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LIDA

Rozczarowanie

i przygnębienie

1 228 sądów pokoju. Tego ciosu
wet
żaden Francuz
nie mógł

najuż

na Litwie

ekonomistów

gospodarczego i szerokie

będą

saledwie

piany

w nieznacznej

Prawda, że obfitość sędziów pokoju
pobudza ludność do wieniactwa. Niema pod ręką sędziego...
to się bez
procesu obejdzie, Ale—owe sądy obecnie kascwane były mocno
zako-

rzenione. Gdy się z korzeniem wyry„wa

nawet

małe drzewko,

grunt

'okoła doznzje wstrząsu.

Tak

do-

i lud-

kowieńskich

części załatwione.

przyjąć z dobrą miną, krzesząc dowW kołach politycznych coraz uporczywiej
cipy i niewiele sobie robiąc z całej tat litewsko-sowiecki nie będzie ratyfkowany
rządowej „parady oszczędnościowej*.

twierdzą,

przez

że trak-

—

Co to jesi?

Diaczego?

Co

Katastrofalna sytuacja gospodarcza

Się stało? A w miasteczku— prawda,
że Sarkano,
iż urzędników za wiele,

że nic nie robią.

Gdy jednak kazano

im masowo wynosić
się, zahuczało
w miasteczku jak w
ulu... A kto
teraz będzie schodził się
na „partyjkę* wieczorami
do
miejscowego
«klubu»? A co pocznie p. restaurator
bez
stałej
urzędniczej
klijenteli
Znieść z poniedziałku na wtorek taką
podprefekturę
w
_prowincjonsinem
miasteczku — to nie przelewki. To
czyni się „dotkiiwą lukę”
w calem
życu miejscowem socjalnem,
towarzyskiem, ba, politycznem., A kupcy
co powiedzą? W
kilku
miejscowo
ściach, na znak protestu, rady
miejskie — podały się do
dymisji.
Na

ostatku trudno nie wziąć pod uwagę
rozgoryczenie zredukowanych. Tylu

dają.
swój

Eksporf bydła
rynek dla bydła

Kowna.

zatamowany
jest przez Niemcy, które zamknęły
i mięsa litewskiego.
Podobne
trudności robi teraz

nie dochodzi

do

skutku. Obecnie

tu. Sytuacja na najważniejszym

posady,

drogo

S.S.S.R.

nie posiada

ciągle

żadnych

jeszcze

rynków zby:

litewskim, a mianowicie Inianym,

Garbarnie zmniejszyły ilość robotników o 30 proc. Składy tabryk żelaz:
nych zawalone są towarem niemożliwym
do
spieniężenia z braku gotówki u nabywców.

Kłajpedę

ożywi

drzewo

1 węgiel

Polski,

KŁAJPEDA, 22—X. Pat. W czasie dyskusji
w sejmie kłajpedzkim
pos. Krauss oświadczył, że Kłajpeda zupełnie zbiedniała. Klasy posiadającej niema już wcale w Kiajpedzie. Rząd litewski, zdaniem
pos.
Kraussa

na Kłajpedę

Prace komitetu

dę zapłaciwszy za nią ładny grosz.A
go

Litwa

rynku

do

jest zastraszająca. W roku bieżącym eksport Ina zmniejszy się o 40 miljony litów. Jeszcze gorzej jest z rynkiem drzewnym.
Przemysł leśny ustał:
Daje się odczuwać zupełny brak surowca, za granicę nic się nie wywozi.

urzędników zostaje nagle bez posadl powinien starać się o to, aby
Najgwałtowniej wymyślają i burzą się węgla polskiego.
t.zw. greffiers pisarze przy
sądzie
trybunaiskim. Rzeczą jest wiadomą, że
niemal każdy greffier otrzymał posz=
teraz

zaś na bydło zastraszająco spa”

i Czechosłowacja. Obiecany eksport koni

opłaconej,

BERLIN, 22

skierowzć

tranzyt

drzewa

P. Poincare będzie musiał dużo

źródeł

zbli-

Otwarcie Izby francuskiej odroczone,

nagadać się nim gromadzącą się nad

jego
głową
burzę bądź
rozproszy
PARYŻ, 22, X. Pat. Wbrew przewidywaniom Rada Ministrów nie
bądź uspokoi.
ustaliła terminu zebrania się Izby, W istocie rząd postanowił zaczekać
Idzie też dalej redukowanie nielada z otwarciem nadzwyczejnej sesji parlamentu na ukończenie badania progrubych ryb, bo podsekretarzów sta- jektu budżetu przez komisję finansową. W związku z tem przypuszczają,
nu. Słowem redukcja na całej linji, P. że termin zebrania się Izby przewidywany pierwoinie na 4 listopada bę:
Poincare może atoli powołać się na
dzie odroczony do 9 lub 12 listopada, a to w tym celu, aby
umożliwić
przykład ani mniej ani
więcej obeczbie natychmiastowe przystąpienie do dyskusji nad budżetem.
nego, głośnego na Świat cały mini:

stra skarbu Stanów Zjednoczonych
Ameryki. W ten akurat sposób prze-

„Petit

prowadził p. Andrew

PARYŻ, 22X PAT. Według

W. Mellon

„sa-

nację* swego ministerstwa. Zmniejszył

liczbę urzędników—bez mała do połowy. Nie dlatego aby
potrzebował
robić oszczędności lecz dlatego
aby

Parisien“

o powrocie

Wilhelma

„Petit Parisien*

gabinet

Rzeszy

złożyć formalne zapewnienie, iż powrót
byłego
cesarza Wiihelma
Niemiec nie będzie w żadnym razie dozwolony, ani tolerowany.

miał
do

Kapitan Erhardt przeciwko cesarzowi.

mniej dobrze
płatnych urzędników
pracowało bez porównania intensyw=
niej niż wszelka mnogość — kiepsko

BERLIN, 22,X PAT. „Berliner Tageblatt*

donosi, że kspitan Erhardt

wygłosił wczoraj wobec swoich zwolenników prawicowych
organizacyj
opłacanych.
bojowych
mowę
programową,
w
której
zdeklarował
się
jako
przeciwnik
Dalej
idzie kasata dotychczasowych formalności przy ściąganiu szira- cesarza Wilhelma i wezwał członków Stahihelmu do czynnego udziału w
tów (np. za nadmiernie szybką jazdę, polityce opartej na zasadzie obecnego ustroju republikańsk ego.
kąpanie się gdzie nie wclno, łamanie

drzew

i t.p.).

niemiających

nia po sądach.

ceregieli

iorów; pozamykano
tyleż

i ciąga-

Pozamykano

więzień—bezczynnych,
wało

Echa Thoiry.

Zawiniłeś — płać! Bez

sensu

sporo

t. į. bez lcka-

szkoły gdzie by-

uczniów—iiu

PARYŻ

niemiecki von Hoesch odwiedził
warunkami

MOSKWA, 22—X. Pat. „Wieczerniaja Moskwa*

P. Poincare dąży do uproszczenia w ariykule © rokowaniach sowiecko-estońskich w

procederów biurokratycznych—wszeikich.

dalszego . prowadzenia

Sowiety nie chcą arbitrażu,

całkiem

zbyteczne.

Ambasador

Berthelota i odbył z nim naradę nad
rokowań rozpoczętych w Theiry,

profesorów;

skasowano filje pocztwowe

22 X. PAT.

Dąży

też do decentralizacji,

ka-

mnóstwo

Sowietów jest nie do

z dnia 19—X. r. b.

Talinie,

rozjemstwa,

przyjęcia i może być doskonale

biurokratyczne, wciąż jeszcze

de

la

wciąż jak istniała

dopiero

a t. zw.

aćconstiiution
przyszedł

Office

_ Industrielie

tak istniała,
na

nią

Teraz

koniec,

Patrzeć też tylko jak analogiczna ma:
china zatrudniająca w Lille 870 urzędników też istnieć przestanie. Podlega ona ministerstwu
wojny ale p.

Poincarė i z tą przeszkodą
radę.

że

które dla

przewidziane

istnie-

jące pomimo iż nic nie mają
do robienia. Północne departamenty daw-

no już odbudowane

zaznacza

zastąpione postę-

„resortów powaniem pojednawczem, analogicznem do tego, jakie jest
dla prowincji”. Kasuje całe instytucje w traktacie litewsko-sowieckim.

da sobie

Е
d
(El т

sując w Paryżu

prasa estońska wysuwa na pian pierwszy sprawę

28

— ш. Rynek 9 8

oraz

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych

z prowincji o 25 proc. drożej

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże

i bogatszy

i oświeceńszy

i

bardziej

i Rząd.
do Sowietów.

polemizuje z jomi przedstawicieli

zakreślena mapa da nam
ską tabiicę graficzną.

Dalej twierdzimy,

nie jest. Nasza oceną

jest

słuszna.

że Białorusini

jako

do

w

0 polityce zagra-

P. Klejstrup

w Warszawie.

WARSZAWA,

22 X, (żel.wł. Słowa).

Bawi

w

Warszawie delegat Ligi Na-

w Radzie
portu Kłajpedy p.
Klejstrup, P. Kiejstrup
był dzisiaj
przyjęty przez min. Zaleskiego.

Zmiany w M. S. Z..

sowieckiej w niki narodowościowe w naszym kraju»
ofenzywy

nasze

prasy z jej tre*

ścią i poinformuje
nicznej.

tacy nie są u nas żadną żywotną siłą rodów

wypadowe armji

przez poselstwo

dzie również konferencja
prąsowa,
na której
p. minister Zaleski zazna-

nami twierdząc, że Słowo
niedoceniało ruchu
białoruskiego,
a teraz
się przestraszyło sił białoruskich. Tak

czarodziej-

czerinowi

wciągnięty w pracę polityczną łatwiej Moskwie jutro ' 0 godzinie 3-ciej po
się poddaje karocie partyjnej, aniżeli południu. W dniu jutrzejszym odbę-

kreślić powiaty i okolice objęte dzia:
łalnością hurtkow, przytem intensywność kresek stosować da intensywności
propagandy
Hramady.
Tak

WARSZAWA, 22 X (Zel: toż. Słowa)

z któremi polityk realny rachować się Ppułk, Ignacy Maiuszewski obejmuje
zawsze będzie: są to po-pierwsze Pola: urzędowanie w D:partamencie Ogól-

cy, po-drugie Cerkiew prawosławna,po-

nym

Min. Spraw

Zagranicznych

w

na z planami strategicznemi „ościennego
mocarstwa",
Dzisieńszczyzna,

powiat Mołodeczański to dziś ogniska

w dniu 1 go listopada. Dyrektor Ber.
trzecie żydzi. Oczywiście nie wspomi- toni zaś otrzymuje dłuższy urlop, po
namy tu o bolszewizmie, który jest siłą powrocie z którego zostanie prawdopolityczną
wszędzie, gdzie kultura podobnie mianowany dyrektorem de-

propagandy

Społeczna jest niska, a powodów

tego

ctwa.

legalnego

stronni-

й

Zewsząd

rozgoryczenia

dochodzą

działaczom

Nie zarzucamy

tym

białoruskim,

należeli

do

obozu

emancypacji białoruskiej, że zupełnie
zapomnieli o poprzednich
swcich
ideałach. Niewątpliwie dalej pozostali
oni nacjonalistami - Białorusinami, ale
również oczywiste jest, że zawarli
oni

pakt

dużo,

Ruch

Przed

wizytą

p. Hardinga.

białoruski (do którego zreszią żywi:
WARSZAWA. 22X, (żel. wł, Słowa)
my
sympatje) nie ma większego sa- Vice-premjer Bartel konferował dziś
jest zupel-

i politykom

którzy oddawna

ludności

do partamentu konsularnego.

nas glosy, že

„bialoruskošė“ Hramady
nie iluzoryczna.

z agentami

bolszewickimi,

z prokurentami
kominternu,
mocą
którego dziś na terytorjum
naszego
państwa pracować będą wspólnie. A

modzielnego znaczenia politycznego- przez czas dłuższy z prezesem BanW r. 1922 wygrał przypadkiem, dzię* ku
Gospodarstwa
Krajowego
p.
ki bezsensownej polityce cerkiewnej Steczkowskim. Te'natem rozmów byówczesnego rządu p. Nowaka (min, ła zapowiedziana wizyta p. Hardinga

i możliwość w związku z |iem uzys;biskupa Eleute- kania
pożyczki zagranicznej.

Kumaniecki—sprawa

rjusza) i przedewszystkiem,
głównie
dzięki antydemokratycznej ustawie o Nowy

ziemi dla żołnierzy.

kandydat

na

stanowis-

ko Szefa Kancelarji Prezyden.

'

ta Rzeczypospolitej.

Dziś ideowy ruch białoruski jest tyl
ko tą„ciotką”, czy„matką”, którą wynaj-

WARSZAWA, 22 X. (żel. wł Słowa)
muje sobie doświadczeńsza kokota, dia Na miejsce. p. C:ra Szefa Kancelarji
zachowania pożorów,i nadania wizy- Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej, który w najbliższych dniach ma
przyzwoitości.
jak to zwykle bywa element słabszy tom gości charakteru
ustąpić, ma być mianowany radca
wchłonięty został przez
silniejszego. Przykra to rola dla ludzi, którzy ma- prawny
ministerstwa
Reform
RolBolszewicy dali pieniądze, dali agen- rzyli niegdyś o odrodzeniu własnego nych p. Dzigciolowski,
narodu. Agenci bolszewiccy kupili ich
poprostu, jeżeli nie za pensję
mienazwiska swych posłów, służące jako sięczną, to za perspektywę utworze«
i list żelazny wobec polskich władz i nia wielkiej
organizacji,
licznych
policji. Stąd Białorusini w Hramadzie agentów podwładnych i zapewnień,
'są coraz więcej wchłaniani w
2lo- że trzymać będą w ręku cały kraj.
tów i agitatorów,
dali organizację,
B ałorusini dali wyłącznie swe firmy,

nie może

ulegać

Hasła rzucane

nie ulega,

żadnej wątpliwości.

w

Zewsząd dochodzą

konspiracji.

tłum,

akty terroru,

które

Broszka
@

wieki. Białorusinom,
jako ruchowi
narodowego odrodzenia, najwyżej to
pośrednią oddaje usługę,
że przez
rozpowszechnianie gratisowe
prasy
szerzy
się wśród ludu
znajomość
literackiego języka białoruskiego, Ale
to wszystko, Pozatem Hramada uży-

została
zgubiona w niedzielę
w
kościele św. Michała
lub na ul,
Zarzecznej. Uczciwego znalazcę upra-

nas głosy, że = Sza się o odniesienie
do Adm, <Słowa> M
się zrzadka

mcgą

w każdej

22004000620000000409540202040204040

charater

masowy.

„Wileńska Pomoc Szkolna”|

zaczęły pojawiać —

chwili przybrać

treść propa-

już

+000000400600630494060605008GRŁ8H8

gandy agentów hurtkow, cały cha- Nad tem wszystkiem narazie czuwa
rakter tej agitacji znamionuje wyrzź: tylko policjant, przysłuchujący się
ny i niepodzielny charakter bolsze- biernie „legalnej*, „białoruskiej" pro-

pagandzie.

Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941,
Poleca: Szkłoi porcelanę spteczną.
Sikło periumeryjne. Wagi osobowe,

Cat.

Pogrzeb

kuratora

podręczny

i miasteczko

są

zalane kelportażem

pism «Hramady», kolportażem zupeł:
nie gratisowym. Agenci
«Hramady»
tak liczni, tak wszędzie obecni otrzy-

brzymią

Prof. Dr. Peretiatkowicz
Część I (A—G),
530

Do nabycia

kłamać, twierdząc,

Hramady

że

i wszyscy

i

wszystkie

dzielnice

Polski,

prasa

nad

zwłokami

są

opłacani

w mieszkaniu

Królewskiej

dwa
Hramada
rzuca cztery konie postępowały
jakiemi nie roz” wany z wieńcami. Wzdłuż ulic,

ryd-

któ-

szedł kondukt ustawione były
stronnictwo, remi
szpalery młodzieży.
Płonęły
latarnie
nietylko
oczywiście
u nas,
lecz w okryte kirem.
O godz. 10 - min. 30
całej Polsce,—nie
można
porėwny- orszak zbliżył się do ' katedry, ks,

porządza żadne polskie

wać

środków

takiego np.

„Piasta*

z biskup Twardowski

księgarniach,

POLSKICH

przy Centralnym Zarządzie
Polskiej Macieży Szkolnej.
Wilno, Benedyk!,aska Nr. 2, m. 3
powiadamia, iż znacznie

ROZSZERZYŁA

DZIAŁY

в beletrystycznyi dla młodzieży 8
B

Nowości

в

20

zakupione

są

do

wypoży-

czalni zaraz po ich ukazaniu się w
mM handiu. Abonament
miesięczny 1 zł,
gr. Wypożyczalnia
otwarta
1l-tej do 5:tej p.p. bez przerwy:

od £
&

wyniesiono Ournunkuunaunununizs$$

przyczem
chór
studentów
z trumnę,
politechniki odśpiewał „Beati morti“.

«groszowych» składek płynących od Zwłoki ziożono na karawanie pokry:
całego ludu białoruskiego. Są to tym wieńcami.
oczywiście bajeczki dla grzecznych
Przed karawanem zaprzężonym w
dzieci i nic więcej!
dziś tyle pieniędzy,

Gebethnera

WYPOŻYCZALNIA

Od

zmarłe-

u

wszystkich

KSIĄŻEK

manifestacją żałobną Lwowa.

powiatowi i go przy ul.

jej

agitatorowie

cała

i we

W pogrzebie wzięło udział kilkadzie:
siąt tysięcy osób. Reprezentowane
są

Część Ii (H—Z
oc:
f
2

CENA 9 ZŁOTYCH.

się ol-

mują pensje miesięczne wyżsi 450 zł. samego rana przybywały do Lwowa
stowarzyszeń
społecznomiesięcznie i 12 zł djet, niżsi 250 zł. delegacje
kulturalnych,
młodzieży
szkolnej
i 8 zł, djet dziennych. Narodnaja różnych organizacyj ze sztandarami, i
Sprawa próbuje się z tego wy- O godz. 9 po odprawieniu modłów

informator

dla czytelników gazęt
(pojęcia, państwa, partje, prasa, politycy
współcześni)
opracował alfabetycznie i przystępnie

następnie zaś wziął udział w pogrzeBolszewickość Hramady nie ulega bie ś. p. kuratora Sóbińskiego.
także
wątpliwości ze względu na ie
Manifestacja żałobna Lwowa.
olbrzymie kwoty pieniężne,
któremi
LWÓW, 22—X. Pat. Pogrzeb $.
operuje ta organizacja,
Wieś
nasza

stał

na

Polityczna

białoruskość

p. kuratora Sobińskiego

i analityczne.

kosztorysy najniższe
żądanie.

Encyklopedja

zawzięty Viglin i puik. Haubek. Z dworca udał się p. minister do województwa,
endek czy osadnik wojskowy.
na

i

Współczesna

- Sobinskiego.

naszego włościaństwa w stronę bez- Składkowski wraz z małżonką w todusznego. centralistycznego i prze- warzystwie szefa sekretarjatu
Zabiedewszystkiem anty- narodowego idea- rzowskiego.
Na dworcu oczekiwali p. ministra
łu komunistycznego, jest stokroć gor
reprezentanci władz cywilnych z woszym i stokroć niebezpieczniejszym jewodą Garapichem na czele, prezy:
dla prawdziwego
odrodzenia
biało- dent Neuman, dyrektor policji Rein„ruskiego nieprzyjacielem, aniżeli naj- lander, Imieniem DOK. generał Mera-

bardziej

apteczne

Ceny

LWÓW, 22—X. Pat, Dziś o g. 8
wając firmy białoruskiej jedynie jako
min. 45 rano przybył do Lwowa miszyldu, a kierując wszelkie aspiracje nister
spraw
wewnętrznych
gen,

gminni

dl
Wileński
Bank
Ziemski
Е
zamienia zarejestrowane listy rublowe
dl
eracją,
l Kolty depozytowe naz num
listy złotowe,
Е
EFEFREFEFEFEFEFIEHE

Sejm

gandy Hurtkow.
Po zebraniu tych
danych i na ich podstawie należy na Białorusin.
mapie województw wschodnich
zaNarodnaja Sprawa

Bolszewickość Hramady

pozbyweją! Jak tu nie wściekać się i
kontroli
wojskowej,
że komitet
nie złorzeczyć? Panowie adwokaci też żonych do międzysojuszniczej komisji
biorą
się za głowę.. l oto
sypią wersalski, na którego czele stoi Marszałek Foch przed podjęciem jakichsię i sypią interpelacje poselskie na kolwiek dalszych kroków wezwie kierowników komisji kontroli z Niemiec
stó! prezydjalny w lzbie deputowa- do Paryża w celu wysłuchania ich ustnego sprawozdania.
nych.

ul. Wileńska

ŚWIR — ш с go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Šwiat 40—14
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.

publiczne — powinien
postarać
się
zebrać dane o intensywności
propa-

wrogą sieć bolszewickiej

wersalskiego,

X. Pat. Jedna z agencyj dowiaduje się ze

ST. ŚWIĘCIANY

Mackiewicza 63

naszego państwa. Działalność Hramady wydaje się być . skoordynowa-

Z Kowna dońoszą: Tutejsze «Echo»
zamieszcza
alarmujący opinię
publiczną artykuł o katastrofalnym stanie
ekonomicznym
państwa.
Dla
wyżywienia ludności brakuje 218 tysięcy tonn żyta. Nawet przy pokryciu
braku żyta, jęczmieniem i pszenicą, około
150
tysięcy tonn zboża wy-

Ceny

—

Nota

razie ich ewentualnej

|

żeby kupić—musi sprzedać bydło.

ul. Majora

ŚWIĘCIANY

Któryś z centralnych urzędów po" temi
bajońskiemi sumami któremi
WARSZAWA. 22.X. (żel.wź. Słowa),
licji politycznej, lub innych organów rozporządza
|Hramada. A _ przecież Nota w sprawie traktatu litewsko-saodpowiedzialnych za bezpieczeństwo niewątpliwie włościanin polski jako wieckiego zostanie wręczona p. C:y-

drogi

Sejm.

ność, osobliwie wiejska, szeroko ot- padnie importować jeszcze z zagranicy. Ceny na zboże
skaczą w górę.
worzyła oczy zdziwiona i — zaniepoW niektórych powiatach żyta już wcale niema. Około
Bożego Narodzekojona, „Co się dzieje? Kasują podbędzie zboże kupować, a dla tego
prefekturę, zamykają
izbę sędziego nia większość gospodarzy zmuszona

pokoju?

NOWO

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

Na mapie naszego kraju wystąpią polityczną. Ich przyszłość
polityczna
czarne Szlaki, Będą to miejsca w któ: zupełnie
nie jest współmierną
do
rych hurtki pracują z wyjątkową sta- ruchu ukraińskiego lub nawet litewskierannością
i będą
to jednocześnie go. Nadal twierdzimy, że są dwa czyn-

ne rozczarowanie i pizygnębienie. Według wiadomoś:i otrzyma:
nych w Kownie z Moskwy, Sowiety nie zgodzą się na litewski

projekt traktatu

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

Czarodziejska grafika,

Żyjemy pod hasłem: oszczędności,
Traktit Sowiecko-Kowieński nie będzie ratyfikowany?
redukcyj a nawet, czego się od niepamiętnych czasów
nie zdarzyło —
Z Rygi donoszą: Rządowa agencja łotewska
„Leta* podaje
decentralizacji! P. Poincarć w oszczę- z Kowna, że po dniach wielkich nadziei pokładanych przez kodnościowym
zapale
jednem
porią- wieńskie-sfery polityczne w Rosji sowieckiej, nastąpiło komplet-

gnięciem pióra skreślił.„. 106 podprefekiur (na ogólną ich liczbę 385),

172

64

sprzeuaży

PARYŻ 21 XI (PAT). Na ostatniem swem posiedzeniu
konferencja ambasadorów orzekła, iż
traktat litewsko-rosyjski nie może w niczem naruszać decyzji konferencji z dn. 15 marca 1923 roku
w Sprawie
granicy
polsko-litewskiej.
Orzeczenie to zostanie
podane
do wiadomości
rządów
polskiego i litewskiego.
Omawiając tę sprawę, „Petit Parisien" pisze: Dążenie rządu iitewskiego do poddania dyskusji
postanowienia, powziętego w kwestji granicy polsko-litewskiej przez
Konferencję
Ambasadorów
i Radę
Ligi, Narodów, jest kompletnie
nicuzasadnione,
gdyż pismem z dnia 18 listopada 1922 r.
Litwa uznała kompetencję Konferencji Ambasadorów w sprawie rozstrzygnięcia sporu granic-nego,
mocarstwa zaś, uznając de jure rząd litewski, zastrzegły, że uznanie to ma
wyraźnie
na widoku
granice, ustalone przez konferencję, co nie wywołało żadnego protestu ze strony rządu litewsk ego,

Paryž, 15 paždziernika.

Maja

228, drukarni 262

Konferencja umhasndorów odrzuciła pretensje LIIOY

ELSIS
EST
SANRIO
EISS

ul. Szosowa

3-go

ojedyńczego n-ru 20 groszy
detalicznej cena
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca!

W

esylką pocztową 4 zł,
r. 80259

— ul.

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSŻYRSKI — Związek Ziemian

4, otwarta od 9 do 3. Teletony: redakcji 243, administracji

m odnoszeniem do domu lub
Konto
czekowe w
P, K. 0.

zł.

ODDZIAŁY:

odprawił

modły,

W Uniwersytecie
nym
wykłady

im.

A.

zostały

powszech-

Mckiewicza
rozpoczęte.

Pizyjmo-

wane są dalsze zapisy. Opłata wynosi za 3 godz, tygodniowa polski i

arytmetyka
3
złote
języki obce,
literatura,

handlowe,

miesięcznie,
przedmioty

kreślenie i inne 5 zł. mie:

sięcznie. Zapisy przyjmuje
W. Pohulanka 14, drugie

6—8 wiecz.

sekretarjat
piętro od

Materjały
do ruchu

Skandynawją wobec układu

monarchicznego.

Udział „Krestintermi” I Litolnów © akcji „Heamady“.

litewsko-sowieckiego.
rozwija się ani

poziomowi

oświaty

szerokich

Prasa

duńska.

O coraz to wzrastającym
wydajnej

państwowego i społecznego:

przeprowadzona

tylko

Rząd ogół

przez

oceniają one układ,

1) Monarchistyczna
Organizacja
Włościańska ma na celu
wprowadzenie w Polsce
ustroju
monarchi-

silny i o zdrowym skarbie, kierujący niosły wypadek w
który
się nie interesami partyjnemi, ale je- narodowej,

Konstytucyjnego, posiadałby szerokie,
zgodne z wymogami życia państwoego, uprawnienia.

ciańska

jako

polityce

do-

między-

walkę
dynie dobrem kraju i poczuciem w sprawie wileńsk ej.
„Politiken* zamieściło
9 X. wy:
cznego, w którym Król dziedziczny, sprawiedliwości,
sprawujący władzę na zasadzie Aktu
Monarchistyczna Organizacja Włoś- wiad z finlandzkim ministrem spraw
wyraża

przekonanie,

zaostrzy

2) Dziedziczna władza Królewska, wielkiego dzieła reformy rolnej, bez
gwarantująca ciągłość i jednolitość zniszczenia podstaw
i równowagi
programu państwowego i sprawność naszego życia gospodarczego.
władzy wykonawczej, winna być unieReforma rolna, oparta o silną in-

jego,

układ

niemiecko-rosyjski o nieagresji

paktu.

Zdaniem

wpro-

wadził do tej

interpretacji wiele nie-

jasności, jeszcze więcej przyczyni się
do tego układ litewsko:sowiecki, Finzależnioną od czynników partyjnych. stytucję długoterminowego i taniego landja natomiast pragnie zachowania
Mając to na uwadze,
Monarchi- kredytu,
winna usunąć niezdrowe jasności tego artykułu i nadania mu
styczna Organizacja Włościańska do- stosunki w stanie posiadania ziemi, ściślejszej interpretacji, «Finlandja pomagać się będzie ścisłego określeia przeprowadzić likwidację serwitutów, dobnego układu, co litewsko-rosyjski
i ograniczenia praw Izby
Poselskiej, komasację
gruntów
i uzupełnienie nie zawrze», oświadczył p. Setala.
która złożona z ludzi wykwalifikowa= karłowatych gospodarstw,
Prasa szwedzka,
nych, spełniałaby rolę organu
będąStojąc na stanowisku utrzymania
Największe pismo szwedzkie, orcego przedewszystkiem wyrazem Opi- prywatnej własności,
przeciwstawianji ludności wobec Króla
i Rządu, my się, w dobrze zrozumianym
inte: gan prawicowy: przemysłowy, „Svenoraz współdziałałaby z Monarchą w resie mas
włościańskich,
wszelkim ska Dagblaedt*, rozważa tekst układu
dziedzinie ustawodawstwa.
próbom socjalizacji ziemi i wywłasz- litewsko rosyjskiego, przytaczając 3 i
Uważa ono, że niektóre
bez
3) W miejsce martwej i koszto- czania
odszkodowania,
które 4 artykuły.
szczególnie
wnej instytucji obecnego Senatu, do: uznajemy za twór bolszewizmu i za ustępy tych artykułów,
magać się będziemy stworzenia lzby hamulec w przeprowadzeniu reformy zastrzeżenia co do Ligi Narodów,
przypominają rosyjsko - niemiecki uGospodarczej, która wniesie do pra: rolnej.
cy ustawodawczej znajomość życia
9) Uznając, że tylko niezależny i kład o nieagresji, Zastrzeżenia te w
gospodarczego i spraw społecznych. zdrowy pod względem gospodarczym swoim czasie wywołały wiele dysku:
W skład Izby Gospodarczej
we- organizm państwowy może spełnić sji i komentarzy.
Dłużej zatrzymuje się pismo nad
szliby przedstawiciele organizacji gos- należycie swe zadania,
Monarchipodarczych, społecznych i naukowych styczna Organizacja
Włościańska u- notą litewską do rządu sowieckiego.
tekstu noty „Św.
(Izby Rolnicze, Przemysłowe, Handio- waża za pierwszorzędne zadanie Pań- Po przytoczeniu

Samorządy,

stwa Polskiego

podniesienie

D.* pisze:

i wy-

Uniwersytety).

zwolenie
z pod
obcych wpływów
4y Rząd spoczywać winien w rę- polskiej produkcji, tak rolnej jaki
kach fachowych ministrów, których przemysłowej, oraz wytworzenie mię:
powołuje Kió! według swego
uzna: dzy niemi równowagi
gospodarczej.
Że zaś podstawą
produkcji
jest
nia. Rząd odpowiedzialny jest przed *
należycie uregulowany stosunek praKrólem.
Rez do roku, w czasie rozpatry- cy do kapitału, Monarchistyczna Or:
wania budżetu, lzba Poselska ma ganizacja Włościańska domaga się,

możność wyrażenia

Rządowi

Polskiego

jest

pracy z kapitałem.

Monarchistyczna Organizacja Wło-

Państwa

przywrócenie

jego

Ściańska dążyć będzie do zapewnienia masom robotniczym pracy i chleba, oświaty
i kultury, Stopniowego
gromadzenia
przez
nie własnego
kapitału, oraz zdobywania
własnych
jednolitego programu w polityce za- warsztatów pracy,
wiadomi znaczenia stanu śred:
granicznej naszego państwa, ma swe
źródło w obecnym ustroju republi+ niego dla rozwoju gospodarczego
Organizacja
kańskim,
który powoduje,
wraz z kraju, Monarchistyczna
žyczliciągłemi zmianami rządów, zmienność Włościańska popierać będzie
zmierzające do
naszej polityki na zewnątrz.
Jedynie wie wszelkie wysiłki
ustrój monarchiczny, oddający kiero- wytworzenia silnych podstaw ekonoprzemysłu i
wnictwo polityką zagraniczną w ręce micznych dla drobnego
Króla, umożliwi stworzenie i wyko- rzemiosia,
й
10) Państwo Polskie, zgodnie z
nanie wielkiego programu państwo-

mocarstwowego charakteru i naležnego stanowiska w Świecie,
Monaichistyczna Organizacja Wło:
ściańska wyraża przekonanie, że brak

wego.

ы

prześwietnemi

tradycjami

6) Armja — źródło naszej potęgi Jagiellonów ma do

Dynastji

spełnienia

w ielką

i ostoja niepodległości, otoczona, być misję cywilizacyjną na wschodzie
musi szczególną pieczą całego naro- Europy,
Žž
du' Ciężkie przesilenia w jej łonie są
Pomni na setki lat braterskiego
wynikiem
ustroju republikańskiego, współżycia z Litwinami,
Ukraińcami
który wnosi do jej szeregów intrygi i Białorusinami i na związki krwi i
i partyjnictwo.
kultury, Monarchistyczna
Organizacja
Jedynie Monarcha
Polski, jako Włościańska dążyć będzie do napranajwyższy

zwierzchnik

Armji

i jej

Wódz naczelny w czasie pokoju i
wojny, zapewnić potrafi wojsku polskiemu normalne warunki pracy i
rozwoju.
7) Zrównoważony budżet pań:
stwowy jest podstawą gospodarki
Państwa. Systeni podatkowy, stosowany obecnie przez republikę, nie
odpowiada

ani zdolności

on paktowi

wcale

stawicieli z Mińska, Niekraszewicz i Kurecki, Przywieźi oni ze sobą
na
wystawę różne druki
komunistyczn e, o charakterze antipaństwowym,
Druki

D*

pokój

-przechodzi

płatniczej

wienia i zatarcia

błędów

nych przez lekkomyślną
publiki, a w pierwszym

dotyka

bardzo „specjalnej

Zmierzch
Otrzymaliśmy
rzystać

Indyj. |

zwycięstwo

S

Kresach uważają za swoją wygranę.
Z drugiej jednak strony ruch białoruski przerósł oczekiwania Litwinów
i na plan pierwszy wvsunał
kwestj
podziału wpływów. Dążnością Litwinów stało się ograniczenie wpływów
«Hramady» do woj. Nowogródzkiego,

Poleskiego i Białostockiego.
Jik się dowiadujemy «śród ugru-

z Moskwy
nad

wiadom ość,

opozycją

w

kierunku

Kowieńscy

zapewnić Litwinom
wyłączne prawa
do Wiieńszczyzny
za cenę uznania
tego ruchu ze strony litewskiej. Podobno zaslągano już nawet
w
te
Sprawie rad i wskązówek Kowna,

że rząd sowiecki zamierza wyko*
zniszczenia siły politycznej <ko-

robotnicy popierają
Anzlji.

Lwiązek polskiego przemysłu
wobec manifestu finansistów.
WARSZA %'A. 22X, PAT. W od-

strajk w

powiedzi

Proskrypcja

górników

Cook

podał

przesłał telegraficznie

pożyczki belgijskiej.

(Co traci Anglja na strajku.

LONDYN,
w swoim

22X, PAT.
Przywódca
liście wystosowanym do

związków

zawodowych

„Timesa“

że

Anglja

Podpisał

Pugh
zakupiła

w miesiącu wrześniu 4 miljony tonn węgla za cenę 73,4 miljony
szterlingów.

funtów

niema wolnej

manifest

TOKIO.

20,X, PAT.

W

Osaka

ziemi, Ludność ogatnęła panika.

pewne

i

w Japonji.

Nagoja

odczuto

silne

rewizja

jej nadejdzie, zapewne

cie Batabano

zabitych

zostało 300 osób, W

razem

PNINTATIIS

Kłajpedy.
Tu mogłyby się stworzyć
zmiany w wyniku których Litwa mogłaby
odzyskać
Wilne,
obecnie,
wbiew
poleceniem
Ligi Narodów,

zagrabionego

przez

Żeligowskiego.

KET RAKTINIA
L TSSNOD IESENTAINS
I
TS DROZD Z

_ Kongres

rytarza polskiego, które to postanowienia, zwłaszcza zdaniem Anglików,

są na dłuższą metę nie do zniesienia.
W. Anglji istnieje również dążenie do
udzielenia kompensaty
Polsce za
zrzeczenie się Gdańska i korytarza,
jako wyjścia do morza, w postaci

PSS TEST

TOLEDO,

22—X.

eucharystyczny
PAT,

W

w

mie- kardynałów,

40

starožyt-

zdrowieniem dla
resu.

nemi makatami
zajęli miejsca kardynał Prymas, minister oświaty,
kilku

Sądzą, że w takim wypadku
Litwa
przyczyniłaby się do
uregulowania

Poseł

„L czeczotkowsj szkatułki”

p. Wierusz

de realizacji

takiego

popełnio:

politykę re- chem i kulturą Polski, a stosunek
rzędzie do nich uzależnimy
od zachowania

wzajemnych stosunków. W odpowiedzi prezydent republiki stwierdził, że
do wieczne uczucia przyjaźni są obustronne, że niezłomae przywiązanie obu
się narodów do zasad suwerenności narodowej, głębokie ukochanie odzyska-

uzdrowienia administracji i uporząd- ich względem Państwa Polskiego.
nej z trudem wolności
i swobody przyczynia się jeszcze do
dalszego
kowania życia gospodarczego na Zie12; Tolerancyjni w stosunku do zbliżenia obu narodów w dziedzinie politycznej, gospodarczej, intelektualnej.
miach Wschodnich, oraz zapewnienia wszystkich
wyznań,
stoimy wiernie
W zakończeniu Prezydent wyraził życzenie zacieśnienia węzłów przyim należytego rozwoju swobód kul- przy Kościele Katoiickim jako tym. » jaźni między
obydwoma narodami dla dobra cywilizacji i pokoju Świa*
turalnych i gospodarczych.
który od 1000 lat współdziałał z na- towego, które są niezbędnemi
11) Żydów uważamy za element mi nad wytworzeniem polskiej kul- miało charakter bardzo serdeczny. warunkami szczęścia narodów. Przyjęcie
obcy

i niczem

nie

związany

z du-

tury narodowej.

nie opierała. Iageruje on we wszystko, co dotyczy administracji kraju.

kiej Brytanji

w

Indjach,

Nawiasem

NEI

TYT

zasługi. Teraz dópiero

ECT

YTY

TETRA

okazuje się z Indjach dyktator. Posiadłości

korzystając z jaką
Curzon,
mówiąc lord
wspaniałością i mejestatycznoWśród wysokich komisarzów, czyli Już jego sekretarz prywatny jest nie- wicekrólewskiego przywileju, prowa: Ścią sprawował lord Wolseley rządy
bezpośrednią, w Indjach Wschodnich.
wielkorząd.ów dominjalnych, obradu- lada dygnitarżem. Przez ręce tego dził korespondencję
znoszenie nawet nader ożywioną, z królową
jących w chwili obecnej w Londynie sekretarza idzie wszystkie
Lord Minto zawdzięczał „zdobycie*
zajmuje on, wicekról Indyj, miejsce się wicekróla zarówno z nsjpotężniej- Wiktorją. Ostatni, własnoręczny list dla Wielkiej Brytanji wysp: Jawy,
szym maharadžą jak z najmizerniej- napisała królowa do lorda
Curzona Bourbon i Mauritius bardziej sprzyjajedno z najwybitniejszych.
na tydzień przed zgonem.
Być piemjerem w Anglj! — to już szym kuli,
jącym okolicznościom niż osobistym
Dziś już wicekról lndyj nie może
Ugruntował władzę Wielkiej Bry- zdolnościom jako wielkorządca i oso:
zajmować
bardzo, bardzo
wysokie
stanowisko. Lecz być wicekrólem In- b,ć bezwzględnym despotą — jak to tanji w Indjach lord Clive rozgramia- bistej waleczności
żołnierskiej, Przedyj—prawie, że znaczy
zajmować dawniej bywało. Przyszłość Indyj za- jąc pod Plassey latem roku 1757-go bywał w Indjach sam i nieustannie
bardzo a bardzo znacznej przeszło 50-tysięczną armję hindusrą tesknił do pozostawionej w Anglii
stanowisko wyższe jeszcze, Odpowie- leży w
miejscowych Surajzha. Lord Curzon nie waha się rodziny, przebywającej
dzialnym być za Indje —.to już jed- mierze od stanowiska
w _ wiejskiej
ruchu
narodowego, porównywać lorda Clivs, jako wodza, rezydencji Minto pod Londynem. Nano starczy za ogromne dostojeństwo. książąt wobec
Waren Hastings reszcie! Okoliczności
ten dziś, jak z Malborough'iem.
Prawda, wicekról Indyj jest odpowie- zwanego swaraj. Ruch
pozwalają mu
Cały otworzył Angiji drogę z Indyj do Ty- pojechać do Anglji. Pędzi. I dojeżdża»
dzialnym wobec londyńskiego sekre- wiadomo, objął już całe Indje.
tarza stanu dla Indyj, jest od niego lud miejscowy domaga się poliżycz: betu, z której atoli zaczęła Anglja ko- jąc już do upragnionego celu, na
niejako załeżnym, na jego wniosek nej autonomji, Wicekrólowie Indyį w rzystać dopiero we 120 lat potem. ostatniej stacji pocztowej przed ro:
na Niepospolitą osobistością był na sta- dzinnym
może utracić zajmowane stanowisko, coraz trudniejszem są położeniu
dworem —
pada
rażony
lord śmiertelnie
lecz
wicekról
Indyj prowadzi egzotycznym swym tronie.
nowisku
wielkorządcy Indyj
apopleksją, Pochowano
Niedawno
temu
ukazała
się w Cornwallis, dżentelman i wielki pan lorda Minto w Westminsterze... wo!bezpośrednio wszelkie pertraktacje z
indyjskimi
książętami
i ma
prawo Londynie książka lorda Curzona za; w najszlachetniejszem znaczeniu. Lord noe przypuścić w porywie współczuzwano the cia dia jego tragicznego zgonu.
bezpośrednio korespondować
z mo- wierająca całą galerję portretów. Są Wolseley, aczkolwiek go
narchą, a wreszcie jest całkiem nieza- tam, jak żywi, wszyscy wicekrólowie brilliant incapacity, rozszerzy graniWyspą Jawę zwrócił Holandji lord
ležny od parlamentu. Jako przedsta- Indyj a zarazem daje dzieło szeroki ce królestwa Indyj, bijąc na głowę Hastings w 1813-tym; natomiast do=
wiciel monarchy, używa, aby się tak obraz ich rządów. Lord Curzon pierw. Tippu-Szhiba. To był dopiero pysza: kupił do Indyj ;Singapoore.. Pamiętny
szy dopuścił indyjskich maharadżów łek, jakiego świat nie widział! Sfynne też jest przez to, że Kres położył
wyrazić, nietykalności tronu. Władza jego obejmuje nie tylko do administrowania krajem — oczy: były jego zatargi z Ko -panją
lūdyj paleniu wdów.
Dzielny to był wicebaczną kontrolą. Wschodnich, z której umiał wyciskać król, jeden z najdzielniejszych. Do:
całe królestwo lecz niemal całą część wiście pod swoją
świata. Niema sprawy dotyczącej 300 Było to zerwanie z tradycją, lecz zna- złoto jak sok z cytryny, Niewdzięczna równał mu i prześcignął go lord
miljonów iudzi, która by się o niego komicie podtrzymało autorytet Wiel- Ojczyzna przyjęła chłodno te wicikie Dalkousie, Najznakomitszy to był w

(16 portretów w tekście),
wydana z racji jubileuszu 50-lecia
pracy literackiej autora.
Zamówienia z prowincji kierować do
Wilno,

drukarni M, Latow'a,
Mickiewicza 11-a, tel, 5 —80.
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prezydentowi
republiki tureckiej swe listy
uwierzytelniające
przy zachowaniu zwykłego ceremonjaiu. W wygłoszoposeł Wierusz Kowalski mówił o
kompromisu na wybrzeżu
bałtyc- nem przy tej okazji przemówieniu
szczerych uczuciach przyjaźni opierających się na wielowiekowej tradycji
kiem“,
KERZWEARSKETWARONY WANEZRAKOPRWRAZI i oświadczył, że wszystkiemi swojemi siłami zdążać będzie do pogłębienia
wiele przeszkód

centralny związek

p. t

uczestników — Копр-

Rzeczypospolitej Polskiej

inspiratorów

się we wszystkich księgarniach
najświeższa prąca
Czesława Jankowskiego

Poseł polski w Angorze.

granic: między Niemcami a Polską i.
ANGORA, 22.X. PAT,
do polepszenia między niemi stosunków. Z drugiej jednak strony jest Kowalski wręczył wczoraj

mani-

tendencjom

biskupów,

ście panowało wczorżj niezwykłe o- przedstawiciel
duchowieństwa
po!żywienie z okazji inauguracji kongre- skiego, dwaj przedstawiciele episkosu eucharystycznego, kióry otwarty patu niemieckiego i liczni reprezentaci
został niezwykle uroczyście.
władz.
Na
trybunie
wzniesionej
przed
Podczas ceremonji odczytańo listy
głównem wejściem do siedmiowieko- Ojca św. i króla hiszpańskiegoz po-

wej katedry i przystrojonej

ukry-

tym

Nowość
wydawnicza!
$| Opuściła prasę drukarską i znajduje

Toledo,
około

rycznie i staaowczo przeciwko

polskiego przemysłu górnictwa, handiu
i finansów, uważa za pożądane, aby
na terenie międzynarodowym prowadzone
były dyskusje
nad
sprawą
zniesienia technicznych utrudnień obrotu handlowego.

Sprawą wileńska staje się znowu w Hawanie—200 osób. Około 10 miasteczek i wsi zostało niemal całkowicie
aktualną. Nie wiadomo kiedy, lecz zniszczonych, Szkody obliczone są na 100 miljonów dolarów:
z rewizją postanowień traktatu wersalskiego w sprawie Gdańska i ko-

dzie*

rystrykcje upozorowane wzgię-

festu finansistów,

Gabryel—11,

osób, w

Bojucal—30

w

cyjnem z po za kiórego przejrzyście
wyglądeją określone cele polityczne.
Protestując jaknajbardziej katego=

trzęsienie

skut ki huraganu.

Straszne

wymiany ani

dami gospodarczemi, Hasło wolnej
wymiany proklamowane przez manie
fest finansistów jest hasłem tenden-

gospodarczy.

zie mi

Trzęsienie

16:

związek polskiego

dzinie pracy, ani w dziedzinie kapitałów, surowców i wyrobów gotowych,
wszystke
bowiem
państwa,
a w
pierwszym rzędzie Stany Ziednoczone, Angija i Niemcy siosują u siebie

Morgan czy nie podpisał?

poūpisai osobišcie

manifest finansistów

przemysłu górnictwa handlu i finansów
wydał
komunikat,
w kiórym
stwierdza, |że powstanie Polski było
nie podziałem
nierozdzielnych organizmów,
ale restytucja
_rganizmu
podzielonego przed
150 laty. Zjednoczona
Polska
jest dziś calością
gospodarczą o rozwiniętym od wielu
dziesiątków lat przemyśle, o obfitych
zapas bogactw naturainych, o dużych
rynkach
wewnętrznych
i szerokich
widokach rozwoju jego pomyślności.
Polska na równ: zianemi państwami
jest zainteresowana w wolności międzynarodowego obrotu handlowego
oraz zniesieniu
uuudniajgęcych
ten
obrót ogran'czeń i zakazów.
:
Komunikat
stwierdza,
że dziś

PARYŻ, 22X, PAT. Wedle doniesień „Chicago Tribune” z Londynu
miał Bank angielski oraz reszta banków narodowych z wyjątkiem banków
francuskiego i włoskiego zgłosić udział w proskrypcji pożyczki belgijskiej
w wysokości 75 miljonów dolarów. Pożyczka ta została
(ozpisana
po
kursie 03,5.

‚

na

państw centralny

Z Kowna donoszą: Przed kiiku dniami zarząd lewicowych związków
przekazał telegraficznie związkowi gó: rników angielskich 75 funtów szterlingów, które zostały uzyskane w drodze kwesty wśród robotników litewskich, Sekretarz związku angielskich
podziękowanie za nadesłany datek.

naper-

trektacyj z «Hramadą», które miałyby

„Kominternu'.

minternu», jednocześnie komisarjat ludowy do spraw zagranicznych zamierzą
poddać rewizji swój dotychczasowy stosunek do Anglji i Francji.
w chwili
ukończenia, w dniu 25 b. m., partyjnej konferencji komunistycznej, przedsię:
wzięte będą środki skierowane przeciwk: o <kominternowi», który ma być przei*
stoczony w przedstawicielstwa zagrani: cznych partji komunistycznych, przy
komunistycznej partji S. S. S. R. Najbardziej aktywne elementy <kominternu»
zmuszone będą opuścić granicę Rosji Sowieckiej,

do

kwestii.

stosunek u.

powań litewskich powstał
plan
wiązania już w chwili obecnej

(ADS

Wicekról

skonfiskowała.

dotyczącą prowadzenia akcji wywrotowej.
hroPo zwiedzeniu Cen'rali
„Białoruskiej robotn iczo-włościań skiej
mady'', mieszczącej się przy ul. Wielkiej 30, wysłańcy ci odjechali z powrotem do Mińska.

Ligi Narodów,

sży rzut oka i gwaraniujących
postanowieniach traktatu.
„Sw.

te policja wileńska

Obecnie zaś dowiadujemy się, iż w przeddzień zamordowania Iwaszkiewicza w Wilnie bawili w przeciągu 2 dni jacyś 3 Białorusini z Mińska,
a nawet
Konferowali oni
z tuiejszymi komu nizującymi Białorusinami,
przywieźli im instrukcję od „Krestinte rnu* (Międzynarodówki chłopskiej).

nie Morgan

to jednak przypomina,
jak wielkie i
trudne problematy zawarte są w fak
wyraźnych zdawałoby się na pierwDalej

wiadomości.

aby stosunek wzajemny robotnika i rozważania noty rosyjskiej: „Nota
LONDYN, 22.X, PAT. Wedłuz doniesień
ofiarami huraganu na
przedsiębiorcy uregulowany był usta: rosyjska, oświadczając, że zdaniem Kubie i Antylach padło przeszło 650 zabitych, z Havany
zaś iiczba
rannych jest do«
wowo
na
zasadzie
współdziałania Rosji Wileńszczyzna należy do Litwy, tychczas nieznana. Z górą 6500 osób pozostaje bez dachu nad głową: W mieś.

votum

nieufności przez odrzucenie budżetu,
%/ takim razie Król, albo rozwiązuje
Izbę noselską, albo dymisjonuje Rząd.

5) Naczelnem zadaniem

przeczy

że chociaż

Jak nam wyjaśniono,

grupowań litewskich
do Białorusi:
nów, pomijając kwestje
podrzędnej
wagi, zasadniczo jest jednolitym. Stronnictwa litewskie nie biorąc czynnego
udziału w akcji «Hramady», moralnie
popierają jej wystąpienia,
wszelkie
niepowodzenia polityki
polskiej na

NOWY YORK. 22—X, Pat, Wbi rew rozpowszechnioaym pogłoskom
tego wi- przedstawiciel basku Morgana ošwiad czył, že nis ulega wątpliwości, iż

„Z dokumentu

dać wyraźnie,

przy

kierownictwem, otrzy-

4

we, Związki Zawodowe,

«ruchu» Hramady,

Przed paru tygodniami wileńscy Białorusini obchodzili 20-lecie jubileuszu swojej pracy. Na jubileusz ten m. innemi przybyło dwóch przed-

zagranicznych
p. Satala o pakcie
Narodów i interpretacji art. 16

że tylko

władza Królewska, posiadając zaufa: Ligi
nie kraju i zagranicy, zdoła dbkonać tego

antypaństwowym

i pod jego bszpośredniem

Mińską

Prasa duńska zajęła wóbec trakta- mujemy ciągle nowe

monarchistyczne uch walają swoje pro: łożeniu
„ciężarów podatkowych па tu litewsko-sowieckiego stanowisko
gramy.
W
dniu 11 lipca uchwaliła całą ludność w ten sposób, by drob: neutralne. Pewne jednak pisma, sżczeswój program
Monarchistyczna Or: ni wytwórcy (rolnicy, rękodzieła i t.p) gólnie prawicowe, okazywały z tego
ganizacja Włościańska,
w dniu 3 korzystali ze zniżek podatkowych, powodu niepokój. Tak np. «Natiozawie:
października,
a więc trzy miesiące oraz, by nie hamować w społeczeń- naltidente» posało, że Litwa,
rając
ten
układ,
wykreśliła
siebie
z
stwie
oszczędzania,
które
jest
podpotem ogłoszony został program Organizacjj monarchistycznej do po- stawą wzrostu kapitału narodowego. liczby państw bałtyckich i skandyprzedniego więcej niż podobny.
W
8) Uważając rolnictwo. za jedną z nawskich i stała się wasalem bolszelepszego,
zdaniem
porządku chronologicznym ich uchwa- głównych
podstaw
naszego
życia wickim. Niczego
było od Litwy
lenia podamy obce programy.
Dziś gospodarczego i dobrobytu Narodo- pisma, nie można
M. O. W. — posła Ćwiakowskiego, wego, Monarchistyczna Organizacja oczekiwać, gdyż przez swe niezwykłe
jutro O. M.
Włościańska uznaje za jedno 2 nzj. rozdrobienie na partje oraz skandale
ważniejszych
zadań Państwa Polskie- polityczne i finansowe wykazała ona
Zasadnicze rezolucje programogo
uregulowanie
stosunków rolnych, że niebardzo umie się rządzić. Usiłowe M. O. W
pozostawionych przez b. zaborców wania litewskie w kierunku odzyskaW obliczu zupełnego bankructwa w stanie niesłychanego
zabagnienia. nia Wilna pismo nazywa nieuzasadustroju republikańskiego i parlamen:
Dotychczasowe usiłowania uregu: nionemi, ponieważ. jest tam tylka
tarnego Monarchistyczna Organizacja lowania spraw rolnych, podejmowa- 2 proc. Litwinów.
Włościańska,
Świadoma roli
jaką ne przez rządy i partje republikańPisma kopenhaskłe
<Berlingske
wypadki dziejowe każą Jej odegrać, skie, nie dały żadnych
rezultatów Tidende» i «Politiken» wyreźnie8 - еuchwała nasiępujące zasady
progra- gdyż tak wielka reforma
może
być go zdania nie wypowiedziały. Na-

mu

pomocy

ЪОФ ОР

monarchiczny

A 0606666666666664066400464464

Ruch

nadal szeroko wśród ludności włoś: mas ludności. Reforma podatkowa
ciańskiej i robotniczej. Organizacje polegać winna na sprawiedliwem roz-
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Lekcje Muzyk
UDZIELA

Michał Jóżetowicz
fortepjanista,

kompozytor

i

krytyk

muzyczny.
Przyjmuje

11—12 i 41/2—5 1/2 godz,

ul. św. Jakóbssa 6 m. 1

(róg ul. Dąbrowskiego).
2640004000000000000000000000066Ż

TEORETYK

brytyj- Anglja potrafiła

TEATRO

dać przykłąd jak się

skie znacznie
rozszerzył,
mądremi administruje
mądrze
a spręžyšcie
rządami i wielką powagą
zjednał ogromnym krajem kolonjalnym,
zaHindusów dla państwowości
angiel- pewnisjąc mu ład, porządek i dobro:
skiej. Dopiero śmiertelnie chory ustą: byt. Co znaczą azjatyckie posiadłości
pił z ukochanego
stanowiska — w Rosji z ich 7ma miijonami ludności

1855 tym. Następcą jego był Canning,

niesłychanie

rozważny,

praccwity. Zachował

kój

podczas

1858 ym.

Wrócił

i

do

buntu

w

Anglji — aby

go uznano

sarkofa-

Westminsterze. Natomiast jego

następca, lord Elgin zmarł na obczyž-

nie, w Kalkucie. Po nim objął rządy
sir John Lawrence iepszy żołnierz
niž administrator...
Jedno
z drugiem
Anglja może
być dumną z wicekrólów, których
Indłóm dawała w ciągu długich lat.
Opiuja to — Svana Hedina. On tež
powiada:
«Choćby
się niewiedzieć
jak sympatyzowato
z hinduskim ruchem wolnościowym,
przyznać wy-

padnie, że rządy angielskie w Indjach
były wzorowe,
prawie
wyrazić się
wolno, że były genjalne, a z pewno-

ścią

w porównaniu do lndyj angielskich!
W porównaniu do Kaikuty jest Tasz-

kamienny spo- kient marną

pamiętnego

umrzęć. Godnym

gu w

sumienny

nie mające równych

sobie w

Tak

prowincjonalną dziurą».

dosłownie

wyraża

się Sven

Hedin. A z książki lorda Curzona
bije bezgraniczaa pycha i nienasyco
na miłość własna Anglika mającego
poczucie, że trzyma w cuglach świat
—a choćby tylko pół świata!
Książki takie jak lorda Curzona
są niezmiernie
się z ich

pouczające.

Wyczuwa

kart najlepiej np. całą ostrość

dzisiejszego stosunku Wielkiej Brytauli do Stanów
Zjednoczonych Ame-

ryki Północnej.

Jak musi

dusza an-

gielska buntować się przeciwko opanowywaniu Świata przez... byłą kolonję purytanów
angielskich,
podda-

nych króla Jakóbal
A jednak, podobnie
godzić

się

się na swiat

z fakiem

jak wypada
rozpanoszenia

cały suwerennych

Sta-

Zjednoczonych, tak wypadnie
dziejach świata. Zręcznie bardzo i z nów
wielką bezstronnością rządziła Anglja godzić się z coraź bardziej autono:
przez 150 lat 300 miljonami
ludzi. micznym charakterem „cesarstwa In-
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KURJER ZIEMGOSPODARCZY
WSCH ODNICH
W sprawie podniesienia stanu rybactwa w województw. Wschodnich.
Dla

ziem,

stanowiących

województwa
ustawa

obecnie

rybacka

nie

była

wydana.

rybołóstwa

2 = a.

,

Šoko

452,

dotychczas tej sprawy nie dotykały.

inicjatywa ich
wyszła

nie

i zrealizowania nie znalazła.

tylko

można

zaprzeczyć,

wymownem

a bardzo niepóchlebnem

246 i 623

uego.

Bo

аша

kodeksu kar- sjnków

Ari.

2163

kodekai

Z

tylu lat, Epoświęconyci rozbu- pożyczek.

wilnego (t. X cz. I wyd. 1914) oraz o
i PE
3
:
:
dowie rzekomo
praworządnych

artykułami

tychczas obowiązujących tem,

świadectwem dla naszego Sejmu. W stata

F dągu

:

w _ najrozmaitszych dziedzi- lanych

stopa

> +

owiec,

Е

Ryby: liny žywe 320—330, šniete 250—
260 za I kg., szczupaki żywe 300-320, śnięte

Dowóz słaby.
Mąka
pszenna

220—210, okonie żywe 270-280, śnięte 180—
220, karasie żywe (brak), śnięte 130
— 140,

amerykańska

90-95 (w

rzowe

230—250, schab

270—280,

70—280,
Tłuszcze: słonina krajowa

4.00, Il

gat.

že 20° 450-480,

procentowa нна

‚ —

400, młode 200—250,

| gat. 3.80 —

sadło 380-400.

180--200,

twaróg

bydła pa

BU trzody

chlewnej

robiąt,
3

Jaja: 170—220za 1 dziesiątek.

pozostawione zostało

w dawnej

wy*

spółdzielczych,

urządzeń,

SłU- za 1 kg., fasola 40
— 50

Warzywa:

kartofle

22 psździernika

Dewizy

Tea

аы

2110

2672‚

8—10 gr. za 1 kg., Srwskośik

rybołóstwa

zaznaczona

jest

w ustawie

zaledwie

wiejskiego, dotycząc wyłącznie:
połowu ryb za pomocą
materjałów

zatrutych i wybuchowych, 2) niedozwolonych
sposobów
połowu
za
pomocą samołóweki innych
narzę*

dzi, które są przeszkodą do swobodnego przepływu ryb z jeziorai
wejścia ich w górę rzeki (art. 493),
3) używania

niewodów,

gość przekracza

których

połowę

rzeki (art. 495) i 4)
wodów jednocześnie
ciwległych brzegów
runku

diu-

ryb

zarzucania niez dwuch przew jednym kie-

w

mierza lukę w tej dziedzinie

czasie tarła i w

wypel- ik

czypospolitej pełnomocnictw.
Z. Harski,

przepisów wzbraniających sprzedaży
Vby rozmiarów
niedozwolonych i w
czasie zakazanym,

Dodać do tego

nie praw

należy

nieustale-

poszczególnych

osób

rybołóstwo,

°

s

Konferencja Starostów.
2
woduj
leżolbcne

tego wynika ciężka

pozbawionych

„Na

sytuacja rolników,

żon

zmusiła

Dóbr

Ministerstwo

Państwowych

Rolnictwa

Przyznane zostały

dyty, s:

e być przez

Wilnie pod

nią rolę. Brak zarobków postronnych

uczynił niemal

detalu) gr. za 1 kg.
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mogą mieć jednak tylko gi. sprawy o tak ogromaem znacze- rocznym. Natomiast odsetki pobiera- DE
A rza zo TA Beleja
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za 1 kg., Holandja

we 580—620.

Przenosiny
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Zyty.

gbiał mieko 40-45 gr. za 1 Ii, ómie- Dolary

па

gęsi żywe 800—1000,

bite 500—800 gr. za sztukę.

boczek

320 — 350, smalec wieprzowy

— (b)
Brygady

karpie żywe 280-300, śnięte 150—160, leszcze
żywe 320-340, śnięte 260—270, sielawa 170—
180, wąsacze żywe 310-320, snięte 250—260,
węgorze 450 — 460, płocie 150-180, drobne
50—100.
Drób: kury 200—500 gr. za sztukę, kurczęta 150—180, kaczki 300 —600, bite 250—

Oprocentowanie kredytów, udzie- $er
nieso- Lody
lone twarogowy
520 — 580, 100
solone— 180,
450 — masło
480, desero:
Nowy-Vork

sto-

nach. życia gospodarczego i społecz

34, otręby żytnie 22 — 23, pszenne 24—26,
ziemniaki 7.80—8.00. Tendencja utrzymana.

kurcie), 100-105 (w detalu) za 1 kg, krajowa
50 proc. 80—90,
60 proc. 60—70, 70 proc.
я
50—55,
žytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50—
Z. 35—40, R kartoflana 70-80, gryczana
pożyczek 55, razowa
nowe zasady udzielania
—60, jęczmienna 55—60.
przewidują możność otwierania kre-,
Chleb pytlowy 50 proc 55—60, 60 proc.
z 50—55,
dytów ma instalacje, związane
razowy 35 — 40 gr. za 1 kg.
urządzeniem przetargów
i wystaw
Kasza manna amerykańska 150 160 gr. za
zwjerząt gospodarskich i przetworów 1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70-80,
zwierzęcych na instalacje, związane przecierana 85—90, pom 80—95, pęczak
jaglana 70—.
z doświadczalnictwem z zakresu wy- 45—50,
Mięso wołowe
110 — 140 gr. za 1 kg.,
twórczości zwierzęcej, oraz na upra- cielęce 180—200, baranie 120—150, wie-
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a:
gł
będą na okres lat pięciu.
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Nowe Lėlei tddnią się od do:

do ustawy

Wracając

pobieżnie są normowane
artykułami
490—497
ustawy
gospodarstwa
wiej"
:

RE

ziemi Wileńskiej

Rolniczych

Kółek

Związek

i

Rolnicze

Towarzystwo

W kążdym bądź razie
specjalna poza
granice projektów

wschodnie,

Sprawy dotyczące

Е

jak - Wileūskie

roliicze

organizacje

3

-

О

О

ср

„komedja Grzymała-Sie-

AE

miejsc
Ceny
ai aru
zai najniższe.
an „ Ss

|

dja pod powyższym tytułem, mimo dziesię-

choroby

ciu już odegranych przedstawień,

nie prze-

staje ściągać do Teatru licznych widzów, to
AKADEMICKA.
gólnych
petentów wydała
takich
też grana będzie w poniedziałek najbliższy.
— Zabawa taneczna, Dziś w
zezwoleń 24 osobom, zaś w Sześciu
— «Głupi Jakób». Codzienniejodbywają
próby z komędji Т. Rittne ra «Głuwypadkach petentom, którzy złożyli sobotę dnia 23 bm. odbędzie się się R
art,

nych zgodnie z dotychczas obowiąbackiej przygotowałaby grunt do za- zującemi
zasadami na zakup bydła
Stosowania się ludności do wymo- rogatego, owiec, trzody chlewnej, rodzaju, to prośby te, wraz z aktami i umo. zaświadczenia lekarskie, pozostałe 13 w «Ognisku Akademickiem» zabawa Peatru
i akób». Sztuka o ta da pole do popisu
Narodoweg p. Malanowicz Niedzielwnioskami, mają być przed- podań komisja
taneczna przy dźwiękach trio akade- skiej,
uchyliła.
a
jpóźniejszych przepisów obo- drobiąt, na budowę urządzeń, służą: tywowanemi
kładane Min. Skarbu;
Wobec powyższego związek wła- mickiego. Początek o godz. 9 wiecz.
cych
Z Poranek symfoniczny w <Lutni>.
do przerobu i zbytu
zwierząt
/
Wiązujących w zakresie rybactwa.
4) aby urzędnicy, powołani do czuwai
Po- Jutro w niedzielę 24 b. m. odbędzie się na»Bratniej
w
Wilnie Wstęp
dla członków
nieruchomości
šcicieli
oraz
Pa
za
budowę
mle:
nia
nad
wykonaniem
tej
ustawy,
jak
najW rozważanej dziedzinie (kuliuralinteresujący poranek, urządzony stara*
się w tych dniach do magi: mocy» oraz wprowadzonych przez der
tax zwrócił
z jej przepisami,do zrosię: przygotowani
czatń spółdzielczych,
Р
, oraz z n. na kapitał rychiej
niem Wileńskiego Towarzystwa Filhurmoby byli ; zapoznali
dostatecznie
stratu z memorjałem i prosi o wy- n
no-społecznej dotychczas zrobiono bar- obrotowy
gości
dla organizacji rolniczych, zumienia
nicznego, Program obejmuje twórczość roprzyswojenia sobie następnie
WOJSKOWA. mantyków a mianowicie: Fr. Schuberta i F«
dzo mało. Jedynie Sejmik Brasławski mających „na celu zbyt inwentarza przepisów i wykonawczych,
danie
dalszych
zezwoleń
na
podstajakie niebawem
Mendelsohna. Wykonane zostaną ma. i, Symwie zaświadczeń
wydawanych komi— (t) Rezerwiści
stawić się fonja
wykazał tu pewną inicjatywę. Nasze żywego i produktów zwierzęcych, Ba wydane.
C-dur — Schuberta oraz muzyką do

KRONIKA MIEJSCOWA,

|

dyj Wschodnich“.
ardzo

TÓłach*

dawna

zasiada

w orjentalnym

chu i nie pędzi się

Skiego“,

życia

wa Białasa)

tro- go w Wilnie

Government House

indyjskim

nie tonie się

wielkorządca

tam

albo „

(0)

W

sprawie

podatku

poszczególnych

Pozatem związek
dłużenie terminu

(dzięki dochodowego. Ze strony płatników cieru kominów
nie „na opuszczeniu nazwisza p. dyrektora Stanisłapodatku dochodowego wciąż
napiy-

wicekrólewskim

Anglji na swoim

nie. W

dawna,

Od

bynajmniej

<osobiście» zamiast osobliwie,
od raz
<Mackezie» zamiast Mackenzie, albo

niarzom przez

ścicieli nieruchomości,

przepy-

jest

p. dyr.

Banku

Polskie-

Milkiewicz, albo

wają

wę

skargi

wbrew

na

to.

zrt.

gdy znajdzie <Ramboillet> zamiast Ram: Go png,
Da
benillef
eto. ele.—to już tego nawet siekierą = = mać
ki

„sułłań:

jak sobie wielu wyobraża...

że dyrektorem

p

e

SZAN ощ
d L
bra a=

bie myśli...

się!

O auforze?

„CEJ
y
— nie Zgodnie

‚ co On 80+

z

tym
i

że urzędy skarbo-

67 ustawy

ada.
g

O podatku

Tal
ak

P

artykułem
i

na

wła- muszą

do kontroli. W.
siejszym niżej wymienieni

o

prze- stawić się muszą do odnośnych

przymusowego

dwóch

dniu dzi: baśni dramatycznej Szekspira-Mendelsohna.
rezerwiści Dyryguje A. Wyleżyński. Ceny miejsc od

wy-

miesięcy

ko- 20 gr. do 2 zł, P.
Ane

misji kontrolnych.

tek o g. 12 m. 30 pp.
o wczesne Paz

aa

nie biletów,
yż koncert
ie A tingi,
bezwzgigdn

s:
„ Do komisji
Nr. 1 (w rejonie: Iko

misarj<tu policji) przy ul. Ostrobram-

trzy.

2

rozpocznie

się

p

— Koncert Aleksandra Borowskiego

— (x) W sprawie godzin han- skiej 5 stawią się wszyscy rezerwiści w Teatrze «Reduta». Aleksander BorowSki, który jest najwybitniejszym pianistą x
dlu zbiorników
benzynowych. rocznika 1892 od litery M do Z.
myśi

umiów

'
urzędy właścicielami
i

z

prosi

:

benzynowych,

zawartych

аа

między

AS

; pośród współczesnych

techników

o

niesa-

Do komisji Nr. 2 (w rejonie li imowitej, Akiai
perfekcji i pewnozbiorników komisarjatu) przy ul. Dominiksńskiej ści, wystąpi poraz pierwszy w Wilnie, w

ulicznych

a Magistratem,

sprze:

4 wszyscy rezerwiści

rocznika

1891

i środę dnia 27 b. m. w Teatrze Reduta (W.

Pohulanka). W programie między in.: Sonadaż benzyny z tych zbiorników od. 1892 od litery P do Z.
ta Patetyczna Beethovena, Toccatą Prokot
osioł!
a
to
ignorant!
bierze
się
do
pisania
a
WSZYSIKIE
,
yczące
ustaienia
Do
Nr. 2 (w rejonie V flewa, Karnawał
Žž czasie wicekról
Indyj będzie już nawet ortografji nie zna! porywa się na cy- ich opodatkowania, również powinne bywa się dotąd bez ograniczenia goJo komisji
K
z baletu «Petruschka»
tylko reprezen'acyjną, od parady oso: Ele ainiai
ul. Ponarskiej 54 Strawińskiego, Paratraza na temat «Voj de
angielską AE byč udzielane odpisy uchwal oraz od- dzin handlu. Pan Komisarz Rządu na komissrjstu) przy

Być bardzo może,

że

w niedalekim

Myśli

sobie:

a

to

I
л
NR,
wyrazu kiecudzo:
ziemekiego!
geogratji,ostszego
panie Bizieja.
ai
Niewątpliwie teraz w Londynie
czytelnik, wobec omyłki druku,
była mowa
o tej ewentualności na myśli Oto— coo autorze.
tajnych konferencjach wielkorządców
A ja dlaczego o tem tu piszę? Z iaką
bolesną goryczą?
dominjalnych.
I
z.

Post scriptum.

J.

czytelnik

przeczyta

np,

że

twarz

w zielać

CZENIA

TZEC

z

orze . m. Wilno, zgadzając

i
rolopokonć mz

urzędy

i

°

skarbowe

podaiku

tak
się wobec
się. Bronię.
Tedy-bronię
Omyłka druku—to jak i:kl. Edy
nos się.
jie ale
wa
tak Di
cj

kapitana Orlińskiego jest <bez zarzutu», trze«
ba wielkiej łaski
ana Boga aby w mig zo*
rjentował się, że to ma być bez zarostu,
albo gdy znajdzie, jak byk, w gazecie wy-

Reo.

„;
psy

e

się

zasadniczo

Faktycznie z poglądem Magistratu, że

dla

р

wszyscy

rezerwiści,

rocznika

1891

i bourdon»
szereg

wy: 1892 od litery K do O.

— (b) Udekorowanie
jest
Rotmistrz
być Chojeckiego.

rtm. E
Edmund

Rimskiego Korsakowa

niezmiernie

ciekawych

oraz cały

utworów

mu*

zycznych.
Bilety już do nabycia w biurze
<Orbis», Miskiewicza 11,

podają
do wiado- gód komunikacji samochodowej
talo. pożądanem, aby benzyna mogła
cyf
tylko
i
stka
Gru)"
mości płatków” cQ tylxo'
WYPADKI | KRADZIEŻE,
rzecz oczywista, nabywaną w: ciągu całej doby, to je- Chojecki, jeden z najlepszych jezdców
dochodu,
Wybaczyć proszę. Cytowane przykłady
kawalerji
czy:
do
powodów
widzi
polskiej,
został
onegdaj
—
Dobry apetyt przyczyną śmierci.
nie
dnak
o.
do
stepów
wyjęte są z moich własnych bądź artykułów ae
Nie daje żadnych
h interesów. Wobec tego, nienia różnicy w godzinach sprzeda- przez przezesa Rady Ministrów ude: W N. wilejca przy ul, Objazdowej w czasie
5
notatek w <Słowi
bądź

uderzenie na klawjaturze w nie ten, co trze- mi zawsze
drogiej opinji czytelników.
1е
ba, klawisz. Palec dotknął go niebacznie, z zresztą własnych pisarskich win dąży na
fortepjana wydobył się fałszywy dźwięki, i mnie, že niechciałbym jeszcze pokutować w
nic już na to nie poradzisz!
dodatku za winy—nie popełnione!
Nadaremnie
by się potem zakllnało
Lecz, jak powiada łacińskie przysłowie:
<Szanowne panie, szanowni panowie, dalien
A
(paris T
a
deszczu
pogoda!
Juž wzeszto nad
bóg, to było pomkalęcie się ręki zecera... to ność!)—po
było przeoczenie korektora!»
k
Czytająca pu ASIOWOIO3 słofńice
96
korekty: nasz
bliczność nie orjentuje się w tych «fine. kochany kolegą koręktor wrócił z dobrze
zjach»,
zasłużonego urlopu wakacyjnego i—zakasał
„Gdy

e

juź rękawy!

Napisałem przeto w materj! tak zwai
nych elegancko «byków drukarskich» ostat:
nie posfscriptum,
-

dochodowego: ży ze zbiorników ulicznych, jak i ze korowany srebrnym „Krzyżem Zasłu: obiadu nagie zmarł 55 letni Franciszek Ulesklepów

którym urzędy
Udzielenia danych

alien
o pods

datku dochodowego,

winni

się ze skargą do prezesa

—=
p

zwrócić

lzby skar:

:
m trybie
4
a
Br
io
Dane
1ekurs, który unieważni całe opodat:
kowanie.

—

(n)

Ceny

w Wilnie

benzyny,

Wobec

czego

nie może zezwolić w chwili

na uprawiania
х
ё

sprzedzży bez

Czenia, ponieważ w myśl

tež gi“. Jak wiadomo

obecnej ostatnio
ю
ograni‚

obowiązu

jącego ustawodawstwa
potrzebna jest
na
uchwala Rady Miejskiej
S
przedłużenie godzin handlu w tejlub

hippicznych
—

p. rtm.

i
Chojecki

we

Francji

(b) Uniwersytet

i Włoszech,

żołnierski.

D. O. W.
wydało
rozkaz
aby
związku: z mającem nastąpić wkrótce
utworzeniem w Wiinie „Uniwersyte-

0dowej dziedzinie. Ponieważ zaś uchwa- tu żołnierskiego". poszczepólue
z dnia 22 ła takiej dotąd niema, przeto p. Ko- działy przysłały wykaz kandydatów

października rb.
misarz Rządu zwrócił
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 37 —
38 zł, za 100 klg., owies
33 —
34, wczorajszym do ° p.
jęczmień browarowy 33—35, na kaszę 33— Wilna z zapytaniem,

się

w

dniu

z pośród

wicz, który zjadł gęś oraz indyka.
— Miły <kolega» W nocy na 22 b. m.
Władysławowi Owsian'

uczęstniczył REna konkursach pogczas pijaństwa

podoficerów

prezydenta m. którzy będą uczęszczać
czy "nie widzi wersytet*.

zawodowych,

na ten „Uni-

kowi (Chełmska 60) jeden z kolegów zadał

korkociągiem 5 ran w głowę oraz w nos,
ogotowie poszkodowanego odwiozło do
szpitala,

— Zderzenie

Du. 22 p. m, ma

taksometru

ul.

Kolejowej

z dorożką,

taksometr

Nr 14194, prowadzony przez szofera FranCiszka Tumowskiego (Plonerska 15) najechał

na przejeżdżającego dorożką Adama Wasilewskiego (Słowiańska 2), któremu rozbito

głowę.

Pogotowie ratuncowe odwiozło po

szkodowanego

do jego mieszkania.

4

OWO

SŁ

*

Ais Kunai

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji przemeldunkowej.
Do I

Komisarjatu,

Oszmiańskiego

mieszksńcy

ullesx

Nr 3 (Dziśnieński 7), 5 (Jat-

kowa 5), zaut. Dzišniefskiego Nr 4 (Jatkowa 7) i 6, Jatkowej Nr 9 i 11, Szawelskiej
Nr 1 (Dziśnieński 8), 3, 5 (Jatkowa 13).
Do Il Komisarjatu, mieszkańcy ulic;
Rossy Nr 14, 14a, 14-b, 16, Targowej Nr 27,

29, Olimpji

Nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 4, 6,

6-a, 8 i 10, Targowej Nr 31
wą), zauł. Warszawskiego Nr
Nr 28 (Warszawski 3), zauł,
m
7, Ta, 9, 11, 11-a, 13,

(na Listopado1, Turgielskiej
Warszawskiego
15, 17 (Rossa

Ni

Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic;
Wiłkomierskiej Nr 1, 3, 5, 7, 9, Kalwaryjskiej Nr 2.
Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic
Prostej Nr 2/4, 6, 8, 10, 10-a, 12, Nowo:

POCZĄTEK

KASA

„CUD

CZYNNA;

SEANSÓW:

w niedzielę

O godz, 4-ej,

Dziś będzie wyświetlany film: |
dziejowy dramat w 8 akt. z prołogiem
Ww
p'g powieści H. Dupuy-Mazuel'a'
Or*iestra pod dyre cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.

WILKÓ

CENA BILETÓW Parter — 50 gr., Balkon — 20 r.
I święta od godz. 2-ej, m. 3v, w owszednie dnie od godz. 3 m. 30
6 min. 30, 9.
ANONS: „Eugenjusz Oniegin» ze śpiewem ilustracją muzyczną.
l
i

gródzkiej Nr 89, 89-n. 01, 93, 95, 97, 99,
101, 103, 105, 46. 48, 50, 52, Cechowej Nr 1

!

ĘGIEL

3, 5, 7, 9, 11, 13 (Kijowska 19), Kijowskie
Nr 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 (Archaniel-

ska 64), Archaniejska Nr 54, 56, 58, 60, 62
i 64 (Kijowska 33).
Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic:
Złoty Róg Nr 2, 4, 5, 6, Stolarskiej Nr 42,
Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 44, 46, 48, 50, 52, Równe Pole, prawa stroBiskupiej Nr 10, 12, 14, Napoleona 6, Mie- na cała, Sióstr Miłosierdzia, prawa strona
kiewicza 2, Garbarskiej Nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, do traktu Bystrzyckiego, Trakt Bystrzycki
lewa

strona do ulicy,

GÓRNOŚ

(t)

Biuro
Znaleziono

W trzecim dniu procesu sąd dokonał wizji lokalnej mieszkania oskar-

-żonegog w Cytadeli. Franciszek Królikowski mieszkał w maleńkim pokoiku, mającym

kilka zaledwie

szerokości, w gmachu

kroków

pralni.

Pokój

podsądnego był izolowany od kilku
innych mieszkań, położonych w koń-

cu drugiego korytarza. Tylko naprzeg
ciwko drzwi, wiodących
do pokoju
oskarżonego, w tym samym korytarzu

znajduje się

maleńka

której nocowała

kuchenka

w

z dn. 1-go na 2 go

robotnica (Sadowska.

Jak „wiadomo

Sadowska — która zbadana będzie
na obecnej rozprawie — oświadczyła,
12 słyszała wówczas w nocy
podej.

wogóle

tylko

Rachunkowe

SAROTTI--

„Buchalter“

dwa

włosy, z których jeden, jako Siwy,
wogóle nie wchodził w rachubę, a
drugi był podobny do włosów
М!
chałowskiej tylko pod względem kaloru, ale różnił się od tamtych swo:
ją grubością.

Wilno, ul, Mostowa 5 m. |
Zakłada i prowadzi księgi rachunkowe;
Sporządza
bilanse i sprawozdania
według

Sprawa licznych śladów krwi, zna:
lezionych w pokoju Królikowskiego
wyg'ąda w świetle ekspertyzy w ten
sposób, iż biegli tylko na dwóch
szmatkach
stwierdzsją
niewątpliwe
ślady krwi ludzkiej
Krew
ta nie
mogła być pochodzenia menstruacyjnego—jak tego chce oskarżony. Natomiast co do śladów krwi na
sienniku, na nodze od stołu, granatowem
ubraniu podsądnego, i szczotce
do
zamiatania, to ekspertyzie
nie udało
się ustalić, czy plamy
te pochodzą

rzane krzyki w pokoju Krėlikowod zakrwawienia.
skiego.
Po ekspertyzie sadowo-lekarskiej
Ekspertyza sądowo-lekarska.
sąd wysłuchał jeszcze opinji rzeczo-

SKŁAD

Zygmunt Nagrodzki

MEBLI

SPÓŁDZIELNI

„Zjednoczeni Stolarze“
w WILNIE,
ul Trocka Nr 6.
Wielki wybór różnych mebli wła:nych
warsztatów.
Komplety:
Jadalnie, Sypialnie,
Gabinety i t. d. Oraz gięte meble,
PRZY JMUJĄ SIĘ OBSTALUNKI,

ZAWALNA

I gatunek

«SAROTTI»

—

gatunki zagrarieznego kakao,

nych

i spożywczych

którzy

skiepach kolonjal'

Jeneralna
reprezentacja
i okolice

na

Wilno

Wisńska „Handel Importowy”
©.;.

Około 40 laż praktyki w zakresie
O godzinie 3:ej sąd przystąpił do znawców
technicznych
w sprawie
Wilno, ul. Zawalna 27. Tel. 746.
- meblowym!!
wysłuchania ekspertyzy sądowo"lekar: papieru i sznurka, w które były za'
Urządziłem całe domy, banki, hotele
skiej. W
imieniu
biegłych zabiera winięte
E
я
szczątki zwłok.
Chodziło
i inne łokaie.—Obecnie ze skromnym
głos kierownik zakładu
medycyny głównie o ustalenie czy materjały te
kapitałem, lecz poaaaj
dużo gustu
i wiedzy w swoim
fachu
mam
sądowej uniwersytelu Jagiellońskiego nie są identyczne z papierem i sznurmożność zadowolnić najbardziej trudprof. dr. Wachholz.
kiem, które znajdowały się w pralni.
ne wymagania Sz. Publiczności.
Zatwierdzone przez M. S. W.
Eksperci przyszii do wnio.ku, że Jak wiadomo według oskarżenia podW dalszym
ciągu
upraszam o
wszystkie
znalezione
w
różnych sądny,
po zamordowaniu Michaiowpas W-neį Klijenteli, Placówkę
olską Meblową, Zawalna 15.
miejscowościach części zwłok należą skiej i po poćwiartowaniu jej zwłok
Z poważaniem Makowski.
do tej samej osoby. ĘByła nią kobie- owinął
rozkawałkowane
części w
ta, mająca
koło
20 lat, niskiego papier, który zabrał właśnie z sąsiedUlany.
' STEFANA GRABOWSKIEG O w Wilnie.
wzrosiu.
Porównanie z danemi, do- niej pralni.
W dniu wczorajszym o 1.55 przeszła z
Ekspertyza
ustaliła
wczoraj,
iż odcinka 20 baonu na terytorjum 19 baonu Ę ul, Garbźrska Nr 1. (1-sze piętro). Telefon 82.
tyczącemi osoby
Michałowskiej, popapier
i sznurek są w w okolicy Turmont.
zwala
ekspertom
na
wygłoszenie znaleziony
W przeciągu 24 godzin (12 poł. 21 bm.
Przyjmuje
ogłoszenia
do „SLOWA“
opinii, iż szczątki zwłok pochodzą z rzeczywistości
tego samego rodzaju
—12
poł.
22
bm.)
zrobiono
293
klm.
O
12
całą pewnością
(999
na
100) ze co próbki papieru i sznurka
wźięte w południe wczoraj była między słupami
i do WSZYSTKICH pism miejscowych
zwłoki Marji Michatowskiej.
w_ pralni,
p
Nr 9i 10 i weszła na teren granicy
pol.*
i zamiejscowych

Śmierć Michałowskiej była

nagła,

rosyjskiej, O 14 była już

Najprawdopodobniej została ona uduszona. Trudno jest wypowiedzieć się
ekspertom
na jakim
tle dokonano
morderstwa. Mord na tle seksuainem Bieg
nie może być wyłączony, chociaż wy-

daje się on biegłym

podobnym

mało

ze względu

przestępstwa.

Pcówiartowania

prawdo-

na szczegóły

zwłok

dokonał

SPORT.

8

Drugi bieg sztafetowy Korpusu Ochros
ny Pogranicza jest największą imprezą spor:
tową w Polsce. Bierze w niej udział kilka
tysięcy zawodników.
tem,

że

na całej

nożem jeden człowiek. Nie był to o- linji pogranicza od posterunku u styku grasobnik dzisłający wprawną ręką.
Na nic polskiej, litewskiej i niemieckiej aż po

dokonanie
wystarczyła
dzina.

sobie pałeczkę, w środku której znajz dru:

Nie można ściśle określić ile cza- duje się pozdrowienie dla kolegów
Su przeszło od uduszenia ofiary do giego końca linji granicznej.
poćwiartowania zwłok. Najprawdopcdobniej od Śmierci upłynąć
musiało

Szlakiem

pałeczki.

20 b. m. o godz. 6 rano z wysuniętego
posterunku
w
Bolcie u styku granic pol!
skiej, litewskiej i niemieckiej wyruszył pierw-

że bieg

odbywa

się

bardzo trudnych, gdyż w wie«

lu miejscach uczestnicy zmuszeni są przedzierać się przez moczary, a nawet przejeż.

dżać łodzią,

przyczem

narażeni są

na ob-

NA

ul. Zawałaa

Trójcy

u

styku

granic

Do

Leg.

odbywały

się

zawody

WILNO,

lekkoatletyczne

żadnych wyników,

mogących

mieć

styku granic polskiej i rumuńskiej».
Od godz. 6 rano do 12 w poł. pierwszego dnia paleczka przebiegła przestrzeń
83 kil. W południe 21 b. m. była już o 272
kil. i 300 mtr. na posterunku przy jeziorze

wynik remisowy. Czas trwania dogrywek
wyznaczono po 10 minut, a w razie gdyby
żadna ze stron nie zdobyła decydującej

bramki,

drużyny

grać będą

ARKADJUSZ AWERCZENKO

Wieczór zimowy w dziecinnym
pokoju.

Stacisiaw

AR

wszystkiemi

wygo-

względnie posady
do dzieci za pokój i dami, Zygmuntowska
nauczycielki. Posiada utrzym. Rzeczna 11—9 20—7 od 3—5 popoł
muzykę i rysunki oraz
znajomość języka francuskiego.
Zgadza się
Akuszerka
gub. książ. wojsk.,
na wyjazd. Wilno, ul. W, Smiałowska
wyd. przez P. K.
Sierakowskieg.
przyjmuje od godz. 9
U. Wilno w 1924 r.
m. 19.
do 19. Mickiewicza na imię Zenona
Le46 m. 6
biedzińskiego, rocznik:
Daję korepetycję,
WZP. Nr 63
1895, unieważnia się.
udzielam 1 kcji

©

Orłowska
poszukuje
NADZIEJĘ
DIUNISZOK
z d. Klimaszewską,
zamieszkującą

ži
Śl

|
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J

slanie

e
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Hurt!

jjęj

Odbiorniki
T:wo

Radjo-techniczne „p

kompletne

b

r

RATY!

Detal!

"ZRÓDŁO

wiadomości

adr:

poczta
3 maj.

ryklan)

©
@

ė
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Jana Grymaszewskiego, zam. we wsi Rosoły
gm.
Szumskiej,
unieważnią się,

LEKARZ

D r Janina

PiotrowiczJurczenkowa

y,
niekrę.

ca ze

Ulica Ro-

o BiałostOWĄ w Kolonii

Wileńska 24

i weneryczne

gub. prawo
1

Pakso Studnicay
mieszkanie
kich

jazdy

numer

wozit

Urząd

Komi-

Ę

ciężarowego, wyd.

kobiece, przez

Przyjmuje od 4—6 pop. Sarza Rządu na m.
7 arzęcze ЭВЛ
Wilno, na imię Wła”%%
5 m
dystawa Bikulsklego,
W.Z.P. Nr 38.
|
rzyjmę dzieei do
kompletu ireblowskiego w

ae

uży,
frontowy z

8

Wilno,

II

moczo=

mnieważnia

CZĘŚCI SKŁADOWE, $ sa (przed, mosem

1107

KOBIETA

akėj umeblowany

AJTANSZE

4

w

1

książ, wojsk..
płciowe i skórne, nl. z.
wyd. przez. P, K,
Wileńska, 7,
U. Wilno, na imię:

1914—1915 w Osowcu, ordynator Szpitala Sa:
Uprasza się o przy: wicz. Choroby skórne

9.

NA

42, m, 11.

uba

L

na miejsce.

ul. Wielka

weneryczne,
е

niedrogo.

Mickiewicza

szpagatu,
piśmiennych i kancelaryjnych

Aleksandrski*, i słyszałam
adkę—cudowną,

nową

wszelki wypadek...

za- nia lub skarb.

cudowną!

A mnie

się zdarzyła też niezwykła

— Jikaž to zagadka?—zapytal brat, przygoda, kiedym
udając obojętność, podczas gdy ser- tytora.

wracał

od korepe-

A wogóle...

Bę-

dziemy czcili dąb!
— Jskto dąb, jaki dąb?
— Zwykły. Czytałem
niedawno,

że przyroda — to najważniejsze, a
Idę sobie, idę, idę sobie...
— No? — przerwała niecierpliwie Bóg to tylko tak..
umówiono się
Wieczór. W pustym pokoju dzieżeby
wierzyć
w
Boga.
Więc stworzę
Marusia—C6ž
ty
idziesz
i
idziesz
nie.
:
cinnym trzaskają wesoło,
palące się
nową religję...
— Siuchaj. Po jeziorze pływało bez końca.
w piecu drzewa;
stojąca
na stole
strzelił i zabił
— Czyż naprawdę nie boisz się?
— Przecież nie. mogłem lecieć.
lampa rozsiewa z pod zielonego sba- sto kaczek. Myśliwy
(W
oczach jej widniał strach i tajemtrzydzieści
kaczek
na
Śmierć.
Ile
zoSzedłem
wolno.
Nagle
na
rogu
jażura Światło
pogodne,
cświecając
kiejś ulicy... zapomniałem jakiej... pa< ny zachwyt nad tym groźnie krocząwyraźnie
poplamiony
atramentem i stało żywych?
Pozostało trzę, kareta stoi, a trzech panów we cym po pokoju bratem,
który chciał
— Głupia
zagadka.
porźnięty sczyzorykiem stół i rozrzu:
zwyciężyć
wszelkie
przeszkody).
A
wspaniałych
ubiorach
ciągnie
do
siedemdziesiąt
kaczek.
cone na nim książki, zeszyty i otwarMarusia zaklaskała w dłonie we- karety damę z zawiązanemi ustami i pacierz wymyślisz?
ty piórnik, pełen cennych rupieci, jak:
oczami. „Łotrzy*! — zagrzmiałem na— Naturalnie. Zaraz napiszę mokawałki tuszu, pędzelki, pióra i skrę- soło.
dlitwę
do dęba.
—
Aha,
nie
zgadteś.
Nie
pozo:
gle
—
„zostawcie
waszą
ofiaręl*
Z
cone w ruikę marki zagraniczne...
— Dębowy pacierz — rozešmiala
za rogu
wyskoczyli
jeszcze
dwaj
"Okrągły, tani zegar rozparł się na stała an! jedna kaczkal
wspólnicy, chwycili za
szable i rzu- się nagie Marusia.
— A to dlaczego?
ścianie swem szerokiem, dobrodusz— Boże, jakie wy, dziewczynki,
cili
się
na
mnie...
Straciłem
przytom—
Bo
żywy
poleciały.
nem obliczem i z cichym uśmiechem
brwi
mnie
i jesteście płytkie — zmarszczył
— To jeszcze niczego nie dowo: ność. Dobry drwal znalazł
liczy energicznie
sekundę
za sedzi,—twierdził Boria, z energją toną: przywiózł na swym wózku do domu... Boria, — Ot na złość napiszę zaraz
kundą.*
— Poczekaj, — zauważyła Maru- modlitwę do dębal
Nagle drzwi z trzaskiem się otwar- cego, który słomki się chwyta. Skąd
Wziął kawał papieru i zaczął.
ły i do pokoju wpadł chłopak dzie- ta pewność.. A może część kaczek sia złośliwie. — Wszakże to dzisiaj
— Nowa religja Bor. Skobcowa.
sięcioletni—Boria—w czapeczce i pal- była głucha i nie słyszała wcale wy: było?
Modlitwa do dęba. „O, wszechmocny
— Więc cóż, że dzisiaj?..,
cie, z tornistrem
skórzanym na ra- strzału—skąd ty wiesz?
— Gdzież są rany i krew?
i piękny... Spójrz na sługę twego
na
— Czyż bywają głuche kaczki?
mionach.»
niebiosach, w wodzie i na ziemi“..
— To były takie rany... suchel
— Masami. Jadiėm
nawet takie.
Chłopak podbiegł do łóżka, odNo, jednem
słowem,
trzeba
to
— Co to żnaczy — suche? Czy
wrócił się doń
plecamii szybkim, Wogóle jest to zadanie z nieokrešlowszysiko
jeszcze
opracować...
nem
rozwiązaniem.
Opowiedz
mi
do
nich
bibułę
przykładałeś?
jak błyskawica, ruchem zrzucił odrazu
— A wiesz, o czem ja myślę?
— Zajmijmy się czem innem
lelepiej, czy miałaś jakie przygody w
palio, czapkę i tornister.
— No?
piej — zaproponował Boria, próbuByła to bardzo trudna sztuka, drodze?
— Dobrze byłoby odkryć nową
dla niego temat
— Ach,
Boriu, jaką ja miałam jąc zmienić niemiły
lecz elegancka: oto ubrany człowiek
Głupstwo — przygody! część Świata.
wchodzi—trrachl—odrszu
wszystko przygodę! (Oboje obejrzeli się trwoż- rozmowy.
— Jakże to zrobisz?
Wymyślę
nie i przysunęli się bliżej do siebie). Wiesz, co ja chcę zrobić?
zrzucone.
— Tak jak wszyscy
zwykle odNiania była jednak wielką
prze- Rozumiesz, ledwie wyszłam ze Śliz nową religję!.,
—
Borial
—
klasnęła
w
dłonie
Makrywają.
gawki,
spotykam
nagle
dwóch
pa:
ciwniczką tej <elegancji».
— Zwykle robią tak: jadą,
jadą
Zaledwie Boria zaczął grzać przed nów w płaszczzch. Idą przedemną i rusia, a z zaókrąglonych jej oczu
piecem
swe
zmzrźnięte
ręce, jak jeden mówi: „Książe, dzisiaj odbędą wyjrzało przerzżenie. — Borial Zwa- dopóty, dopóki nie napotkają ziemię.
Potem patrzą na mapę: czy jest ta
syna pewnej księżny, rjowaleė!? Przeciež to grzechl.,.
znów
otworzyły się drzwi i wbiegła się chrzciny
— Czemu grzech? Ja wymyślę ziemia na mapie? Niema. No to znasiostrzyczka jego — w fuierku, cza: zbierze się tam cała arystokracja, Muwykraść
dziecko i oddać
na nową religję i będziemy z tobą jej czy, że odkryli nową ziemię.
peczce
futrzanej, z łyżwami w ręku, simy
l my tak samo zrobimy.
leśnikowi..* A _ drugi wyznawcami, a potem ty namówisz
jasna od złoiych kędziorów,
błysz- wychowznie
— Przecież my nie jedziemy?
czących szarych oczu, od zdrowych roześmiał się demonicznie i zawołał: swoje dziewczynki, ja swoich chłop:
— Ależ, nudny jesteśl Weźmiemy
:
„Pozostaw to mnie, hrabio”, poczem ców „— i wszyscy będziemy wierzyć.,.
rumieńców na twarzy.
„Kto wymyślił
tę mapę i zobaczymy, czego jeszcze nie
— Ślizgałaś się?—zapytał brat.
chwycił szpadę i uderzył nią księcia... Będziemy sławni:
religją? — Borys i Marja Skobcowy*! odkryto.
— A.. ty co?
— Tak?
— Te, co jest naznaczone na ma”
— Więc do cerkwi już nie bę— Przestraszyłam się i uciekłam.
— Widzisz, nie można nic ukryć
pie, to już odkryte jest, a to, co nie
— Ech! Treba było ratować ran- dziemy chodzili?
przedemną. Są jakie nowiny?
— Co? Nie, dlaczego. — Od cza: odkryte, nie może być na mapie zaHo, hol
Całe mnóstwo,
Na nego. Mógłby może odkryć ci przed
jekcji historji powiedziatam: „Macedon śmiercią tajemnicę swego pochodze- su do czasu można będzie zajść, na гпасхопе,
Wa jaca

о «as

Drieszenie 6-acio
pokojowe
ze

GUBIONE

wieku od lat 5 do 7.

lizacji Nr. 4326 wydane przez Miński pułk
Strzelców (86 p. p.) na
imięAleksandra(ZwierKo zamieszkały przy

OKÓJ umeblowany z osobnem
wejściem
do

wynajęcia.

ul. Majowej 50-A.

Ludwisar-

ska 8 m.
3 od

— tym-

czasowe zaświade
czenie o demobi-

Zakretowa
7 m. 4.
Narwojszowa,

p

się.

unieważnia się

4 do 6

aa

|||

w

aż do s

utynowana # ргаłoda intel. panna
cowniczka biuro= M
posiada dosk.
wa,
b. nauczy:
franc, z
Jęz.
cielka, poszukuje
za- wielol. prakt.
poszujęcia
biurowego,
kuje lekcji lub posady

pod

coriajmniei pięć godzin. aboi znaczDogrywki meczów piłkarskich. ©
%
nie więcej gdyż w wypadku rozczłon
Dziś na boisku Ż. T. G, S, Makkabi rokowania zwłok
bezpośrednio
po szy uczestnik biegu niosąc srebrną pałeczkę,
niej tej treści pozdrowienie:
zegrane będą dwie dogrywki meczów reśmierci musiałby mieć miejsce bardzo a w «Posterunek
w Bolciach stojący na stra- misowych: Makkabi—Pogof i Wilja — 1 p.
znaczny krwotok.
ży Rzeczypospolitej śle braterskie pozdro- p. Leg. Mecze te rozegrane były z racji Ś
Porównywanie
włosów, znalezio- wienie czatowni strzegącej ziem Polskich u Xuiojecia T-wa Makkabi i obydwa dały e
nych na szczotce od szorowania ina
sienniku z włosami, bezspornie należącymi do Michałowskiej,
nie dało

papieru,

M. RodzieGicz I $-K

6 p. p.

o odznakę Wil. Z. L. A. Wobec tego, že
zawody nie zostały ukończone jutro odbę:
dzie się dalszy ciąg zawodów.

R

Dowiedzieć się 9—11
rano
i 2—4 po połndnu.

Sz. Publiczności.

z dostawą

lekkoatle

na boisku

DOGODNYCH.

SPRZEDAŻ

tycznych.
ubiegłą niedzielę

wiadomości

Otwarta nowa
placówka
torebek, oraz materjałów

oczekiwana jest na terytorjum 6 bryzady w
dniu 26 bm. Długość trasy wynosi 1900 ki«
lometrów.

W

BARDZO

1, tel. 1—47.
ч

liczę

polsko-rumuńskich

ciąg zawodów

WARUNKACH

Nr

Zw. Ziemian

li a PCI Or. 6. Walison
aki

strzał pr ez placówki państwa ościennego.
Pałeczka południowa, która rozpoczęła
swój bieg z posterunku
w Okopach
Św.

najdalszy posterunek u styku granic ро!rozczłonkowania zwłok skiej
I rumuńskiej
rozstawieni są żołnierze Dalszy
zbrodniarzowi jedna ge- KOP'u, którzy biegnąc jeden od drugiego
oddają

należy,

w warunkach

družynowy K.O. P'u wzdluž
granicy.

Bieg sam polega na

ady.
У‚'гппмпу:

w rejonie 3 bry-

się w tej sprawie do

Spółdzielni Rolnej Kresowego

YA

Ё

Reklamowe

mają na sprzedaż

proszeni są o zwiócenie

"ГЕ
Ч
РУ РЕ МАЕ ЧА

Biuro

S

karfoile

!Spółka

Pa2050024320207330050500N0050005u00U

k

MASZYN.

Rolnicy:

smakiem, deli"
Obydwa gatunki swoim
wyśmienitym
katnym
aromatem,
oraz zawarteścią
tłuszczów
i pożywnością
przewyższają
wszystkie
dotychczasowe

Żądać we wszystkich poważniejszych

SKŁAD

2

#

KAKAO.

„KONSUM* — KAKAO.

»

Il-a.

m
ANNA
NN m

ktėre ukazalo się w sprzedažy w 2-ch gatunkach

апоозосссосвопоссовьвосноовсосовово

OPAŁOWY

POLECA -z dostawą do domów

„.ччч КаКао

przepisów Urzędów
Skarbowych.

LĄSKI

z najlepszych kopalń, o najwyższej kaloryjności

Wszechświatowo znana fabryka czekolady

—

Trzeci dzień rozpraw.

sprawy.

HEAZUNNNZZNNNANEU

Tajemnica trupa w walizce.

istotne znaczenie dla

..200002000000090008

14, 16, 18 1 20, Tatarskiej Nr 18.

248 (1158)

ce ściskało mu się ze strachu
scena go hańbą, jeśli nie

Mackiewieu

—

przed
zgad-

Redaktor w/z Czesiaw Karwowski

Odpowiedzialny

za ogłoszenia Zenon

Ławiński

— No.. ale nieznana
oceanie może

wyspa

być? Może?

— To co innego.
Poważnie otwierają

Oboje

mruczy
zazdrosna
atlas Iljina, dziewczynka,
się nad mapą, zamieMętno-czerwona

schylają

rając od

na dzie czerwony likier.
— Sama już о tem

silnego

wzruszenia, znanego

tylko wynalazcom

i awanturnikom.

— O tutaj co to? Ocean

Spokoj-

myślałam—

o swój

ротуз\

—

mieszanina pach-

|+

nie romem, pomarańczą, różą
wie czem

—

i Bėg |

jeszcze.

Daj

3

no

spróbować...

Aj,

ny. Patrz, ile iu pustego morza..
To smaczne!
4
niemożliwe, żeby tu nie było wyspy.
— Poczekaj,
zostaw
no
mnie. ,
Daj ołówek, ja zaraz narysuję,
Zrobię
sto
butelek
tego,
przy-„
Na mapie ukazuje się wyspa,
o kleję
etykelkę:
„Likier
Cudo —

wyzębionym konturze,

W środku na- Róża—fabryki

Marji

Skobcowej*

i

pis. „Wyspa św. Marji“... a po pe- będę sprzedawała.
Zaraz przygotuję |
wnem wahaniu dodają: „Skobcowej”.
etykietki,
— Ależ ty nie jesteś świętal
— А
wiesz,
w
ten
sposób
— To nic, na wyspach
tak się możesz stać się sławną.
Daj jeszcze —
zawsze pisze.
trochę.
:
— A tutaj, patrz, ile pustego mo— Fe, to brzydko, czemu įjęzy- |

rza. Tutaj

powinien

być

cały archi- kiem

pelsg. Daj no ołówek, ja narysuję.
Szeroka męska natura zawładnęła
większą
przestrzenią,
niż skromna
dziewczęca.
Za chwilę
widniał
na
mapie cały nowy archipelag.
Nad nim napis:
— „Skopcowskie wyspy”.
"Wyspa św. Matji wydała się taka
mała, niewyraźne, że zazdrośne serce

dziewczynki sciska się boleśnie.
—
—

Boriu, wiszl
No, co?

—

Wymyśliłam

nowy

likier.

— Z czego?
— ldź, przynieś
mi
z kredensu
szklankę wódki i cukru. To ci zrobię.

Nowa praca pochłania odważnych
wynalazców.
Do szklanki z wódką nasypūją

łapiesz

karmelka?!

ю-

Niech

pnieje.
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Do

pokoju

czony

piec

weszli rodzice..
przestał

i drzemał pod

już

ciepłym

Zmę:
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trzeszczeć

popiołem,

jak

pod kołdrą. Tylko uczciwy zegar w
dalszym ciągu pracował z równą
energją pelniąc swój jednostajny obo-

wiązek.
stole

Oparte

rękach,

na

spały

złożonych

snem

na

twardym
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dwie główki dziecięce: jedna ostrzy”
żona krótko—ciemna i druga įkędzierzawa—złocista.

«&

nachylając się nad stołem.
— Patrzl—zawołała przestraszona
matka.—One piły jakieś paskudztwo.
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— Śpią

naprawdę?—pytał

|

ojciec 2

Ojciec powąchał szklankę, obejrzał
«podstawy nowej
religii», mapę z
wyspami i etykietkę—i roześmiał się

cukier. Potem
Marusia,
po krótkiej
lecz cłężkiej
walce,j wyjmuje z pod cicho...
— Popatrż, Zosiu? Podczas,
poduszki
pomarańczę
i wyciska ją,

gdy
do tego dodają się płatki zasuszonej my, dorośli, ciężcy i nudni ludzie,
w książce róży i kawałek karmelka z zagraliśmy cztery robry, nie potrzeb»
romem.
ne nikomu przyszłe pokolenie żdą:
Ssąc wyciśniętą skórkę
pomarań: żyło odkryć nowe ziemie, stworzyć
czy zamyślony bBoria przygląda się nową religię i wymyślić rajski nektar...
się, patrząc na «wyspy
mętnej mieszaninie
w szklance, po Zamyślił
chwili radzi:

—

Dodaj

kawałek
Drukarnia

karminu. Bę-

Skobcowskie»,

poiarł

ręką

łysiejącą

już głowę 1 westchnął ciężko.
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