

któreby na własnem

o trzecim
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wającej się w Scarbordigh przewodniczy poraz pierwszy kobieta Karolina
Brindgeman, żona lorda Bridgeman, pierwszego lorda Admiralicji.

wychodzi w Warszawie

w kioskach „Ruchu>

delegacja

rzesz

Kobieta przewodniczy kongresowi
watystów

TYGODNIIK POLITYCZNY,
SPOŁECZNY I GOSPODARCZY

mabycia

tych

8.X Pat. Prezydent Senaiu Gd:ńskiego, prowadzący roko-

stronnictwami

nieudałych

-0

odnośnych

okowa niech, zostali usunięci z konferencji,

z

na pojedyńczego numeru groszy 20

rokowaniach

i położenie na rynku pracy w Polsce.

GDANSK,

Warszawa, Wiejska 11. Konto czeko.
e 63673, Pronumerata kwartalnie zł, 2

W

interesy

niema żadnych wyrzutów sumienia,

ne czyli katolicyzm.

Adres redakcji:

emigracji.

przedewszystkiem

LONDYN, 8,X, PAT. Na odbytem dziś rano posiedzeniu konferencji
dełegatów górniczych, postanowiono
nie uchwalzė nałychmiast rezolucji
w sprawie wycofania
z kopalni górników zapewniających im bezpieczeństwo. lecz przedstawić decyzję, dotyczącą tej rezolucji do ratyfikacji górnikom poszczególnych okręgów. Na dzisiejszej komterencji zawieszona we
wszystkich czynnościach oficjalnych organizacji
górniczej Georgea Spencera, członka partji za to, iż brał udział w rokowaniach dotyczących zawarcia układów okręgowych w przedmiocie pracy w okręgu Nattinghamshire, gdzie powrót robotników był najiatensywniejszy. Oświadczył on, iż
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Zaostrzenie sytuacji w strajku angielskim.
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bezrobotnych będzie przedmiotem rokowań, rozpoczynających się w przy„szłym tygodniu i że o masowych wydalaniach dawno osiadłych w Niem»
czech obywateli polskich niema
mowy.
Toczą
się jedynie rokowania
między obu rządami, aby przy równoczesnem zawarciu
konwencji
emigracyjnej, przaprowadzić na podstawie wspólnego porozumienia stopniową
likwidację stosunków, które wytworzyły się w iatach wojay
i powojen-
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trakiatami sprzęga się z poięgą, jak sądzi,
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Eb6440066666666664460600666646666

w naszej

zawsze

$

podniesioną

na

Opuściła

0094660000

Wilna z szablą wysoko
pozostałeś

prasę

drukarską

i znajduje

się we wszystkich księgarniach
najświeższa praca
Czesława Jankowskiego
p. t

„L 6zeczoikowej szkatułki”:

(16 portretów w tekście),
wydana z racji jubileuszu 50-lecia
pracy literackiej autora,
Zamówienia z prowincji kierować do
drukarni M. Latour
Wilno, Mickiewicza Ia Gd 5—80.
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Nie ulega

przesunięcia

perso-

nalne w dyplomacji będą bardzo
Marszałka interesowały i nie mogą
być dla niego obojętne, W chwili
obecnej wydaje się rzeczą pewną, że
na swe

cą

pos.

dawne

posterunki

Kętrzyński i pos.

nie

wić-

Kozicki.

Na miejsce posła Kętrzyńskiego ma
być podobno mianowany
p. Paiek.
Nominacja
ta jednak nie jest jeszcze
definitywnie zdecydowana
i co do

objęcia poselstwa w Rzymie przez
vice-ministra Knolia to pogłoska
ta

jest malo prawdopodobną.

W szeregu innych wersyj trzeba
zanotować kolportowaną dzisiaj po:

głoskę jakoby b, minister

Rolniciwa

p. Aleksander Raczyński miał przejść
do dyplomacji i objąć
jedno ze sta-

nowisk w Genewie.

Nowy

viceminister

Skarpu.

„ WARSZAWA, 8,X (£el. wł, Słowa)
Vice-ministrem Skarbu ma być mianowany

dr.

Leon

Barański,

przed rokiem sprawował

urząd

który

dy-

rektora departamentu obrotu pieniężnego, lecz wskutek choroby zmuszony był stanowisko to opuścić i udać
się na kurację zagranicę. Dr. Barański mimo
swego
młodego
wieku
uchodzi za jednego
z najlepszych

znawców
towego.

obrotu pieniężnego i walu:
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Z. Rosji sowieckiej.

dniu 8 bm. odbyła się pod

Zagadkowa

przewodnictwem

Pokłosie prasowe.
ministra spraw zagranicznych Uimanisa konferencja przygotowawcza do
odegrał, pod dzielnem dowództwem ciu Bobrujska przydzielony zostaje
W artykule
p. Mieczysława Nie. podjęcia rokowań w sprawie paktu o nieagresji ze Związkiem Sowietów.
majora Bobiatyńskiego, wileński pułk do 3-go pułku ułanów a niebawem
1
strzelców, dobrze zasłużony Ojczyź: potem po rozbrojeniu korpusu przy- działkowskiego w Robotniku znajdu: Prócz wyższych urzędników MSZ. w konferencji brał udział deputowany

nie w wykuwaniu jej granic w laiach wa do Wilna. Któż nie

pamięta

1918—1921.

sejmu

w jemy następujące objaśnienie;

Niestety,

panie pośle, tak nie jest. zagadnienia

Wileńszczyzny,

weznaki. O tem jak go

objawy

sjonistycznym

spę-

bolszewikom

nienawidzili

kuły

świadczy, że po wzięciu Mińska ujednego z czekistów znaleziono jego fo:
tografję z następującym
nadpisem:
„Stanistaw Bobiatyńskij, krwawy major z dzikiį dywizji Cena za głowę
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Rozbicie szesnastki? Pesymiści po-

wiadają,

że Ukraińcom żydzi nie są

już potrzebni, bo'na przyszłe wybory

Nie będzie to zmiana na lepsze.
Natomiast żydzi z naszego kraju,
Teraz, gdy mamy lata pokoju
którzy w kole żydowskiem stanowili
ppułk. Bobiatyński nieszczędzi swych
najbardziej zawzięty i najbardziej an.
sił i trudów dla pokojowej pracy or:
pierwiastek, zmienili jakoś
ganizacyjnej. Na stanowisku Komen- typolski
swe
stanowisko,
danta miasta dał się poznać
jako
Ciekawe, że za czasów min: Thudobry organizator, służbista i troskli-

boiszewickich*,
arkana

sztuki

lekarskiej

tkwią nispospolite zalety oficera, dzielnego

organizatora

pułku

i postrachu

czerwonych band bolszewickich. Dźiw-

nie doprawdy układały się losy pul.
wy dowódca.
Bobiatyńskiego. Urodzony w Wiinie

w roku 1886
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gdzie

ukończeniu
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wydział

medyczny
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lat, W czasie studjów

w
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żydzi
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dzili, że obietnice polskie są niepoważne. Dziś oświadczają, że do oso-

RESIINEE
AST
RE
SIS SIESKES OEG

kilka

bierze

gutta, ci sami

Т

Przed otwarciem „Par-

lamentu sowieckiego“.

by p. Meysztowicza

mają

Oto co powiada
godzki:

dr.

Min. Meysztowicz

zaufanie:

Jikėb

Wy-

wrażenie

zawsze sprawiał

człowieka

noszą się z
stosunku
do
się na zawarcie z Rosją

przyzwoltego,

Centralnego Komunistycznej
partji
budzi poważne obawy
O;iatniami
czasy w sferach zbliżonych do Stali-

rozpatruje

Sejm.

sejmu kowieńskiego

Polaków

na rozeszły się pogłoski, że choroba
Kujbiszewa jest powodem
stopnio-

wego zatruwani. organizmu

przystąpiła w
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Trocki,
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w Kownie.

Znów

na

kich

napad

sprawach

dzenia ze strony centralnego komitetu wykonawczego.
Następna konierencja komunistyczna odbędzie się w
Moskwie dnia 25 października
r, b.
Zdaje się, że przebieg obrad zjazdu
komunistycznego będzie w tym roku
nad wyraz burzliwy, gdyż na porządku dziennym znajdować się będzie
przez-czas dłuższy. Jednakże losy u: między innemi sprawa stosunku cenkładają się inaczej. Rząd Rosyjski trali partji do opozycji komunistyczyni starania, aby Bobiatyński opu- cznej. Rowzięte na żjeździe tym
rescił Austrję. Rząd austryjacki powol- zolucje przekazane zostaną
do zany żądaniom dyplomacji rosyjskiej twierdzenia „parlamentowi sowieckie-

powolujac się na rzekomy
monsiracyjny

we

Lwowie

wiec

w którym

miał

przeciwko

brać

udział

Bobiatyński, zarządza wysiedlenie go
w

ciągu

24 godzin

z granic

będzie on

w charak-
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przemawia
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p. Wygodzki

raz

pierwszy

o ministrze

polskim.

śledztwo

niewątpliwie

i rozczarowanie

ży-

Austrii.

Trzeba dodać że pułk. Bobiatyński
ani wtenczas ani obecnie we Lwo-

który popycha

Litwę

wietów i uzależnia

w objęcia So-

stanie projekt ustawy o reformie po- uczęszczać. Dlatego też centralny kowykonawczy
wiatowych
aparatów
administracyj- mitet
postanowił
na
Rozpoczęła się iu'aczka. Genewa, nych. Bardzo doniosłe znaczenie po- wniosek komisarza oświary
rozpaLozanna... Ale rychło
miał już na- siadać będzie dyskusja
w
sprawie trzyć na swym przyszłym
posiedzestąpić powrót do kraju, W r. 1913 z centralizacji sądownictwa
w ZSSR. niu jak najdokładniej sprawę celowej

okazji 300-ecia
panowania Domu Dotychczasowa działalność
sądów. realizacji ustawy © powszechnem
na:
Romanowów ogłoszona zostaję am: sowieckich wykazuje bardzo liczne uczaniu,
:
nestja
i Bobiatyński
powraca
do braki, wobec czego zachodzi potrzePrócz tego
rozpatryweć
będzie
kochanego %ilna.
sprawę
prelimiba dopełnienia dotychczasowych prźe- parlament sowiecki
W rok później gdy wybuchła woj pisów
na rok
i przeprowadzenia
szeregu narza budżetowego RSFSR
na światowa bierze w niej Bobiatyń- zmian w sądownictwie rosyjskim.
1926—7.
W związku
z budżetem
ski udział jako lekarz wojskowy; na:
Baczną uwagę poświęci „parla- omówione zostaną również liczne
stępnie przechodzi do linji jako zwyk- ment sowiecki* podczas swej sesji zagadnienia, dotyczące finansów po-

taljon płk. Żeligowskiego otrucie ga-

zami a następnie kuracja na
Krymie:
oto pierwsze kroki ppułkownika Bo:

skich.
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w szeregach wojsk pol-

szkol-
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szczególnych republik. Między
innemi rozpatrzony zostanie wniosek
w
awe
unifikacji
podatków
lokal.
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latami nych.
ubiegłemi został znacznie rozszerzoWreszcie parlament sowiecki pony, wciąż jeszcze zbyt jest ograni- weźmie szereg uchwał co do projeczony. W szczególności po wsiach kiów ustaw, zatwierdzonych przez
panuje dotkliwy bardzo brak szkół, rząd rosyjski jeszcze podczas drugiej
wobec

czego

bardzo

wiele

W

związku

od SSSR, ktė- w nocy obchodzą

wie nie był...

do formacyj poiskich. Pierwszy legjen łalności sowieckich organów
puławski, brygada strzełców 2 gi ba- nych, choć w porównaniu z

czele których

stoją oficerowie czynnej

dzieci sesji parlamentarnej.

w tej sprawie

tej

Zamachu

organizacji,
które

że

6-ej wieez.

wytwornie w nowym
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jej składach na dogodnych warunkach.
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Republiki Bia-

łorusi powołana
swego
czasu
do
życia specjałaa komisja, która
miata
na celu dokładne
zbadanie
sprawy
zarobków
w
fabrykach sowicckich
ukończył:
w
ostatnich dniach swe

prace

i

przedłożyła

Ludowemu

na

zdanie,

oraz

Pracy

stosunkach

Komisarjatowi

obszerne

projekt

robotniczych.
Według
tego
płac robotniczych

Sprawo-

reformy
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sprawozdan'a stan
w
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nie

Robotnicy są w

swej pracy

ni wprost fatalnie.
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Kawiarni „ARTYSTYCZNEJ

i

narodowy.

3

lokalu urządzonej

Jan

jego brat Piotr byli na usługach wywiadu jednego z państw zachodnich.
Dokumenty zawierały bardzo
kompromitujące dane, których ogłoszenie
odbyłoby szereg zakulisowych posunięć kominierau na terenie między-

szczególnie

otwarcie

o godz.

doko-

obaj aresztowani Kolaczenko

wytrzymuje krytyki.

DZIŚ

energją

przez organa

nało 4 osobników z których
dwóch
udaio się aresztować — dwóch
zaś
zbiegło
prawdopodobnie
zagranicę
do Rumuaj.
Sledziwo ujawnito,
że

służby.

zgęszczono patrole K, O. P.,
z tem
często liaję graniczną.

dokurnen-

moskiewskiego

wybitnie poityczne.

w Moguncji.

dów do państwa kowieńskiego i na«
Szaulisi ci różnią się od innych członków
wet obecny traktat litewsko-sowiecki, czapkach noszą z boku wyszytą trupią główkę.

rego to państwa zamożniejsi nasi ży którego obrady zagajone zosta- dzi bynajmniej nie są zwolennikami.
ną na początku
listopada r.żb. Na Ale nie raz słyszymy od żydów zdaporządku dziennym jesiennej sesji nie, iż jedynie konserwatyści wileńtego parlamentu znajduje się cały $су posiadają szeroki program załaM,
szereg spraw, dotyczących
w pier: twłenia kwestji żydowskiej.
GRIM
TSKKK
ISBN
PI
wszym rzędzie administracji państwo*
wej. Między innemi rozpatrzony
do szkół
zo- włościsńskich nie może

ły żołnierz i po krótkiej siużbie w 22 jesiennej również sprawie szkolnictwa,
pułku kozaków
dońskich
wstępuje Okazało się bowiem iż program dzia-

na

areszto-

G.P. U. doprowadziło
w końcu do
wykrycia
sprawców
napadu,
który
jak można było przypuszczać ma tło

MOGUNCJA, 8 X. PAT. Ostatnie] nocy 2 ch podoficerów
francuswzacających spokojnie do koszar zostało napadniętych przez jakiegoś

ludzi —

wagi

z wielką

kontreywiadowcze

Z wielu czynników składa się posterunków granicznych K, O. P. zachowując się przytem dosyć proprzychylność tej opinii. Między inne- wokacyjnie wobec żołnierzy. Banda podzielona jest na plutony po 20
mi

z niesiychanej

tami. Prowadzone

Z pogranicza litewskiego donoszą: w ciągu ostatnich dni
pojawiła
w
okolicy
miasteczka
Malaty
się na pograniczu po stronie litewskiej
nowo przybyła w głębi kraju banda szaulisów, którą umieszczono w chatach i zabudowaniach wsi pogranicznych. Banda liczy około
80 ludzi,
Banda
urządza
zaopatrzonych w karabiny, rewolwery i granaty ręczne.
na oczach
codzennie
zbiórkę
i ćwiczenia w szyku zwartym i polowe

szeiem rządu Litwy
Środkowej, ujawnił w
sprawie żydowskiej wiele tolerancji.

de- mu”,

cesarzowi Franciszkowi Józefowi we
Lwowis

społecznych

ski wymagają jednak jeszcze zatwier- terze ministra na właściwem miejscu, Będąc

Siużącego

ł odesłano do @, P. U.

teczkę

wojującego

się od
stosunki

drożyzniane z dnia na dzień wykazu
ją stanowczą

zwyżkę

Stąd

w kram

jedynowładztwa proletarjatu zmienia
się Rosja w kraj więzienia pro:etarjatu.

W myśl prejskiu komisji — pod.
wyżki otrzymać
mają w pierwszym
rzęzdie robotnicy zatrudnieni w prze
" mśle wiókieniczem,
metalurgicznym
itd.Przy w yznaczaniu podwyżek po
szczególnym robotnikom uwzględniać
należy przedewszystkiem tych, którzy
dziennie mają najmniejsze zarobki.
Prócz tógo zważywszy
na cha-

rakter rolniczy
uwzględnieni

kładów

Aidas

munistycznego. Projekty ustaw i wnio-

pozbyć niebszpiecz-

Według wiadomości « f:cjalnych w

cyklistę który dał do nich kilka strzałów rewolwerowych
raniąc lekko
biatyński zostaje zesłany administra- nie polega na rozpatrywaniu i zatwier- jego posiadłości.
jednego z nich. Napastnik zdołał zbiedz. Zaznaczyć należy,
iż napzść ta
jesc stanowisko
w sprawie żydowskiej nie byla spowodowana
cyjnie na lat 5 w „oddalonnyjs gu- dzaniu wniosków, uchwalanych przez
jakąkolwiek prowokacją
ze strony
Francuzów.
było naogół dobre, przyczem— rzecz charabernji“
a
mianowicie
do gubernji poszczególne organy sowieckie. Wla- kterystyczna—jest
Śledztwo
w
toku.
on pierwszym ministrem
Archangielskiej Powód — udział w Ściwemi ciałami ustawodawczemi są polskim, władającym doskonale językiem żyJako człowiek
bardzo iaktowny,
rozruchach.
w Rosji konferencje stronnictwa ko: dowskim.
orjentujący się wyśmienicie we wszystkich
Nowa banda szaulisów.
Dwa lata przebył
pułk. Bobiatyński na zesłaniu starając się ciągle
© pozwolenie na wyjazd
za granicę
co wreszcie udało mu się osiągnąć i
w roku 1919 wyjeżdża do
Krakowa
lecz bez prawa powrotu do kraju.
W Krakowie
pracuje w klinice
chirurgicznej prof. Kadera. Zdawałoby się że tu w atmosferze
nauki i
kultury polskiej po zesłaniu
zabawi

sę

Słowie ub. miesięca duoiiano w pociągu
pospisszn.u:
zdążającym
z
Moskwy do Sz«astopola
napadu na
członka Cenirainega Komitetu
Wykonawczego Komunistycznej Partji w
Moskwie ]. Nerskiego, który zajmował osobny przedział w wagonie sypialnym.
Nierskiego
uśpiono
przy
pomocy chłorofornu i odebrano mu

Przewodniczący Rewolucyjnej rady wojennej i komisarz ludowy
wojskowy
Woroszyłow wraz z szetem sztabu armji czerwonej Tuchaczewskim
odbył wojskową inspekcję na Białorusi sowieckiej. Między innemi zwiedził
kilka punktów na pograniczu polskiem i łotewskiem. Po powrocie do Mińska
wziął udział w wielkim mityngu wojskowym. W mowie swej zaznaczył, że
armja białoruska będzie awangardą w przyszłej wojnie z zachodnio-europej:
ską burżuazją. Następnie przemówił naczelnik minskiego wojennego okręgu
Kort, zaznaczając, że armja białoruska jest w każdej chwili gotowa do wojny
i jest lepicj wyszkoloną ed każdego przeciwnika:

po:

chcąc

przeciwnika,

Sensacyjny napad i aresztowanie

trakcji polskiej.

Białoruś awangardą
proletarjatu.

arszeni:

kiem, podawanym w potrawach przez
służącego, przekupionego przez opo:
zycją. W ten
sposób
Zinowjew
i

7 b.

Polska frakcja w Sejmie kowieńskim
wniosła interpelację w sprawie
napadu ma kościół św. Trójcy w Kownie. Między innemi interpelanci proszą o:
1) Jak minister spraw wewn. myśli zareagować na ten fakt, że podległe mu organy nie przedsięwzięły odpowiednich środków bezpieczeństwa. 2) Jak on rea:
gować będzie na zupełną bezczynność policji, która aresztowała następnie
szereg obywateli. 3) Co ziobiono w kierunku ujawnienia winnych zajścia.
4) jaką miarę kary zastosuje min. spraw wewn. do winnych,—
ez
b
kiem do tych, którzy będąc na służbie państwowej—brali udział w walce z Polakami,

udział
w
życiu
kolonji
polskiej.
„Parlamentem
sowieckim*
nazy- litycznie uczciwego- i- rozumnego. Jest doWładze rosyjskie
patrzą na to nie- wają
się perjodyczne
posiedzenia brze obeznany ze stosunkami politycznemi
chętnym okiem i przy pierwszej na: ogólno związkowego centralnego ko- nietyjko w ziemi wileńskiej, lecz także w
dąrzającej się okazji
Stanisław
Bo- mitetu wykonawczego, których zada» Litwie Kowisńskiej, gdzie się znajduje część
mnie

pu jest ciężka choroba zołądka. Stan
zdrowia Kujbyszews, który jest wy bitnem zwoaleanikiem
i serdecznym
przyjacielem Stalina oraz
jedaym
z
najpracowitszych członków Komitetu

kowieńsko'sowiecki,

Interpelacja

i ruchowi

ukraińskiemu, Ukraińskie
myśla żydom,

wyższej Rady Gospodarstwa
Krajowego Kujbyszewowi. Powodzm urlo-

gwarancyjnego.

m. do omówienia projektu traktatu handlowego między
sowiecką. W dniu 9bm, wyjeżdża do Moskwy delegacja

Naszym

Z Moskwy donoszą, iż Rada Ko:
misarzy ludowych Zw. S.SR. udzieliła dłuższego urlopu prezesowi
Naj

sowietów

departamentu ekonomicznego Puryckiszm.
Е
Według wiadomości w traktacie będą uwzględnione również
w gadnienia wwozu. wywózu i transportu.

sił przeszło 500 osób spalił dużo wsi dostaną pieniądze od Niemców.

zgłębiającym

z przedstawicielami

o ile Polska zgodzi

Projekt

dził Bobiatyński prawie wyłącznie na Przeglądzie, A więc ukrainofobję.
froncie dając się srodze

iż rokowania

Traktat handlowy

stėw Polskich, do którego nigdy p.
Meysztowicz nie należał jest organi-

Ciekawe

z bolszewikami

donosi,

Zle Pan objaśnia swoich towarzyszy. paktu gwarancyjnego
Sukcesorem Zjednoczenia Monarchi-

sirzelców.

Lata wojny

Prasa

Za cenę traktatu

zacja monarchistyczna: pp. Robakoworganizacji Tu na stanowisku inspek» ski i Raszewski. Organizacja Zachonic nie
tora Samoobrony
kładzie
pierwsze wawczej Pracy Państwowej
podwaliny pod organizację bataljonu ma wspólnego z tamtemi organiwileńskiego, który z czasem
dzięki zacjami. Jak widać kwestje te Pana
wybitnej pomocy Komitetu
Obrony nie interesują, lecz pożóć Pan o nich
Kresów staję się kadrą wileńskiego pisze?
pułku

Pauluk.

«Organizacja Zachowaw -zej Pracy Pań będzie prowadził sekretarz generalny m-stwa Alat
stwowej» jest nową nazwą dla Zjednoczenia Monarchistycznego, rozwiązanego
de:
cyzją bodaj p. Młodzianowskiego, P. Meysztowicz był, a może i jest dotąd, prezesem
Według oficjalnych danych z Moskwy sfery rządzące
Rady Naczelnej tej <Organizacji», Tkwi
zamiarem ogłoszenie deklaracji o zupełnej meutralności w
tu jeszcze jeden swoisty pieprzyk,

Wilnie z owego okresu BobiatyńskieOsoba msjora Bobiaty ūsklego za- go, który w towarzystwie Ś. p, Za.
łożyciela
pułku i jego dowódcy wiszy syna zmarłego przed paru dnia:
przez dłuższy czas w wojnie, zajmu- mi $. p. Kazimierza Zawiszy budzili
je nieprzeciętne
miejsce
w historji nienawistne spojrzenia niemców swetworzenia formacyj wojskowych Pol- mi mundurami,z których aż biła poski Niepodlegiej. Kto znał „obecnego tęga ułańskiej brawury. Są to już osppułkownika
Bobiatyńskiego przez tat.ie tygodnie okupacji Niemców.
laty 15 z górą w Krakowie gdzie Bobiatyński bierze żywy udział w orWileńskiej
pilnie studjawat medycynę, jako asy- ganizowaniu Samoobrony
stent prof, Kadera nie uwierzylby nig- i zostaje mianowany przez Radę Resię
dy, że oto
w molu
książkowym gencyjną inspektorem tworzącej

choroba.

mają

przerabiania

Sowieckiaj,

robotnicy

za-

surowców rol-

nych,
R3333004880D000ZODDO0UNOGEDEGDEG
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B.ałorusi

być

IE

CZLUNKIEM

p)

Z feljetonu życia.

nie

Czesław Jankowski: Z czeczotkowej szkatułki. Odgłosy ginącego świata.

mówią,

nie

dla Jankowskiego gie pociągnięcie pióra a staje

jednak niezastąpionego

Wilno. 1926, Na«

kład i druk M, Latoura.

causeura

piśmie, narratora stylowego
nego.

On
często
re się
rackiej.

„Niech cofnę się w głąb własnego życia lekką stopą. Daj mi Panie
Boże nikogo własnemi sprawami nie resie

ten bilet
z martwych
zebrało na
On z listu

wysnuje

w

a barw-

nami

człowiek, jego

natura,

I cóż w tej szkaiułce,

przed
dzieło.

której do- do łez rozczula opłatek

Oto geneza książki Jankowskiego.

to i traf zwykły, że w

przeddzień jubileuszu jego, w przed-

dzień złotych godów z literaturą, u*
kazała się w druku. Jest bo ta ksią-

žka reprezentaeyjną dla genre'ų Jankowskiego.
Kilka listów notatek i biletów z
czeczotkowej szkatułki, danejna przechowanie Muzeum
Krasińskich w
na okres

zawieruchy

wo-

ci, pełnej źródłowego, bo bezpośrednie-

myśli

autora

lisiu, wiczowskiej epoki:

gdzie bywał, ludzi, których widywał,

Antoni

Edw.

0, z życia i psychologji

Dobre to były

czasy.

Olo

A oto przeskok od

kiego

liryzmu i uczucia

nuty

głębo-

do

tryska:

do

dalej
salonu

wprowadza
Deotymy.

nas
Co

Smolska, Sparadzki, Prus, Siemiradzza ki, Gall, Wieniawski, przepyszny w

życia, zamknięte

w szkatułce

tomach poezyj Zk.
Bo i wielež
ich się ukazało?
Skąd czasu na
czytanie? Dziś

stole biesiadnym zasiedli wszyscy
delegaci. Nie zbrakto i Kraszewskie.

Bywało, że w jednej kamienicy
jącego werwą humoru. Mowa
tu o go. Wraz z pauną Negri obok,
na krakowskiej,
opowiada
Jankowski,
Wołodym Skibie Sabowskim, sekretar zu miejįscu najbardzisj honorowem. „Pannę zjeżdżały się: Żmudź, Litwa, Inflanty,
podówczas redakcji
„Kurjera
War- de Negro—mėwi
Įankowski—mielis- Ruś uosobione w ludziach z ziem
sta- szawskiego“. | tu odgłos czasów my przed sobą—jak kwiatek wpięty tych stanowiących Polskę „od morza

miast, które ukochał...
ruszek poważny, z imieniem głośnem które przeminęły. Jakiż bo sekretarz
Po pięćdziesięciu latach pracy dla. w literaturze interesuje się wierszy- redakcji zwróci się do współpracow
literytury rzucił Jankowski
oczyma kiem początkującego literata: nadesłał nika z rymowaną epistołą tej treści:
wstecz... i cóż ujrzał? Dziwną cza- mu podówczas Jankowski
wiersz;
Dostojny władco krytycznego berła!
sów przemianę. Ujrzał Świat, który Odyniec czyta, ocenia, odpisuje; cały
Redaktor pisma naszego uprasza
By pismo jego ozdobiła perła ›
jeśli już nie zginął, to ginie. Bo oto list poświęca wierszykowi...
Inne to
Jaką dać może <li» Dostojność Wasza...
przesuwają się przed
nami
postaci, były czasy, kiedy
wiersz początku:
Wymaga przeto ażeby
Pan wykuł
których już niema wśród nas. Oglą- jącego poety
omawiały
przyjaźnie
Zaraz, natychmiast, na jutro artykuł
damy miejsca, których
nie
znaiežė sławy
O tych projęktach wyrzeźbionych culiterackie. Dzisiaj o całych

szmatu

jeszcze

tej ta- Oszmieńskiego powiatu, mnie urodzo- improwizacjom wielkiej poetkil A oto teis, Noskowski, Malczewski, wreszożywi i wskrzesi, jemnicy, znajdujemy? Kogo ona mie- nego na obczyźnie,
cóż dziać się i jesteśmy
na wielkim
kongresie cre, Miriani, Belmont, a z obcych
towarzystwo, któ. Ści na listku papieru, w paru zgłos- musi w sercach tych, którzy młodość miedzynarodowem
literackiem: jest czesi: Kwapil, Czerny, Jabłoński, Jelliowej
kawie,
lite kach pióra i mowy?
na Litwie
spędziwszy,
pół
wieku i Kraszewski w towarzystwie pięknej nek, Hororeka
pisanego
w inteNajgłębiej żywa relikwja Mickie- tęsknią za nią?*,..
młodziutkiej
panny de Negro.
Przy
*

na mapie. Obserwujemy obyczaje,
jennej, pozwala jJankowskiemu wy- które wraz z czasem zmieniły się,
snuć przepyszny wątek urywającej pogingiy...
się co chwiła na łezce liryzmu lub
Słowem przed nami w pełni: pawestchnieniu współczującem opowieś- miątki i... hłstorja, Pamiątki i historja
Warszawie

|
autor

nadesłany z zwyczaje, obyczaje, formy towarzyszą postaci i iadywidualności Artur, Bar<

bry los dał chwilę ujawnienia

znudzić! To tylko trzeba
z nich lu- przedstawi w pełni życia jego profil Odyniec. Entuzjasta swego
kraju i
dziom dawać, co zająć ich może, to, indywidualny. Qa z karty wizytowej, czasów, słynący podówczas (r. 1877)
co im coś ciekawego powie, co im notującej
sucho
nazwisko
i adres szeroko
w Warszawie ze swego...
coś niespodziewanego pokaże".
wydobędzie obraz piastyczny miejsc, „Separatyzmu“ ...
Nie przypadek

lewskie przyjęcie i zagraniczne uroczystości*. I dodaje: „A jeżeli mnie

każda pensjonarka wy:

daje poezje... To „echo bardzo, bardzo
dalekie—mówi
Jankowski—z czasów
kiedy odchodzący źak witali tych, co
przychodzili miejsce ich zająć*.,.
Dalej przesuwa
się przed nami,

*

Których wystawa

już jutro

[dnie,

Te:

Ma być w Resursie dla ludu otwartą.
Nadmieniam przytem zarazem, że warto
By Pan odwiedził Mokotowskie Pole—
I tam, spisawszy różne epigrama,
Skreślił feljeton i mnie go na stole

"w butonierkę Kraszewskiego*. I filu- do morza*.
Ten refleks „irmperjalizternie dodaje: «Mój Boże! - Gdy
się mu” nasuwa się Jaakowskiemu z poma 69 lat, gdzieżby kwiatek się no- wodu przepysznych ilustracji Bartelsa

sito? Jeśli nie
nierce»?

już

tylko

w
:

buio- na kartach

tek swoich wspomnień, opartych na
autopsji życiowej, na pamięci czarów

materjału.

do

naprzykład

I tak delej i dalej snuje autor wą- białoruski

chłop

gry.

A jak rysował?

piątka karowa:

„Stoi

podżyły w uszatej

czapce; obok niego dziewczyna nasza wiejska
a między nimi chłopak
w koszulinie „dziażką*, czy „krajką*

i ludzi, których wskrzesza pobudzony strzępkiem kartki ze szkatułki cze- podpasany. Czerwień
karowa pada
czotkowej.
:
na trzy twarze oraz na obnażone
Przewijają się przed nami postaci nawpół nogi chłopa i dziewczynył
osób znanych w literaturze i ówczes- Pięć barwnych plam na rysunku piórnem życiu, swoi i obcy; więksi i kiem*. Tak tworzył Bartels, tak „ilumniejsi—a wszystko duże górne szla- strował* całe talje kart rodzimemi
chetne..
2
motywami,
A jak śpiewał własnego
Bałucki, pomiędzy którym a pu- układu piosenki? Dużoby o tem móblicznością i krytyką legł jakiś tragizm wić—kto ciekaw. zajrzy do czeczot=
nieporozumienia ze znanym epilogiem kowej szkatułki... f
w parku Jordana, biedny, zamroczoz

człowieka, czeczoikowej.
Położyć raczył. Vale et me ama!
Spėjrzat Jankowski dokoła siebie;
ł dodaje Jankowski: «nie potrzeDia jednego kartka wizytowa z stwierdził zmianę czasu, obyczajów odeszły niedawno w wieczność Wła: bował mi już tylko Saboeski po_ kreśloną ołówkiem strofą wiersza, dia ludzi; sięgnął
do swej szkatułki i dysław Mickiewicz.
Tęskni
w noc wtarzać—nie bądź jako perpendykuł:
drugiego list w jakimś interesie pisa- rzucił garść wspomnień ręką żywą, Chrystusową w Paryżu do wsi
osz- czas byś się do
jednej
рггуКи!—
sany, dla innego
znów bilet z za- a cżującą tętno chwili bieżącej. Ską: miańskiej, gdyż
«przenosi wilję w byłem już wówczas
Świeżo
oże: ny Michrux (Miron),
Zapolska, Koproszeniem na kawę «literacką» —nic po słów, a dużo treści, Jedno, dru- chałupie lilewskiej nad wielkie krė- niony»,
nopnicka,
Orzeszkowa,
Sowiński,
ranego

Oto

Nie sposób tu choćbyłanonsować

N 235 1245)

ŁO
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KUR]JER ZIEM
GOS
POD
ARC
ZY
WSCHODNIC

snięte 280—:
wodo wąsacze
460 > żywe420,350—360,
plocie 150--260,
drobne

RZ
L
W dnu 5 b. m, komisarz kontroli
Drób:
kur'
4
ы 7?›?){“‘9&&:!‘: skarbowej i członek lotnej brygady
qzęta 230-—250, "kaczki 400

H

| Ujednostajnienie form organizacyjnych w rol

„..

Nabiał: mieko 40—45 5 za 1 litr, śmię180--2%0, twaróg
50—100 га 1 kg.,
ser twarogowy 80 — 150, masło niesolone 520 — 580, solone 450 — 480, desero'

nictwie.
Dalszy ciąg ' referatu
skiego

T-wa Rolniczego,

wygłoszonego przez p. T. Zana,

dyrektora Pomor
Wilnie w dn. 28 IX

na konferencji rolniczej.w

we

b.r; patrz „Słowo* Nr. Nr. 232 i 233235),

ł
Z całym
kreślić,

naciskiem chcialbym pod-

że

wszelkiej

warunkiem

organizacji,

aktywności

a w

rolnictwie

szczególnie jest uwzględnienie

nika

wykonawczego

pracy.

czyli

organu

U nas
wogóle
wiele
przedsię.
wzięć niema praktycznego powodzenia dlatego, że pod
tym
względem
sprawa nie jest postawiona odpowied-

nio.

Zwala się prawie zawsze
robotę
połeczną na ludzi
ofiarnych, którzy
potem zmuszeni są czas swój i wy-

datki poświęcać dla dobra
0, z

ogromnym

publiczne-

uszczerbkiem

dla

otrzeb swoich prywatnych. Wyłania
ę wówczas pytani:, dlaczego
jedni

mają świad-zyć
"nie robią nic?

Żeby

żeby odebrać
, dliwy

porad miarę, zaś inni

tym

stosunkom

zapobiec,

pracy społecznej

charakter

szko-

dobroczynności,

leży przedewszystkiem

Dlaczego

się dotąd

w tej sprawie

ла

rozgraniczyć

będę.

Jest

to

jednak

w

to

nie 1 kg, kapusta świeża 12—15

naszego bu-

downictwa społeczńego.
W każdym razie musi być

drodze wyborów

obdarzone

prawem

jasnym

nei
rują
zło,
lecz

sprzeczne, zaś na tem polu żeintrygi, fałsze, prywata i całe to
od którego
nietylko rolnictwo,
wszystkie zawody cierpią,
Można zrozumieć trudneść uzgod-

zo:

į

renie b.

{

zerwać bezpowrotnie, jeżeli Towarzyst*

'

|

+
'

zaboru

rosyjskiego

należy

Nie chcę

przez to

uszczupiać ani

powołanych

do kierownictwa sprawami z wyborów. Ich rola jest jasna. Jednak wtedy dopiero zacztią pracować skutecz-

nie i z rezultatem, jeżeli nie sami będą pracę tę wykonywać, natomiast
staną w roli decydujących jej kierow-

_

ników.

(

Wreszcie przechodzę
do
zagadmienia ostatniego,
a mianowicie do

|
}

|

`

|

EB
czy koniecznością jest niezwłoczne zespolenie się organizacyjne rolnictwa.
Na

to

pytanie

odpowiedział

w

a

poszczególne partje i ustępy wspommień:
czytelnik
nie nabierze pojęcia
o zawartości szkatułki dopóty, dopó-

ki nie zajrzy do jej opisu przez

Jan-

miedzą,

nie inny był, tylko „literacki“... Powie

superfostać

SOBOTA.

A Dzis

Wach, 8 0 g. 4 m. 21

jeszcze?

Może

6 m

57

;20 po Św.Fr

Ё

URZĘDOWA.

— 1) Powrėt pana wojewody
Raczkiewicza.

г
dniu dzisiejszym

W

powrócił z Warszawy i objął urzę:
dowanie wojewoda wileński p. Wła-

dysław Raczkiewicz. Pan wojewoda
nie będzie w dniu dzisiejszym przyj:
interesantów.

mował

— (x)

Doręczanie

pocztowych

przez

sterstwo

Spraw

przesyłek

Mini-

gminy.

Wewnętrznych

pole*

ciło ostatnio wszystkim wojewodom
doręczanie | przesyłek
zorganizować
pocztowych przez gminy i gromady
w

zamieįsco+

miejscowościach

tych

których
do
wego okręgu doręczeń,
listonosz wiejski nie dochodzi,

Każda gmina jednostkowa względ
nie w gminach abiorowych każda
A

romada,

w której niema

których listonosz

Wiedań

‚

aż

z

_ 36200

36020

43,88

4365

B

A

174,25

i

poczty, lub

mogą się porozu:

względnie gromad

®

kolejowa

14900

ziemskie przedw,

3850

5 pr. pożycz kotw,
pr. pożyczk, konw,
—proc. listy zast.

na pocztę
mieć, co do wysyłania
wspólnego posłańca.
> (y) Ulgowe paszporty lecz:

MIEJSKA
—

(x) Próba nowej autopompy

dia Straży Ogniowej.

151,00

4550
=

3700

później

świeckich

na gankach

dworów

m siebie w pierosów,
21,

pa-

„Ferwor*,

Kto w

Do

poniedziałek

ostatnich dniach

%

ficerów

i szeregowych

misji

ul.

mieszkańcy

Komisarjatu,

I

9) i 12

(Żydowska

11)

II Komisarjatu,

mieszk:ńcy

w litera-

jeszcze dalszy ciąg jego

roboczego

nie może ulegać

dnia

wątpli-

wości.
Kto po latach pięćdzisśięciu
pracy z piórem w ręku pisze tak jak
autor
„czeczolkowej szkatulki“, ten

literackiego dnia

do

Sztuki, bo ona zawsze łzy obetrze

jest bardzo

poważnie

na

zagrożony.

WOJSKOWA

re-

Stow. Akad.

wawcze członków
rodzenie".

„Oi:

wego

dnia roboczego

Jankow skiego.

czas zajęć w oddziałach wojskowych
przesuwając pobudkę ranną z g odzi-

ny 5 na godzinę 6.

książki —piękne,

ruszenia
trolnego

szkół lotniczych. Wo bec

się 10-go

października

rb,

Do IV Komisarjatu,
Wiłkomierskiej |. strona od

cznie,

Do

V

Smoleńskiej

mieszkańcy ul.
32 — 64 włą-

Komisarjatu,
Nr

mieszkańcy ul.

1, 3, 5, 7. 9, 11, 13, 15,

17,

Rydza Śmigłego Nr 16 (Nowogrėizka 38),

18, 20, 22, 24, 26, 28, Nowogrodzkiej Nr 28,
30, 32, 34. 36, Nowowiejskiej Nr 2, 4.

W
czynne.

VI

Komisarjacie

— biuro

nie

%

i
ierownictwo Teatru Polskiego przystąpiło do pracy nad wystawieniem «Bitwy
ой Vaterloor, oraz <Olupiego Jakėbas —

RÓŻNE.

w Polsce Dyonizy zachorował poważ zytora polskiego Karola Szymanowskiego.
gdzie był S. Szymanowska odśpiewa m. i, pieśni
nie pe powrocie z Vichy,
Mozaria, Moniuszki,
Rachmaninowa
i Szymaostatnio na kuracji,

—

listopada r.b. winni mieć przy sobie
książki stanu służby oficerskiej, oraz
karty przydziału mobilizacyjnego. W
myśl rozporządzenia
wykonawczego
©

powszechnej

wojskowej

z r. 1924

zgłosić do

wydziału

mundurach

wojskowych,

zów.

oni

wystawy

Otwarcie

niedzielę

W

12 w poł. otwartą

Jako akompanjator oraz solista—
obra- nowskiego.
wystąpi brat jej

10 bm. o godz.

zostanie

w szli

Feliks Szymanowski, znany
z przeszłego sezonu.
Pozostałe

uż Wiinu

ilety do nabycia w kasie Teatru od g. 11 ej

przy r. do 9ej wiecz, Początek poranku o g. 12
„Klubu inteligencji Pracującej*
m. 30 pp. Zapisy na członków Wil. Towaobraa
Wystaw
17.
ul. Mickiewicza
rzystwa Filharmonicznego
przyjmują się
artystów-malarzy. przy wejściu na salę.
zów krakowskich
— Odczyt W. Sieroszewskiego.
W
Wystawa ta z cyklu wystaw okręż-

służbie

winni

manowskiej. Najbliższy niedzielny poranek
Wileńskiego Towarzystwa Filharmonicznego

metropolity stanowi atrakcję regorocznego sszonu mu‚ — () Спогоба
y się, że zycznego. Wystąpi na nim europejskiej słądujem
Dowia
Dyonizego.
wy śpiewaczką
Korwin-Szymametropolita Kośsioła prawosławnego nowska, siostrą Stanisława
największego dziś kompo-

powołani do raportu kon:
w dniach
między 4—15

się

kontrolnego w

nych

płaszczach

przedstawia się bardzo intete:

sująco

zarówno

ze względu

poniedziałek

11 go

października

O g. 6rej
wielki
Wacław Sieroszewski wy-

na u: wiecz. w Teatrze Polskim «Lutnia»

powieściopisarz
dział najwybitniejszych artystów szkoaktualny odczyt na temat <Piłsudski
bą oficerską. Ze względu jednak na ły krakowskiej oraz dzięki doborowi głosi
a Mussolini». Bllety sprzedaje kasa Teatru
trudne położenie ekonomiczne, Min. najlepszych
prac, z pośród których Polskiego codziennie od 11 rano do 9 wiecz.
Spraw Wojskowych
zezwoliło
tym wyróżniają się dzieła: Akcentowicza, Ceny miejsc od 50 gr. do 2 zł. 50 gr.
— Występy operetki warszawskiej
oficerom rezerwy
i pospolitego
ru- Fałata, Filipkiewicza, Kossaka, Hofw Teatrze <Reduta». Zespół operetki warszenia wezwanym do raportu kontrol< manna,
Pinkasa, szawskiej ze znakomitą artystką Lucyną
Mroczkowskiego,
z rewolwerem,

lornetką polową

i tor-

nego,—którzy nie posiadają munduru
wojskowego

Żurawskiego

Wyczółkowskiego,

zgłaszać się w ubraniach

i

Messal na czele,

wystąpi w Wilnie

w Te-

atrze <Reduia» dwukrotnie w poniedziałek
wielu innych artystów krakowskich. 11-go
i wtorek 12:go października.
ty:
2
przez
będzie
otwartą
Wystawa
Wystawioną zostanie po raz pierwszy
godnie codziennie od 10 rano do 7 w Wilnie barwna i melodyjna operetka, Z

i wymaganego

ekwipunku.
Szeregowi rezerwy i pospolitego
ruszenia powołani na zebrania
kontrolne winni
przynieść
książeczkę
wojskową, kartę przydziału
mobili-

wieczorem.

epoki Napoleońskiej

— Wyjaśnienie.

W

związku z

—0O.

Straussa.

olbrzymie.

<Teresina i Napoleon»

Zainteresowanie

występami

notatką w Nr 231 z dn. 3 X tb.
Bilety nabywać można zawcząsu w biuego pod rze <Orbis» —Mickiewicza 11.
Pański
pisma
nego
poczyt
zacyjnego oraz inne dokumenty woj: tytułem: <Związek Ochotników 1918—
— Koncert w 6 rocznicę wyzwoleskowe.
20 raku», Zarząd Związku Podofice- nia Wilna. Dzisiaj ku utzczeniu przypaJak

rządzenia

sią dowiadujemy

Komisarza

z

rozpo-

dającej rocznicy Związek oficerów Rezerwy

a wi: Rzeczypospolitej Polskiej urządza w sali
na m. rów rezerwy WP. województw
o umiesz- Śniadeckich U. S. B. Wielki Koncert przy
prosi
mie
uprzej
go,
leńskie
państwoenia:
łaskawym udziale: p. Mieczysława Saleckieprzygoto- czenie poniższego wyjaśni

Rządu

Wilno Komisajaty policji
wej przystąpiły
do prac
„Były prezes Związku p. S. Rze- go artysty opery warszawskiej (śpiew), p.
wawczych
dla zebrań i raportów,
Wandy
Halka-Ledóchowskiej, profesorku członków Konserwatorjum
Wileńskiego (skrzypce), p*
kontrolnych w formie
opracowania wuski na walnem zebrani
rb., ponownie Konstancji Święcickie profesorki Konserwaw dniu 22 września
list ewidencyjnych.
u jedno- torjum
Wileńskiego
(śpiew), p. Janiny Sui
Obecne zebrania kontrolne nie został , wybrany do uZarząd
morokowej (deklamacja), oraz męskiego chóczasu
braku
powod
z
lecz
głośnie
stanowią żadnego
zarządzenia
nadZarządu zgody nie ru <Echo» pod batutą p. Władysława Kali-

zwyczajnego,
—a

na wejście do
prezesow celu wyraził, natomiast przyjął
miarę
.w
a
owego
honor
sądu
ewidencji re- stwo ci
przyjmuje czynny udział
możnoś
i w innych pracach związkówych.

zgodnie

z pismem

Zarząd jest upoważniony zaznaczyć,
p. Ś.
iż wzmianka o wystąpieniu

KADEMICKA
—

Uroczysta inauguracja roku

akademickiego w Uniwersytecie

.

| „.„„wanłe
praw Kościołów
partych

na

kan dr. Jan Oko),

2)

przemówieni:

inauguracyjne J. M. Rektora Zdziechowskiego, 3) wykład inauguracyjny

twórczy*

wvgiosi

jako

wiekowych

uchwałach

J]. M. Rektor dr.

Marjan Zdziechowski.
Wstęp do kościoła
wolny,
Auli zaś tylko za zaproszeniami.

— Zebranie

Stow.

branie

sprawozdawczo

w Wilnie",
który obejmie dokimenty archiwalne,
stare dzieła, manuskrypty i t. p.

TBATR

czyanik

do

Ml. Akad.

- porozumie:

— Teatr Polski—jest

i MUZYKA.
codziennie prze:

pełniony na amerykańskiej komedji <Dzień
bez kłamstwa», na której publiczność bawi
się wybornie. Niezwykły temat sztuki, cięty
dowcip,
humor,
doskonałe
wykonanie
sprawiają,
że Sztuka
przyjmowana
jest
huraganowemi oklaskami.
<Papa się żeni». Wincenty Rapacki (syn)
w bieżącym sezonie napisał krotochwilę,
która po raz pierwszy ujrzała Światło kinkietów w maju r. b. w Teatrze Letnim w
Warszawie.

nowskiego, profesora Konserwatorjum Wileńskiego. Nie wątpimy, iż ze względu na

uroczysty

dzień oraz

instytucję, urządzającą

koncert, a przedewszystkiem

na

siły artystyczne

biorące,

udział

w nim

wybitne

Sa»

la Śniadeckich będzie szczelnie wypełniona

przez całe muzykalae

Wilno:

WYPADKI

I KRADZIEŻE,

— Broszury
komunistyczne.
W nocy z dnia 6 na 7 bm. nieznani sprawcy rozrzuciliw obrębie pery-

ferji m. Wilna kilkadziesiąt odezw
komunistycznych podpisanych przez
okręgowy
komitet
komunistycznej
partji Białorusi
zostały

zachodniej.

natychmiist

bezpiżczeństwa
skowane.

Odezwy

przez

publicznego

organa

skonli

— (x) Eksplozja
granatu. W rejonie
Miżan, w odległości
mir. od Turmon*
tów wybuchł pocisk artyleryjski. Ekspiozja
nie pociąznęła zą sobą żadnych
skutków.
o przeprowadzonym dochodzeniu oka:
zało się, iż pocisk

ten odnaleziony

Dawać

go do

był

na

polu przez miejscowych pastuszków, którzy
się, rzucili

niska.

rozpalonego

og-

— (x) Napad rabunkowy.
W dniu
jednolitej obrony
b. m. w
godzinach popołudniowych
Ewangelickich, o- 5dwóch
uzbrojonych w karabiny
bandytów

rok akademicki 1925.26 (odczyta dzie- Ewang.Reformowanego

staran-

wojskowych

odnośnych.

s

rezerwy i po-

— (у) Nieprzyjmowanie
do „Odrodzenia”, W niedzielę dnia 10
szkół
lotniczych
oficerów
rezerbm. o godz. 11 i pół (zaraz po mszy
ne, na luksusowym papierze, w estetyWydanie

>

dyspozycji

najbliższy wchodzi na repertuar Teatru Pol»

1) spra:
Na porządku dziennym:
wozdanie z V Tygodnia Społecznego

Wojskowych wydało szereg rozpo:
rządzeń
normujących przebieg kontroli w sposób następujący.
Oficerowie rezerwy i pospolitego

— (y) Pobudka. W myśl гогКа- na temat: „Pesymizm

i energię do czynu wzmoże*, w tem zu Ministerstwa Spraw Wojskowych
zapewne tkwi tajemnich długości o- począwszy od dnia 7 bm. zmieniono

władz

ul

Ste- sejmowych, dekretach Królewskich i
której postanowiono między inuemi fana Batorego odbędzie się w po- Konstytucji Rzeczypospolitej.
Zjazd
1l-go października, ma za zadanie wznowienie tak owoczwrócić się do
wyższych
władz z niedziałek, dnia
prośbą o poczynienie szeregu ulg w Na program uroczystości złożą się: nej niegdyś pracy nietylko moralno*
płaceniu procentów od sprzedanych nabożeństwo w kościele Św, Jana o religijnej, ale i kulturalno-spotecznej
biletów na rzecz miasta. Magistrat godz. 10-ej rano, inauguracja w Auli dla dobra wiary, kraju, państwa i jeUniwersytetu o godz. go przyszłości.
m. Wilna—według rezolucji a pobie- Kolumnowej
.
х
ra tak wygórowane procenty, że dal- 11'ej, a mianowicie 1) sprawozdanie
Że Zjazdem
połączony będzie
w WilnieJ . M. Rektora Zdziechowskiego za „Pokaz zabytków ze zbiorów Synodu
szy byt kinematografów
wileńskich

do

do

przemeldunkowej,

skiej Nr 19 (Warsz. 15), 21 (Warsz. 13)i 23.
W
III Komisarjacie — nie czynne
biuro,

spolitego ruszenia Ministerstwo Spraw

w

konferencja własci:

cieli kinematografów

która przyznała się

— Jak się będą odbywały raittnera.
porty i zebrania kontrolne? W w Lublinie, 2) plan pracy wewnętrz— Jutrzejsza popołudniówka. <Gru3)
1926—27,
akadem,
roku
w
nej
związku z mającemi się odbyć w
be ryby» — grane będą jutro w niedzielę o
sym:
i
Gości
głosy.
wolne
i
wnioski
pierwszej połowie
listopada r. b. rag. 4'ej pp. po cenach najniższych.
— Poranek Stanisławy Korwin-Szyportami i zebraniami konirolnemi o- patyków wprowadzają członkowie:

właścicieli
się

pa-

powinien stawić się do ko-

Niešwiezskiej Nr 163 (r. Warszawskiej), Szka:
piernej Nr 24 (Nieświezska 18), 26
(Nieświezska 16b), 28, 30, 32, 28[36, 34, 36, 38,
40, Warszawskiej Nr 3, 5, 9 i 11, Słowiań:

zerwy, którzy poprzednio pełnili służbę w.lofnictwie w charakterze
per:
sonelu latającego.

W dniu 10 muszą być przeprowadzone

Olbyła

do wyrobu

skierowano

odbędzie

leńska Polskich Kolei Państwowych
przystąpiła w roku bież. do budowy

dowska

bm. o godz. 13-ej przy Wilji u wylotu ostatecznego ustalenia
Wilna zerw wojskowych.
ul. Arsenalskiej magistrat m.
pod kierunkiem komendanta Straży
Ogniowej p. Waligóry urządza próbę
— (x) W sprawie
nowonabytej autopompy dla miejskiej

— (y) Konferencja

gilz, "tytoniu oraz

bezpośredniej komunikacji kolejowej nowoczesnym wymaganiom i wzmotranzytoDalekiego
Wschodu
z Zachodem żonemu wzrostowi ruchu
Wi- wego. Poświęcenie i otwarcie dworca
Europy przez Polskę, Dyrekcja

—

oficerów

Aluszyk,

które winy,

do poszczegól:

3

papierosėm,

wszystkie przyrządy

w związku
k
krešleniėm
ki kon- na granicznej
icznej stacj
stacji Stoiołpce nowego
z określeniem
węncji polsko-sowieckiej i ustaleniem dworca kolejowego odpowiadającego

—
=

okienkach

i

jakości

sprzedawała

Do

tych

papierosy z tytoniu zagra-

Otwarcie nowego dworca w Stołpcach.

Dookcła — po cznej okładce stylowej — przynosi wy. Ministerstwo Spraw
Wojsko- św. akademickiej) w lokalu
«Oiroi balkonach zasczyt drukarni p. M. Latoura.
wych wydało rozporządzenie zostają: dzenia» przy ul. Św.-Jańskiej nr. 12
dawno już poznikały zapłonione twace. w związku z nadmierną liczbę m. 2 (wejście z podwórka uniwersyW. P.
rzyczki»
W progach kamienic staro-zgłoszeń oiicerów czynnej służby do teckiego) odbędzie się pierwsze ze:
wszystkich

wyrabiała

Klaczki Nr 4, 6 (Żydowska 5|7), 8, 10 (Ży:

nicze. Województwo wileńskie otrzy cywilnych bez broni.

WewSpraw
mało z Ministerstwa
nętrznyeh okólnik zawierający wska*
sprawę
zówki, jak należy traktować
ą:
ubiegaj
osób
ich,
świadectw lekarsk
zagra-:
paszpor
cych się o ulgowy
niczny dla celów kuracyjnych. Okó!ma na celu
zapobiec
na
nik,
przyszłość niesłychanym utrudnieniom,

Sobą

pierosy o

takiego stanu rzeczy
postanowiono
anulować wydany poprzednio rozkaz
w sprawie przyjmowania
do
szkół
wojskowych lotniczych, oficerów re:
zerwy, wojsk aerologicznych, pilotów,
obserwatorów, Oraz z ianych korpu-

sów osobowych

za

_ domu, przy ul. Popławskiej

2804,
„04,
24050 /

4150
=

ilość

Aluszyk, mając 14 oletnią prakty-

12694

2816
23,
241.70

0s- wyrabiała

Рар!егозбу.

kę

17381

12758

2810
;
24110

x

2660

17469

12726

miejski nie do- do ustawy

chodzi, obowiązana jest w OznaczOnych przez starostwo dniach wysyłać
do przynależnego urzędu pocztowego
po
pocztowej posłańca
lub sgencji
odbiór korespondencji dla danej gmilub więcej
ny lub gromady. Dwie,
oskowych
jednowi
gmin
sąsiadujących

kinematografów.

Że czeka Jankowskiego

turze

ostatni

spory
l zapewne w całej rozciągłości
jakieś podziela Jankowski zdanie Noskowprzedziwnie świeże i delikatne fiory skiego, wypowiedziane doń w liście
di prima vera, któremi Opatrzność znakomitego kompozytora: „..„мтбёту

je poniosę, komu?..

Zach, si. o g.

16 proc

do mety, W pęczek już mi
tymczasem urastają kwiaiki,

Już i ręką ich nie ogarni<! A i komu

>

a

użytkowazostała u*
nia
telefonów
prywatnych
przez Rzewuskiego ze Związku
pada 85—90, perłowa 80—95, pęczak straży ogniowej.
,
zoną
wiedzy*
jego
bez
mieszc
publiczność.
Organa
służby
tech:
udział
—
wezmą
powyższem
|—60, jęczmienna 60—70, jęgiaca 10—80,
nicznej
telegrafów
i
telefonów
w
bezpie—
Pierwszy
Powszechny
Zjazd
województwa,
Mięse wołowe
140 — 150 gr. za 1 kg., przedstawiciele
cielęce
190—200, baranie
120—150, wie. czeństwa publicznego, prezydent i v.- Wilnie otrzymały polecenie poddania
Ewangelików
w
_niepodiegłej
przowe 230—240, schab 270—280, boczek prezydent m. Wilna
Dążąc szizkiem
i Rada Miejska rewizji sprawy, co do podziału abo- Rzeczypospolitej.
210—280.
nentów
telefonicznych
na
poszczególRzeewangelików
tradycji
3
wiekowej
Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 — in corpore.
ne
kategorjj
abonamentu,
wobec czypospolitej
SyWileński
na
Poiskiej,
ruchu
4.00, II gat. 320 — 350, smalec wieprzowy
Uregulowanie
— (y)
450—480, sadło 380—400.
wąskich ulicach. Komisarjat Rządu stwierdzenia w dość częstych wypad: nod Kościoła Ewangelicko-Reformo.
umie- wanego, istniejący nieprzerwanie od
przystępuje na wzór zachodnio euro- kach korzystania z aparatów
szczonych w poszczególnych sklepach 1563 r., zwołuje na 9—11 listopada
kołoruchu
uregulowania
pejski do
publiczność; aparaty b. r. do Wilna, prastarej stolicy polulicach. Będzie także i przez
na wąskich
starodawnych stoją ludzie jacyć obcy towegopolegsło
w
sklepach
będą
przeniesione pod skiego ruchu
pojazdów
reformacyjnego I-szy
na puszczanju
i nieznani. Jeszcze jeden kwiatek niektórymi ulicami, tylko w jedną względem wysokości opłaty do ka- powszechny zjazd Kościołów i Zbadzisiaj! Skraj łanu tak niedaleko. Koń: prawą strong, Obecnie w wydziale tegorji abonamentu publicznego.
rów
Ewangelickich _ Augsburskich,
Jak wiadomo abonament telefoni- Halweckich i Unijnych w Rzeczypo:
czy się ten i moja wędrówka. Po ruchu kołowego opracowują plan
życia ten, mający w Wilnie niestychnie czny ma obecnie trzy kategorje, a spolitej Polskiej. Myślą przewodnią
stronie łanu mego
tamtej
ro- ważną rolę, ze. względu
czeka na mnie, być może, nowy
na znane mianowicie: 1) do użytku prywaine- Zjazdu jest stworzenie wspólnoty w
boczy dzień? Jakże wstecz nie obej: kręte wąskie zaułki.
go, 2) zbiorowego i 3) publicznego. krzewieniu Ewangelji Chrystusowej

kto może: niebieski kwiatek romantyz:
mu życia? I pięknie powie: idę sobie
wolniutko—bo co mam spieszyć się? nie uniknie jeszcze
Dojdę i tak dość prędko do celu — roboczego:

hojnie
i niezasłużenie
przytrząsnęła
mego życia łan i nie dała ich zagłu:
Szyć ani zbożu, ani ostom i perzom,
Pęczek miosę sobie w ręku kolorowiutki 2 uśmiecham się do ri:go,
jak życie niegdyś
do mnie się ušmiechało... Za wiele tych kwiatków?

Szereszewskiego w Grodnie,

NIKA

w zagranicznym

Mąka pszenna amerykańska 9095 (w
hurcie), 100-105 (w detalu) za 1 kg, krajowa
50 proc. 80—90,
60 proc. 60—70, 70 proc.
50—55, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50—
55, razowa 35—40, kartoflana 70-80, gryczana
55—60, jęczmienna 55—60.
Chleb pytlowy 50 proc 55—60, 60 proc,
50—55, razowy 35 — 40 gr. za 1 kg.
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70-80,

schylam się

raz poraz—i z pomiędzy kłosów i kakolów zrywam kwiatek. Pilnie dbam aby

Doiary

1 kg., ka- Szwajcarja

(n) Ceny w Wilnie z dnia 8 kióre stosuję dotychczas urzędy
adpaździernika r.b.
šwianiu
wydawa
przy
acyjne
ministr
Ziemiopłody: żyto loco Wiino 36 —
niezbędnych,
dla
37 zł. za 10 klg., owies
32 —
33, dectw lekarskich,
rzeczyjęczmień browarowy 32—34, ma kaszę 32— siwierdzenia, źe dana osoba
33, otręby żytnie 22 — 23, pszenne 24—2%, wiście komiecznie potrzebuje leczenia
ziemniaki 7-7.50, Tendencja utrzymana, Dozakładzie leczniczym.

kowskiego.
A umie Jankowski opisywać. Oto
przykład
tej opisowej a zarazem Ii.
rycznej refleksji: «Mam
wrażenie, że rzeć się raz
śnię—i idę sobie wskroś przez życie raz.”
własne,
jak przez długi,
dlugi łan
dośpiałego—aż nad miarę—żyta. idę

sobie wąziutką

Tomasz Zar.
MIEJSCOWA.

KRONIKA

wa rolnicze mają się stać organiza- wóz słaby.
cjami poważnemi, powołanemi do
Nawezy szfuczae:
spełnienia kapitalnych zadań swoich. 20 sł. za 100 kg.
znaczenia, ani roli osób

za

"KRO

wniając stale tendencje nieuzgodnio-

decydowa-

zesa, lub członka Zarządu,
bez którego najniklejszego pisma lub interesu załatwić nie mogą.
Z tą tradycją dotychczasowej praktyki Towarzystw Rolniczych na te-

1 kg.,

czego jak nasze rolnictwo, musi po- 280 za 1 kg., szczupaki żywe 360-370, Śnięte
siadać ogólną i jednolitą reprezentącję 280—3%0, okonie żywe 350-360 śnięte 280—
— 250
swoich interesów.
Również
jasnem 800, karasie żywe 270-280, śnięte 240
być musi dla każdego, że cały przy- karpie żywe 280-300, śnięte 240—250, leszcze
żywe 350-360, śnięte 280—3U0, sielawa 240—
słowiowy nasz polski bezład stąd się
wywodzi, że w imieniu
najwažniejszej naszej gałęzi produkcji całe szeregi czyntików głos zabierają, wyja:

dnia na dzień przybycia do biura Pre-

/
|

za

przytrzymał niejaką Rozalję Aluszyk
b. pracowniczkę fabryki
tytoniowej

nych restauracyj i jadłodajni,
pobierając za 200 szt. po 4 zł., podczas
gdy „Ferwory* kosztują 11 zł.
Okazało się również,
że Aluszyk

tatnio fabryki tytoniowej „Wilja“ w nicznego. Po przeprowadzonej rewizji
Wilnie za prowadzenie tajnej fabryki znaleziono u pomienionej większą

(w detalu), kostką 155 (w hurcie), 170 (w
Papiery wartościowe
człowieka, że detalu)
gr. za 1 kg.
tak ważna dziedzina życia gospodarRyby: liny żywe 340—350, śnięte 270— Pożyczka dolarowa 10,50 (w złotych 634

dla każdego myślącego

opieszałość,
i lenistwo
msślenia i
czynów, które zmuszają
tę sprawę
nia — prawem nadawania
kierunku odkładzć ad infinitum, ze względu
akcji. Te elementa, tych ludzi należy na istniejące przeszkody. Każdy dzień
odciążyć w robocie,
należy
im dać załoki
w
załatwieniu
tej palącej
do dyspozycji personel
wykonawczy sprawy przynosi ogółowi
polskiemu
wykwalifikowany, dobrze płatny, sta: nieobliczalne i nispowetowane szkołe funkcjonujący, wyposżżony w sze- dy i straty.
rokie pełnomocnictwa i szeroko
odJednak u głównego ołtarza,w stoowiedzialny.
licy sprawa przedstawia się, mojem
Towarzystwa Rolnicze,
tak samo zdaniem beznadziejnie.
k
Izby winny mieč dobrze
posiaZ. tej więc przyczyny organizowawione biuro z wykwalilikowaną dy- nie się powinno postępować
w kie| rekcją na czele, któraby 2a wszystko runku zharmonizowania pracy ze stroprzed Zarządem i władzami
organi" ny prowincji i dlatego pozwalam sozacji odpowiedziałność ponosiła i bie zakończyć mój referat życzeniem
nad ciągłością pracy czuwaia.
Tego pod adresem Województw Wschod.
rodzaju
aparatowi
wykonawczemu nich, a w szczególności Wiina, aby
| można właściwe wymagania postawić jaknajrychiej na
swoim
terenie
do
i pracy od niego żądać skutecznej.
ładu i jednoll:eści organizacyjnej praZwslenie zaś
tych
czynności na cy dia dobra rolnictwa doprowadziły.
ludzi niezależnych, przez grzeczność
W końcu chciałbym
jedynie świadczących, prowadzi
do porządku dziennego kilka PR
pytań
do
zupełnej bezczynności, dyletanckiego, rozstrzygnięcia i powzięcia odnośnych
pośpiesznego i bezładnego
załatwia- uchwał, a mianowicie:
mia wszystkich spraw,
a następnie
1) Jakie mają być przyjęte podstazraża i ogół i ludzi zaangażowanych wy organizacyjne
w
organizacjach
do wszelkiego społecznego działania, rolniczych?
Zarząd, wydział, lub prezydjum, to są
2) Czy najwłaściwszą formą byłyczynniki odpowiedzialne przed grem- by lzby Rolnicze, czy Towarzystwa,
jum wyborców, którzy jaknajrzadziej, albo ich równorzędność?
sporadycznie, za zwrotem
poniesio3) Cry należy uważać działalność
nych kosztów, winny się zbierać na zawodową Towarzystw za niezbędną?
to, żeby aparatem
wykonawczym
4) Jaką ma być forma aparatu
+» kierować i nad nim
kontrolę
mieć, pracy?
nie zaś, aby samym pracę codzienną
5) Czy należy odczekać powszech
ma.
Wykonywać. Takim bezsiliym
czyn- nego ujednostajnienią się organizacji
kiem są sekreiarze Towarzystw, po- w Pzństwie, czy też działać w
tym
zbawieni
wszelkiej
samodzielności, kierusku w poszczególnych
Wojewszelkiej
inicjatywy
i oczekujący z wództwach odrębnie?
stały

WARSZAWSKA

8 października 1036 r.
Dewizy i waluty:

Beleja”
‘Е0а
Stokboim
Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140

czynnik zaufania, od czynniką pracy. nienia się powszechnego. Jednak na- iDionizego m.
4
Czynnik zaufania — to są ie eie- leży kategorycznie potępić wszelką
Juro
, menta, które w

gr.

lafiory 20 — 50 za sztukę, pomidory 45 —
50 za 1 kg.
Owoce: jabika 20—40 gr. za 1 kg., gruszki 30—60, śliwki 60—70.

niezawodnie

ciemna karta w historji

7T—8

GIEŁDA

bite 600 —

Ё

Jaja: 170—180 za 1 dziesiątek.
kartofle

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

cebula 30—40, marchew 10—15 gr. za 1 kg., Holandja
361,10
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr. Londyn
_
43.77
za 1 kg, brukiew 8—10, ogórki 200—250
gr. za 100 szt., groch strączkowy 50—60 gr. Naa PIJE I
8
ха 1 kg., fasola strączkowa 40—50 gr. za Pa

pierwszej swojej uchwale Polski Kongres Rolniczy w 1924 roku.

czyn- nic nie zrobiło, wchodzić

580—620.

Warzywa:

i
i
ani
Ą
Wykryciei tajnej
fabryki 1 papierosów.

Tytuł krotochwili

<Papa

się że:

ni», Krotochwila ta, nader przychylnie przy*
jęta przez krytykę warszawską, we wtorek

napadło na drodze, wiodącej do Borteł, w
odległości 3—4 km. od Oran, na przejeżśe
furmanką trzech kupców żydów.
lo steroryzowaniu i cgrableniu swych
= bandyci zbiegli w niewiadomym — ке

runku.

Miejscowa policja zarządziła za bandy.
tami natychmiastowy pościg,

— (x) Za nielegalae

przekroczenie

granicy. W rejonie Radzisze« organa Straży Puida, przytizymaty niejasą Stanį
kiewiczównę, w czasie gdy ostatnia przekroczyła nielegalnie granicę z Litwy do Polski.
00

mm

AZ

DO,

Przyjmuję dzieci od | 4—6
do
(g

wspólnych
zajęć i zabaw
LR Ter
pod kierunkiem
umiejętnej wychowawczyni,
Porozumieć się można codz. od g, 3—5
W.

Lutosławska,

ul. Jagiellońska 7 m. 2

==.

grlmuttera Ultramaryna

i ; bezwzględni
l
jest
bezwzględnie
najlepszą
ii naj.
wydatniejszą farbą
do
bielizny,
wapna i celów malarskich;
Odznaczona na wystawach w Brukseli
i Medjolanie

Wszędzie

złotymi

medalami.

do nabycia,

|

kpt. B. Zagrajskiego

Oskorżony
przez jadącego

zastrzelenie
Swego

czasu

o

szofera.

aresztowany
został
dowódcę
pociągiem

MIEJSKA

KASA
CZYNNA;
na
czasu przebywa
podała wiadomość o tem, że na sta- rb. Od tego
POCZĄTEK
SEANSÓW:
W
cji Nowojelnia
oflcer wojskowego wolności.
szeregu
zeznań
odczytaniu
Po
instyfutu geograficznego kpt. B. Za-

osób zbadanych oraz dwóch nieobecnych świadków, odroczono rozprawę

grajski wystrzałem
z rewolweru pozbawił życia Aleksandra Zdanowiczz,
szofera
prowadzącego
autobus ze
stacji do m, Zdzięcioł.
W
dniu
onegdajszym
czyn ten
był przedmiotem rozpraw wojskowePrzy stole sędziowskim zasiedli:
jako przewodniczący major korpusu
sądowego sędzia Doboszyński i jako
asesorowie: major korpusu sądowego sędzia Janowski, mir. 6 pp. Leg.

Dworzak,

Prokurator w przemówieniu swem

IIl.

kpt. 1 p. a. p. Molendo

Oskarżony kpt. Zagrajski na morozporządzenia
m. spr. wojsk.

zwolniony został z więzienia wobec
czego zarządzone było natychmiastowe zbadanie Świadków pod przysięgą.
Okoliczność ta wpłynęła na to, że
„podczas przewodu sądowego świad:
kowie badani
byli bez przysięgi, jedynie przed
rozpoczęciem się rozpraw przewodniczący przyjął przysięgę od sędziów— asesorów.
Po sprawdzeniu personalji oskar-

żonego

i odczytaniu królkiego zktu

oskarżenia

przewodniczący

udzielił

mu głosu celem złożenia wyjaśnienia.

Oskarżony opowiada
znany już
zapewne
naszym
cżytelnikom przebieg wypadku, który dla przypomnienia przytaczamy w skróceniu.

karę.

Obrońca

oskarżonego

dr.

mjr.

Dziadosz prosi o zupełne uniewinienie. Zdaniem obrońcy, oskarżony nie
mógł postąpić inaczej, bowiem musiał bronić zagrożonego honoru munzresztą
Strzelił w uniesieniu,
Guru.
po to oficer nosi broń, aby miał się

czem bronić.
Trudno, mówi obrończ,
cer dopuścił by ,go bito,

aby ofiZupełnie

co innego jest z osobą cywilną uderzenie w twarz nie pociąga za sobą
tak przykrych następstw jak w woj
a często i wysku; sąd honorowy,
dalenie z armii.
Zdaniem obrońcy Ś. p. Zdanowicz
na ormógł poszukiwać satysfakcji
dynanzie, a nie rzucać się na oficera,

o

Furman zosłał się aby
chwili odjazdu
auta.

pewnym

zany zostaję na rok twierdzy,
zostaje
znać czem zaliczony mu

mtr. restauracji.

czasie

dać
Kiedy

zawiadomiony

po

przez

Szabluka przyszedł do mlejsca posto«
u, svtobusu tego już nie zastał. Paunki kapitana
pojechały
w aucie.

Korzystając

eszcze nie
pojechał
do

z

tego,

nie będzie

tecznych powodów,

nika wychodzącego właśnie
z gmachu stacyjnego oskarżony
podszedł

czas wyjścia

się temu

a więc w

kpt.

Zagrajskim

Rolnej

konfrontację,

przypo-

minając świadkom odpowiedzialność .'
za skłacanie fałszywych zeznań. To
=

jednak nie zmienia

sytuacji,

świadkowie poprzestają na swoim.
Sem oskarżony, w toku składania

rzyjmuje wszelOT LŽ
kie
drukarstwa
„kres
wchodzące.

zeznań dodatkowych mówi: „musiałem E
wysirzelić, gdyż innego wyjścia nie
miałem”.
.ч
Trzeba zaznaczyć, że do leżącego
jeszcze na ziemi
szofera miał się
odezwać oskarżony
w
sposób następujący:
„leż
spokojnie, będziesz

zdrów ale będziesz

ИТЕ

wiedział jak nie

Nr

EEE

ZBBE

в

Z WANDEI.

ciągle

Dziś upał. Atlantyk zastrejkował i
przestał

wysyłać

swe chłodne

brzeg.

powietrzne na

Natomiast

od piaszczystych

lądu

ramie wartości 30 złotych

SPRZEDAŻ,

Adr.

Związku

Wilno,

Ceny

ZRÓDŁO!

@ Odbiorniki
e

Two

2

Radjo techniczne

"Peso
K

„KIĘ

2400
III

wiaścicieli
m. Wilna

|

Wileńska 24

66,

Tel.

941.

osobowe,

apteczne i analityczne.
i kosztorysy najniższe

żądanie.

ma

Jutana,

z

rozpalonych

te małe

nieruchomości

. respondencj.

„„Mialem

razie ze wsi. —

dziś iść do

grzijj

jedyną

pisemnych

ofiarą moich

jest morze —

fofo:
no

i dzieci. Trudno zresztą te dwie rze:
czy rozłączyć skoro są tu zawsze nierozłączne. Białe grzywy falne rwą się
sfedka pluszczących się bachorów
stadka fal w
rozrywają
bachory
obie strony (3 w każdym razie jedna)

pchnąć

te parę tysięcy

in plus dziatwy do Gdyni i Tatr: Do

i zdrotych wielkich „fabryk energji"
mur
żaden
zastąpi
wia, których nie
szkolny.
„Le chateau de Pierre Levėe“.
(„Główna Kwatera Armji Wandej-

Piasczysty

57)

powstańców
Kwatery*
„Głównej,
wandejskich zamku Pierre Levće, ale
niemam dziś sił... Pójdę tam jutro.

Dziś

jeszcze lepiej

są to prawdziwe
dzieci
Tak
jak w Ameryce co
drugi obywatel
posiada samochód,
tak samo we Francji co drugie dziecko niemal korzysta w sierpniu i wrześniu
jeżeli nie z gór i morza to w
|

przy

ulicy

Zarzecze

skiej od r. 1793 do r. 1806)“.
«O 4 kilometry drogi od Sables

leży słynna «Kwatera Główna» powstańców
wandejskich
z lat 1793—

1806 Ie Chatesu
lież wspomnień

de Pierre Levće.
budzi ten zamek!

Nr

2,

PÓLNIKA przyjmę
z

kapitałem

so

bo

KOBIETA LEKARZ

a.

„ D r Janina

dlarącą _obrota.
i wspól:
Piotrowiczdo młyna
wal

Jurczenkowa

ordynator Szpitala Sa- |
wicz. Choroby skėrne“ |

|

Zgłoszenia ul. Sołtań

j weneryczne

ska 4 — 2,

P

W.Z.P. Nr 38,

OSZUKUJĘ pracy
ekspedjemki
do
„ sklepi lub
przy

EKCJE

Powaźne

‹

„

GRY

NA

Lekcja—3
możnym

Godzina 6 i pół

jestem

w

Nr

Sianialaw

Riaokiewicz —

Redaktor w/z Czesisw Karwowaki

Oopowiedzislny

—

okėj umeblowa!
doę wynajęcia, |
Duży,
ładny,
wych na Pomorzu na frontowy
z niekrę: |
sprzedaż
tanio i na pującem wejściem na
dogodnych
warunUlica Ros —
kach. Żądać szczegó: sa1-m piętrze.
(przed
mostems >
łów, przesyłając zna- murowanym
i ulicą.
czek na odpowiedź. Białostocką w Kolonji
Bydgoszcz,
Grun!
Bankowej)
Nr
10
|
waldzka 147,
mieszkanie StudnicR.
Głowacz.
enerkich

46 m. 6

4

WZP.

o wspólnego
iego

Dr.

umeblowanego
poszukuje
student
prawa

z

6. Wolfson

_ moczopłciowe i skórne, ul.
Wileńska, 7.

spokojnego

utrzymaniem.

naszych

b.

nieuieczaji

bez żadi

UL.

Nr 23 m. 24

ktopak
ma
po
syiki
potrzebny
natychmiast,
Zgłaszać się de D. H,

M.

gm

oda

ickiewicza

;

we

środku

przenoszą

mię na drugi koniec Europy. Niesłychany aromat błogosławionej
ziemi,
poddanej pieszczotom słońca i Golfsztromu, wieje od pól. A drogi
na
tych polach są takie wyboiste.
takie
karkołomne, że ot tylko
zaprząc
liniejkę.

Tenos

;

.

zębów,

chi,

ustnej
Porce Ze»: kwit lombar:
lanowe
korony,
Midowy Nr 32503
ckiewicza 11—8. Woj! wyd. przez Tow. Za:t.
skowym i urzędnikom
«Lombard»
przy
zniżka.
Biskupiej 12 unieważW. Z. P. 4503.
nia się.

do

utrzymania
siebie i
rodziny (5 osób).
Mostowa 17 m, 6 Ad.IB
Kozłowski

o_

wynajęcia
24
suche, dla prze-

chowania

kartofli,

o spredania kociół
parowy,

misje

maszyny

i

trans-

inne

gorzelniane.

piwa albo ledu,
Maj.
Stoki
poczta
Rudnicka 13, u do: Bieniakonie, Umie.
zercy domu
stowska.

ARA

bronzowe statuetki, w olbrzymio—rondowych kapeluszach.
To
.parobcy..

(Ot chciało się zawołać: „dobryj wie-

czer Hauryłko*),
Jedno tylko różni ten stary, cichy

dwór francuski od jego polskiej
strzycy;

gubiono

peitmo-

netkę,

zawie:

rającą
3 pier-|
ścienki i drobne pie:
niądze. Łask. znalazce
uprasza się © zwroś

pod

adr.

Arsenalska — *

6 m. 2

GAR
UDANA

Jest już zmierzch i trzeba wraczć,
Przechodzę przez
jakąś osadzinę o
paru set domkach i tu i owdzie za:
błąkanej. rodzinie przed przyźbą. Po-

środku małego „Forum
Romanum“
sio- t. j) placyku, gdzie
się
politykują,

brak życia.
W Polsce
gro: radzą i kłócą byli obywatele
Rzymu
madka dzieci bawiłaby się napewno stoi pomnik.
Och jak że dobrze
przed czworakami. Z alei parkowych znam te pomniki,
dochodziłyby roześmiane głosy paniePrzejedźcie Francję
wzdłuż
i
nek, mniej lub więcej artystyczne arwpoprzek, Zajrzyjcie do najmniejszej

A ot i drogi rozstajne jakaś gęst- je fortepjanowe i śpiew.
— Tutaj

wina drzewa i tablica zwiastująca, 12
zamek «de Pierre Levče> znajduje się
o 300 kroków na prawo.
Idę więc za głosem
oznajmiciela,

<goteaoia

|

Dr. GZ. KONECZNY Między godz 1— 3
rurgja jamy
Sztuczne zęby.

iłosierdiu czytel-

du:

pokoju

mężczyzny, moze być

Nr 63

pizez weneryczne,

dogodnych

Tak, tak przestrzenie tych pól pomimo palisad—żywopłotów i zielone-

pobliżu pzed Chateau, a nawet

'a

|

24, m. 3 ,

i to gminy, do nejmniejszej
wioseczki,
Wszędzie pośrodku
Forum Roma-

zarówno wśród
przepysznych
willi
bogatej Lotaryngji, bogatej i tak gę-

„Nous — vieux

agricolės

sans“ czyzny.

W (skiej małe
enfants”..
Powiada
z goryczą p.
si
Bezanol
autor
przyszłej
książki o nazwisk. To pr
4, i
teraźniejszych
Niemczech.
Istotnie to przecież w ty
wydaje się niekiedy, iż ten kraj upra- miljon sześćset tys:
A w
wiają zaczarowane siły. Pola upraw- cięto w pień!
l oto ta tajemnica sam _tności, kto
Wandei. —
Ale za to ne, lasy w kulturze wspaniałe ogrody
popieścić się, a potem pokłócić się Tam wykuwa żelazo swoich musku- ojca wyprzedał las żydorn). Francja mińszczyżną
rą
Francja
darzy swoich gości.
na
lewo
duży
dziedziniec,
stodoła
i
nigdzie
żywej
duszy.
posiekana,
pokrajana
na
domeny
klałów.
I
mimowoli
chciałoby
się
zaaperoich
codzień
robią
to
ze sobą, jak
A
może
i Locarna?
pełna
zboża,
wóz
tylko
co
wypróżNigdzie
tego
pisku
co
w
wiodo
układaczy budżetu w r. sy średniej na Wschodzie, Północy,
Dziecl łować
dzicowaie dzieci w polityce.
niony
z
pszenicy,
ale
z
niewyprzęg*
seczkach
alzackich,
pochowanych
Południu
i
Środku
tu
na
dalekim
1927
w
Polsce
w
sposób
następująpieszczą
'nie
francnskie są chłodne,
Kazimierz Leczycki.
Dobrze jest Zachodzie w Wandei i Gaskonji u- niętemi jeszcze wołami, czworaki, a pomiędzy jodły Wogezkie, albo u
się nigdy, nie ida do ręki... Alęi nie cy: «Kochani Panowie!
przed
czworakami
gromada
wiešniaprawowiernych
wileńczuków,
kiedy
posiadłościami
L
kłócą się nigdy. Nie msją na to cza: zmontować kilsadziesiąt nowych ma- siana jest większemi
wandejskich
opalonych,
įsk przejeżdża auto;
>
su. One ciągie pracują. Pracują same, szyn od analfabetyzmu, ażeby parę i niesłychaną masą większych i mniej- ków

Wydawca

*

|

żł. Niezazniżką.

num Galji Transałpijskiej
stoi pom:
sto zaludnionej, jak i tu w tej
kraityle dzieciarni?
nik polegtych
w wojnie šwiatowej.
nie wsi, zamków
i dworów
pusto
Klucz do tej tajemnicy odnaleźć A ileż ich jeszcze zawierają ostępy
jest to blok od: góry do
ja- jest i bezludno.. w tym wielkim, naj- Zazwyczaj
jednak łatwo. Nie są tylko dzieci ra- leśne pobliskiego Bocage Veudeen, Jestem pewien że zastanę ruiny
dolu osypany nazwiskami poległych.
i najbezdzietniejszym
się pod arkadami kiegoś pofężnego zamczyska Feodal- pracowitszym
dzin zamożnych.
Całe
masy szkć. strumyki
sączące
l tu w tej małej osadzie jest tak
Albo Waserr- kraju.
powszechnych wysyłają stypendystów drzew,
ruiny potężnych grodyszcz nego a la Kayserberg,
samo,
jak rój pszczói,
rój szarych
Cofam się... wracam pod
niskim
na wszystkie wybrzeża Francji. Tam feodsinych, prastare dolmeny, niedo- burg w Wogezach.—Niel Przedemną
literek
osypał
biały
czworokątny
mar=
w
gęstwi
drzew
lišciastych
tonie
sta
sufitem z liści nąwisłych idę wzdłuż
to na piaskach swych plaż w puszczach stępne wysepki wśród bagnisk, gdzie
mur, Ojczyzna margrabiego de-Laniery
dwór
do
złudzenia
przypominsjący
przepysznego
parku
pełnego
róż,
nocami
zbierał
się
szuani.
Cała
Wan:
Wogczów, wśród lodowców Wysonac, nieubiaganego Cimourdin, sira:
kiej Sanbadji nabiera ten nieilczny deja aż do Pont d* Alumettes to jed- mi pewien dwór moich znajomych w wychyiających się z za muru.. spo- sziiwego le Loup i tyb* innych tomoim
własnym
rodzinnym
powiecie.
tykam woły soplicowskie zaprzęgnięte
stosunkowo Naród, tej zdumiewają- na kraina pamiątek».
warzyszy moich lat »
"nych w
cej energji, która mu pozwala grać
Republikański przewodnik „Sa- Te same gęste szpalery liściaste, aleje w soplicowskie wozy. i wszędzie ci: pełaiła swój obawią
GE
i okolice* sierpień 1926 roku. świerków w Parku, róże pnące się sza mariwa.. pustka jak wszędzie.
rolę niestosunkową do swojej liczeb- bles

ności i utrzymywać olbrzymie gospo*

я

udzieladyplomow
1 rmutyn. nauczycielkas
Wielka

OR
w

środków

2.

FORTEPJANIE

ti

Zoija Kęstowi
czowa.

Choroby

nych

kobiece.|

Przyjmuje od 4—6 pop.
Zarzecze 5 m.

skiej pow Oszmixńskiego, unieważnia się

nie chorego

0sz2-

Komornik
(—-) F. Legiecki

skiego, zam. we wsi
Wasiewce gm. Polań-

policjanta,

się

do M. Zeruchomego,

składającego się z rzeczy domowych,
cowanego na surmię zł. 1.188,

P.K U.
Wiinowęna im,
Wincentege Czerniaw!

ników

wia-

odbędzie

sprzedaż z licytacji należącego
wina 1 J. Piasznika majątku

książ.

., polecamy

do

l

szych „Chateause“,
go Bordeau

podaje

Portowa

wojsk., wyd.

No

taka
sama
i zmierzchu. Upalny, letni zielona sadzaweczka — resztka fosy
Jedna z tych stron t. j. dzieci jest darstwo Światowe. Tamto buduje w zamku
zwier- swem młodem pokoleniu „imperjalizm wieczór. Jestem wśród wielkiej ruiny spotyka mię u bram Zamku.
jak zwykle najdokładniejszem
Sam „Chateu*
to już zupełnie
była wewnętrzny” t. j. dokładne opanowa- bezleśnej podobnej łudząco do nato
ciadłem własnej rasy. „Gdyby
odrestąurowany
Pałacyk
w stylu Lud:
szych
mińskich
równi
(zwłaszcza
nie
wyrobienie
własnych
surowców
do
by
przyszio
sobie,
myślę
Gdynia
wikowskim.—To
trochę
nadweręża
tam,
gdzie
lekki
synek
„sergoznego*
psychicznych,
odwagi
woli
i
energji.
tłusciochów
mnie kilka rozkosznych
wydają się być zupełnie zadowolone.

U.PC.

łody Art. Malarz,
posiadający
Biuro Reklamowe
4
wyższe kwalifii
o - wynajęcia
2
STEFANA
GRABOWSKIEGO | kacje, wyjedzie zaraz
udzielać lekcji rysunku
pokoje razem lub
w Wilnie
i malarstwa do mają!osobno, z utrzye
ku, aż do 1 maja
maniem
lub bez.
GARBARSKA 1, tel. 82,
1927 r. za 50 zł. miet Letnia 1—5 (koło koś:
Biuro czynne od godz. 10—4 pp. | sięcznie. Oferty przyj- cioła Piotra i Pawła).
muje Red. gazety
Dowiądywać się
<Słowe> g. 12—3 pp, i 6—8 w.

Zarząd.

tysięcy młodzieńców poczytało sobie
rasy. później radykalne broszureczki, ale

ale brzeg XWandei w miesiącach wakacji
królestwo dzieci, zwłaszcza królestwo
muszę
więc
nie mam na to gotówki
dzieci paryskich.
Piuszcze się tego
prażyć się w <swojem» słońcu,
Leżę włęc i prażę się ...Czuję, że takie mnóstwo, „że aż dziw skąd w
kraju bierze się
dzień dzisiejszy jest stracony dla ko- tym „bezdzietnym”
(za Pirejenami jest podobno

1030

———

„SIOWA”
| bardzo

przymusowych ubezpieczeń od ognia i wolne wnioski.
Wobec ważności spraw pożądanem jęst jaknajlicz-

przepracowi:

Pozatem

na słońcu każdym

45 stopni

same

z arś.

UWAGA!
Majątki,
kamienice,
domy i wiele innych
interesów dochodo-

Niemiecka

ZWOA

w

domości publicznej, że w dniu 14 października 1926 r. o godz. 10—tej rano w Wilnie

i Akuszerka
tacjach i Urzędach,
referencje
pożądane, Wi Smiałowska
dowiedzieć
się w przyjmuje
od
godz.
Biurze Ogłoszeń
S, 9 do 19. Mickiewicza

spieczną.

który ukaże
się
w.
dniu
10 psździernika r. b. przyjmuje
na warunkach
jak zwykle

w: zywa WŁAŚCICIELI
na nadzwyczajne
DOMÓW
walne
zebranie ma dzień. 9 paźdernika r. b. o godz.
Stowaizyszenia przy ul,
6-ej wieczorem w_ iokalu
Zawalnej I, m. 2
Porządek dzienny: Żagajenie
zebrania, wybór
przewodniczącego i sekretarza, sprawozdznie. Zarządu,
sprawa dozorców domowycn
wobec wyekspirowania
umowy, sprawa lzby własności
nieruchomej,
sprawa8
niejsze stawienie się.

ul. Wielka

Okręgowym

otrzebny
giezny agent do
przyjmowania
zamówień
w
lnsty-

Łowieckiego

=

2

Skrz. pocz Nr 627.

Pomoc Szkolna”

do

©

R

nadesłaniu

poezt, za 16 gr.

u"

$

skŁaDOWE. ©
Wilno,

„=

otrzymać każpo

Plac Napoleona

Poleca: Szkłoi porcelanę
S:klo periumeryjne. Wagi

3 m. 6.

NAJTAŃSZE

Warszawa,

„Wilęńska

wypożyczanie, |

2

może

szczegóły

adresu i znaczku

kupno, zamiana fortepianów,
pianin, tisharmonji.

Ё

fale szczęścia.

do białości dziun wieje jakiś niesamowity afrykański samum. Termo-

meir wskazuje

są

te bachory indywidualistycznej

przy Sądzie

ko Ałotórowego
w
ruchu l w Wilnie,
Żys
V

®
&

rodzaju

wsio

LISTY

zgodnie

EO
RL R
BT
OPRAWIONY

dy. Bliższe

1, tel. 1—47.

Wilno, Niemiecka

Stowarzyszenie

B.
„a

pierwszy w swoim

w

NA RATY!

dkg

„WYDAWNICTWO Er;
B są
WILEŃSKIE*

ogłoszeniowego:

DARMO

$RADIO 5:

#

DRUKARNIA

bowiem

Kresowego

ul. Zawalna

®

BRRBOWBDBO|

czący zarządza

"LiL

przewodni-

na

ma zapewnioną poczytność.

się w tej sprawie de

$

на
"p B Byi
B
E GA
RB.

Świadków

jako numer

K. DĄBROWSKA

Dla rodziny ś. p. Zdanowicza u:
rodzaju walka, podczas której z ręki
niony wyrok będzie pod:
prawomoc
kapitana padł strzał, Kula
trafiła w
cywilnej
brzuch, zadając ciężką ranę, jak się stawą do wszczęcia akcji
anie.
zbliżonych
kół
Z
odszkodow
©
polem okazało, śmiertelną,
Sem proces walki, Świadkowie, ze- do osoby oskarżonego dowiadujemy
przyjścia
znający przed sądem, opisywali różnie: się, że powziął on decyzję
jedni twierdzą, że Ś. p. Zdanowicz z pomocą wdowie i dzieciom po śp.
4
rzucł się na kapitana, chcąc go го2- Zdanowiczu.
broić. inni znów
twierdzą, że wołał
on „p. Kapitanie, ja nic nie winien".
Wobec sprzeczności zeznań po:

szczególnych

czasie największego sezonu

urzędu

ski zdecydował uciec się do apelacji.

pewnego

się ją wprowadza.

dla firm ze względu

na sprzedaż

są o zwrócenie

Ziemian

+

a

na

Komornik

Wilnie, Franciszek Legiecki, w m, Wilnie
przy ul. Wileńskiej Nr 28 m, 5 zamieszkały,

dziecku.

Spoldzelni

„bij go w mordę'*.
Posłuszny
żoł- kpt. Zagrajski w przeciągu trzech dni
decyzje o
nież wykonał rozkaz
i to było po- obowiązany jest powziąść
ape:
wodem tego co stało się. Szoter— przyjsciu wyroku, lub złożenia
Zdanowicz
odepchnął żołnierza i w acji.
Dowiadujemy się, że kpt. Zagrajiym momencie zawiązała się między

nim,

się

Rozpowszechnienie

prokuratorskiego zostaje odrzucony.
Zgodnie z obowiązującą procedurą

furmanowi:

Obwieszczenia,

solidny i pewny.

proszeni

się starał uciec.
wniosek

rekeja państwowej Szkoły Kawodowej
eńskiej w Krakowie ni. Syrokomli 15

10-go października $

ukaże

Karfoile

o zastosowanie

uznając, że oskarżony jako oficer zawodowy

innymi,

między

rozmiaru 35x45

w skróceniu motywy
wnosi

stanowi pierwszorzędną okazję reklamową

którzy mają

wyroku.

Prokurator

nie również zgłosić się de egzaminu.
Bliższych informacji udziela Dy

Łowiecki Ni. „SŁowi”

Rolnicy!

przy
4reszt

Sąd po cichej naradzie ogłasza,
szofera
na osob- że wobec niedopatrzenia się dosta:

przyjeździe zaczął Szukać
autobusu, Kiedy wskazano
rozkaz

ogłasza

polega

Krakowie

Absolwentki tegoż Seminarjum, które
dawniej złożyły egzamin dojrzałości
a dotychczas nie otrzymały
jeszcze
stanowiska
nanuczyciejskiego
i są
nadal instruktorkami, mogą na życze”

m. 3

przewod-

Po odczytaniu wyroku

niczący

konie aresztu. Obrona sprźeciwia

że

odeszły kpt. Zagrajski
Nowojelni,
gdzie po

do niego i dał

prewencyjny.

w

z roku 1924 i 1925, odbędzie
się w
Krakowie w kwietniu 1927 r.

©
508806006000083 628888688084888 Li:

furmenem
szer. Szablukiem, gdzie może mówić.
Po dłuższej przerwie Sąd ogłasza
położył swoje pakunki do stojącego
na rynku autobusu,
a sam udał Się wyrok:
Oskarżony kpt. B. Zagrajski ska:
wraz z dwoma znajomymi do odleg-

łej o 300—400

pomyślana

dobrze

odpowiednim wyborze wydawnictw w których

Pań-

obywatele muszą być
stwa wszyscy
równi i prawo musi być, w stosunku do wszystkich, stosowane jednakowe. Społeczeństwo czeka na suro'
wą

Reklama

Przewodniczący udziela oskarżoZagrėjski nemu ostainiego słowa, jednak ten z
końmi z powodu silnego zdenerwowania nie

29 czerwca r. b. kpt.
przyjechał
do Zdzięcioł

$$

i jego rodzinie przyniósł
nowicza
wielką krzywdę wojsku stwarzając
rozdźwięk pomiędzy społepewien

i czeństwem a wojskiem. Wobec

dr. Dziadosz.

38.

ABSOLWENTEK

Seminarjum Gospodarczego

WALCA:

208686666860666 866656066066860

go prócz wielkiej krzywdy Ś. p. Zda-

kpt. 3 p. sap. Szymański.
Oskarżenie popierał podprokurator kpt. Hass, bronił mjr. 1 pp. Leg.
cy

ul. Wileńska

prosi sąd o surowy wymiar kary, motywując to tem, że czyn oskarżone

000060000609 ©

„go sądu okręgowego

„С Z

AR

kwalifikacyjny

DLA

Słoneczny film! 2 godziny rozkoszy. Mioiający skry dowcipu, wybuchający rakietami
najmilszy film świata w 10 akt.
na tle znanej operetki Strausa.
W rol. gł. 3 gwiazdy; Mady Christians, Xenia Desni 1 Willi Fritsch,
+
Specjalnie ułożona ilustracja muzyczna.

„Helios“ 22

W. drugim dniu rozpraw sąd przystąpił do wysłuchania stron.

w 8 akt,

CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.

Kino-Teatr

do dnia następnego.

dramat

OJCZYZNA“

i

„HONOR

NAD PROGRAM;
1) <Kongres
Eucharystyczny w Chicago i Manifestacja
Kościuszkowska w Chicago> w 1 akcie. 2) «Dodo na polowaniu», komedja w 2 akt,
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
w niedzielę i święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 3 m. 30,
niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 4 ej. Ostatni seans o godz. 10-ej wieez.

(ul. Ostrobramska 5)

1do 20 VI

przebywał w areszcie od

polska

SALA

Egzamin

Dziś będzie wyświetlany film

|

KULTURALNO-O ŚWIATOWY

w Mołodecznie i w rezultacie

PKU.

cała prasa

Hiojski Kicematocraf | |

następowały!

tu

zwroty nie nadającesię do druku.

800888G088©

Sprawa

oficera..*

słuchać

'Z sądów.

Nr 235(1245

LO O

Awa”

S

Lewiński.

Druksrnia

„W ydagułctwo

Sileńskie"

Kwsszejna

22

|
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