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leciały pierwsze warszawskie depesze
gazet
wiedeńskich
nieświeską sensację.

Odroczenie otwarcia sesji sejmowej.

Dopiero jeszcze tylko zamigotały,
odpowiednio dużemi wydrukowane
czcionkami,

sżen»

tytuły

po

gazetach:

Pilsudskis

i t. p. Mamy

mit

«Be:

Monarchi-

tu jeszcze

tylko

odblask warszawskich wrażeń. Tutej:
si jeszcze pp. publicyści nie zdążyji
sformułować,
Trzeba się przecie zastanowić! No, i wypadałoby
przypomnieć sobie gdzie, u licha, leży
fen Nieśwież, a choćby tylko jek się
pisze ta razwa,
obiegająca
w
tej

b

wszystko

WARSZAWA,

30,X. (leł, wł. Słowa),

W

ubiegły czwartek

jak

wia-

domo marszałek Rataj odbył konferencję
z premjerem marszałkiem Pił.
sudskim
w związku ze zbliżającym się terminem otwarcia obrad Sejmu.
Szczegóły tej konferencji trzymane były w tajemnicy
i dopiero nazajutrrozeszły się pogłoski, że poza całym szeregiem kwestji poruszono również sprawę procedury otwarcia posiedzenia Sejmu. W rozmowie premjer

miał wyrazić zdanie, że rząd uważa iż Sejm powinien

wysłuchać

dekretu

wy: jorów trudno mu mówić,

momentalnie

równa i skoryguje.
Niedawno był w „N.Freie Pressg*
obszerny
wywiad z nowym posłem

:

Polski

w

Wiedniu

dem

Pierwsze posiedzenie konwentu
W

parę minut po tej rozmowie

senjorów.

rozpoczęło się posiedzenie konwentu?

Karolem na którem Marszałak Rataj zreferował sprawę, podkreślając iż gdyby była

„Baderem. Niepokojono się w Austtji,
że Polska zajęta dużemi dostawami

całkowita pewńość że dekret odczyta Prezydent Rzeczypospolilej, to z żądaniem wysłuchania tego stojąc możnaby, było się zgodzić i nad całą

jeszcze
panującego bezrobocia górników) nie będzie mogła
ze zwykłą

Niestety jednak takiej gwarancji
niema i być może, że orędzie Pana Prezydenta będzie
odczytane
przez
inią osobę a wobeć tego prosi s wypówiedźćnie się przedstawicieli kłu-

węgla dla Anglji

(z racji

punktualnością

wciąż tam kwestją przejść do porządku dziennego.

dostarczać węgła —

bów. Wszyscy mówcy wyrazili jednogłośnie opinię, że w wypadku obecAustiji. P. poseł Bader zapewnił ności Prezydenta Rzeczypospolitej dekretu wysłuchają stojąc,o ile zaś nie
pizedstawiciela cpinji publicznej, że będzie Prezydenta wtenczas ceremonjał ten odpada, Vice-marszałek Ponianiema obawy aby Polska miała
„Za towski zgłosił wniosek, aby Sejm wyraził życzenie by Prezydent zasżczyniedbać* swego stałego i od dawna
klijenta, którym jest Austrja.
Poiska
— mówił — jest aż nadto w stanie

dotrzymać swych zobowiązań

no względem

zarów-

Anglji jak względem

cił posiedzenie swoją obecnością,
Na tem posiedzenie

BR

zostało zamknięte

Belwederu, gtlzie zreferowat premjerowi
pomiędzy

Marszałkiem

i Marszałek

uchwały

Ratajem a premjerem

jer Marszałek Piłsudski zażądał aby uchwały

Austrji, jeżeli zaś cena węgla siąskie= stawiono mu na pismie.
go podniosła się, prżypisać to jedynie należy tej okoliczności, że przed

Rataj

udał się do

Konwentu.

Rozmowa

trwała bardzo krótko.

Prem-

Konwentu seńjorów przed-

Pismo Marszałka Rataja.

tylko normalnie. W
kwestji waniegorędzia Prezydenta Rzeczypospolitej bez wzgłędu na to, że miałoby
węglowej gra niemałą rolę transport. być odczytywane przez inną osobę, posłowie winni go wysłuchać stojąc
Rząd polski dokłada usilnych starań Wszystkie kluby reprezentowane
w konwencie
senjorów
jednomyślnie

aby dostawa
wała się w
warunkach.
Nazajutrz

Baderem

węgla dla Austrji odbynajbardziej dogodnych
i
po rozmowie z posłem

podała

„N., Freie Pręsse*

wyraziły pogląd, iż rozumieją słuszne dążenie

Rządu

do

nadania

uroczy-

stej formy aktowi otwarcia sesji Sejmu. Dążenie to mogłoby znaleść naj:
lepszy wyraz w dokonywaniu tego aktu osobiście przez Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej, którego

žnym

Seje: powitałby

głowie pefistwa stojąc. Natomiast

i wysłuchał z szacunkiem

do propozycji

Rządu

nale-

powyżej

jeszcze dłuższą rozmowę innego współ- żformułowanej stronnictwa nie przychyliły się, zastrzegając się w sposób
pracownika, warszawskiego
swego
korespondenia p. Scharlitta, świetnego
publicysty politycznego, z ministrem

skarbu Czechowiczem.
Powrót kanclerza Seipla
poraz
czwarty na stanowisko premjera nie
schodzi z ust polityków

i ze

szpait.

Seipel rediviyus! Oto leiimotyw wszystkich rozmów

politycznych

i

mie:

bardzo stanowczy, iż nie może to być poczytywane w jakiejkolwiek

Prezydentowi
należnego
szacunku
rze jako uchylenie się od okazania
zaszczyt
miałem
senjorów
konwentu
myśl
w
iż
Dodam,
Rzeczypospolitej,
przedstawić pogląd Sejmu Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej”.

Warszawa

dnia 30 października

nieprzy: wniając

Najwięksi

nowne, po raz czwarty powołanie go
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w.

rzetelnym

parlamencie

popularności 'Seipła.
opozycji,
burmistrz
z

pełnym

Seipla

respektem

biorącego

po.

wypadku

wszystkie

odpowiedział,

stronnictwa

polskie

iż decyzji w tej

i

żydowskie

chwili powziąść

nie może, gdyż pragnie porozumieć się z Radą gabinetową, która została
zwołaną na godzinę 1 minut 15.
Z Zamku marszałex Rataj powrócił do Sejmu a w Belwederze
rozNawet
szef
poczęła
się
Rada
gabinetowa
która,
niebawem
została
przerwana.
Do
SejSzite
musiał
w
celu odbycia
powitać
d-ra mu przybyli vice-premjer Brtel i m nister Meysztowicz

na.jnajwyższe

mowisko

jest

iż w takim

wysłuchają tego stojąc.
Prezydent Mościcki

-sta-

tryumfem

czwarty konferencji z marszałkiem

raz

w
dłonie:
cugle u
państwowego
rydwanu. Gdy.roziegła się znów w
Nationaltathcie jego mowa, przypo-

Ratajem.

Od

ich

dalsze posiedzenie Rady gabinetowej.
O godzinie 2 giej minister Meyszt>wicz

niebawem

powrócił

powrotu

było uzależnione

udał się: do Belwederu, skąd

do Sejmu, gdzie wspólnie z ministrem Bartlem konfe-

minająca z lekka. kazanie pastora, rował 'z marsżałkier Ratajem jeszcze kilka minut.
lecz docierająca do najgłębszego zakamarka loży sprawozdawców praso:
Drugie posiedzenie konwentu senjorów,
wych, uczyniła Się w Izbie cisža prawie uroczysta. Ramek który tak ci-

—а
gu, rad, że

poselską

ZE
się ciężaru

pozbył

ia
"rzą

O godzinie 3 ciej premier marszałek Piłsudski wyjechał

na

net Ramka. Nie

były

też bez poli-

tycznego

znaczenia,

wcałe

nawet do-

podróże,

osobliwie

jego

kilkotygo-

niosłego

dla

Austrji

treść

listu
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mem

miętamy

przecież słowa

niego z kongresu
my

tego

ostat

katolickiego:

wyższych stanowisk
w M, S$. W,

tryganckim

umyślnym

nie mówić

w

jest, że istotnie na owem umie-

chwilach

senjorów

marszałek

sprawy

zasadniczej pisząc

o

Zdaniem marszałka” Rśtaja byłoby

zwycięstwie. Była. jedynie różnica

konflikcie

ski znalazł bardziej dobitną

niewłaściwe

Sejmem

Dyrektora

Departamentu

mówićnie o jakieńiś

zaań a obecnie znaleziono

platformę

na której nastąpi. pło_rozumienie.

w masach

dla

mym

wiadomem

ludzi, o których

wadza

o zwycięst-

mentu

najpoważniejszych,

Politycznego

Narodów.
Roku

Nominacja ta zgodnie z artykułem 6 paktu Ligi|
dy Ligi Nowomianowany zastępca sekretarza D

ać aprobatę RasFerance pochodzi

ze Świata przemysłowego i dopiero
niedawno
znajduje
się na służbie
dyplomatycznej, Uważany jest*on za znawcę spraw zagranicznych.

dr.

Kazimierz

Switalskł, Dyrektor Departamentu

ministracyjaego

Ad-

p. Karol Kirst,

Dy:

rektor Departamentu Samorządowego

p. Władysław

w

Weissbrod,

wreszcie

Generalny Dyrektor Służby
dr. Czesław Wroczyński.

Zdrowia

Narada

gospodarcza,

WARSZAWA,

30. X.

Pat.

Dnia

30 b. m. odbyła się w gmachu
zydjum Rady Ministrów narada

podarcza, w której

wzięii

udział

Pregos-

p.

vicepremier prof. Bartel, jako przewo-

dniczący, pp. ministrowie: Kwiatkowski, Czechowicz, Staniewicz, Romocki, Jurkiewicz oraz przedstawiciele
instytucyj i kół gospodarczych w
liczbie około 70 osób.
Porządek obrad konferencji

muje szereg zagadnień

życia

obej-

gospo:

darczego, jak 1) zapobiegźnie zwyżce

w szczególności
zaciągnięcie
państwowych zagranicą 4) badanie
ko-

nie tylko się nie umniejsza

Wszelkie

objawy nieza-

szłów produkcji i wymiany, 5) spra-

że samo

miejsc

przypomina

Pp.

jest upo-

ich wprowadzenie

korzeniem obecnego Sejmu.
Obecny zatarg o powstanie
nieco

ludem, oddalają

pp.

wa stałej kooperacji

rządu

z

kołami

gospodarczemi.
а
Przedstawiciele kół gospodarczych
wypowiedzieć się mają co sfery go-

posłów

spodarcze mogą i zamierzają uczynić
uiicy, dla powyższych celów, oraz
czego w
fabryki, wsi. Niech dziś na Woli, na tym względze oczekują od rządu.
Pradze, gdziekolwiek ukażą się czerwo Zagajając obrady p. vicepremjer pone odezwy PPS. żółte chadeckie, dziękował uczestnikom konferencji za
popuszaste NPR., i odezwa Pilsud. przybycie na wzmiankowaną naradę,

jest, że Sejm by sobie ich nie życzył,
z

tamten

partyjūikėw od nastrojów

a jednocześnie podniósł konieczność
pójdzie współpracy sfery
gospodarczych
z
rządem dla skutecznej walki z dro:
racię p. Ratajowi, a nie rządowi, zu= za odezwą Piisudskiego.
Nieukontentowanie lewicy z poli żyźną, oraz dla obniżenia kosztów
pełnie fpodobnie jak wtedy nie zgomanewr. Prezydent Mościcki przyznaje skiego, to ląd bez

wahania

Sej- tyki Piłsudskiego odsuwa jąod ludu, produkcji i wymiany. Następnie zabierali głos sen. Stecki, dr. Stefan
mu, który miał już podobno w kie- odsuwa ją także od Piłsudskiego. A Boguszewski i prezes
Wierzbicki.
szeni prof. Bartel. A więc jakgdyby to właśnie jest naszym ideałem.
Konferencja
w
rozwiązania

dził się na projekt

że p. Prezy- le, aby konserwatyści mogli

A jednak wie każdy,

słucha

chętnie

Mościcki

Piłsudskiego.

Ministerstwie
Rolnictwa.

Bo naszym ideałem nie jest wca-

rządu.

cofnięcie się rządu, porażka

Piłsudskiego

rad

za

swego

uważać

WARSZAWA, 30,X. PAT. W Mi.
nisters
twie Rolnictwa i Dóbr Państrady-

człowieka,

tak jak go niedawno uważali

| nie uwierzy

kalni demokraci, a nieco dawniej so- wowych odbyła się pod przewodnictwęm „p, Karola Niezabytowskiego

cjaliści. — Nie. Mybyśmy chcieli, aby

konferencja,

w której

wzięli udział

z
ten dziś w Polsce jedyny
możliay ramienia Ministerstwa p. Roze i p.
mamy nowy manewr.
F. Ubysz dyr. Departamentu, oraz
Gabinet marsz. Piłsudskiego jest kandydat na sternika silnej władzy
przedstawiciele organiz
ziemiańgabinetem o wiele lepszym, o wiele państwowej jednakowym był oddzie- skich p.p.:S. Czacki, MacyjChłapo
wski,
pod każdym względem lonym dystansem od każdej partji P. Donimirsk, K, Fudakowski, A.
wyższym

politycznej.

Tamten
aniżeli gabinet prof, Bartl,
więc mafiewr przyniósł nam plus.

Głażewski,

Partje były i będą.

Nawet

A

Jundziłł,

S.

poseł K. Łuszczewski,

Kościół

Konopka,

W. Szadurski,

senator J. Stecki, J. Żółtowski, Przed.
z Sejmu wy- katolicki dzielił się na partje. Lecz miotem
konferencji była sprawa wy:
raziście rysuje się-postać min. Mey- oto.w Polsce był przerost parijo- „konania art. 5 ustawy o reformie

Na tle sprawozdań

sztowicza,
jego talent.

sztowicza

władztwa, który wytworzył chaos, rolnej, a w szczególności
kwestja
Ten chaos uporządkoweć może tylko podziału, [B Posżczególne wojewódz-

zawsze w
Wierzyliśmy
Krótki pobyt min. Mey-

odznaczył się

które są jego zasługą.
dewszystkiem

sprawa

sukcesami, człowiek o nader silnym autorytecie, twa

A więc prze- Takim

Wielkopolski,

Woj. hr. Bniński, którego stanowiska

terminu pozyskany nie

Bnińskim,

ponad

człowiekiem,
partyjnym

takim arbitrem

może

być

Piłsud:
Nie znaczy
io, abyśmy

kontyngentu

o woj.

lojalny

jako człowiek

i sumienny.

naw=

się wyrze-

o kierunku po.

<<

uważa-.

dzimy,

obywatelem, oby-

watelem.mogącym

mieć takie czy inne.

różnych

wyrazy

i

programów

pojęcia

uj

się

wszystko łagodzi, ukompromisia i
poglądy, poprostu mogącym w czasie jak wodę cieplutką do wypicia naże nie. Konwyborów, czy innej akcji obywatel: rodowi podaje. Właśnie,

skiej głosować na taką czy inną listę, serwatyšci nie powinni być tym im-.
obywatel został prowizatorem, od którego— wszyscy
hr. Bniński pozyskany dla rządu, dla czekają improwizacji, a który zamiast
Otóż właśnie

jako

improwizować odważnie szuka

Również i w celu pozyskania

du. mi po sali suflera.

Ocza-

Dziś po Nieświe-

chowieństwa dla współpracy z rządem

żu oczy wszystkich zwrócone są na

zasługi min. Meysztowicza są ogromne. Był on przedstawicielem rządu

konserwatystów

polskich,

wszyscy

chcą od nas coś

nowego

uslyszėč.

na ingresie, a wiadomem jest,

- Rzeźby
Antyki

3

że

że ks. Trzeba Polsce powiedzieć hasła, któ-

prymas Hlond życzy sobie współ- reby jej nowe otworzyły
pracować jaknajlojalniej, ' jaknajściślej Kuć żelazo, póki gorące.
z rządem marsz. Piłsudskiego. Idzie

horyzonty.
Cat.

Komis

54 Obrazy

dać |*

usliwa się,

skrajne,

ha

Sprzedaź

Dywany

Polsce hasła. I tutaj nie należy uwa-żać, że koriserwatysta to tylko me-

z

tysięcy

Kupno

AN

lityczńego, konsoli owdk „właśriego

obozu. Bynajmniej nie tylko

Lecz p. toda, a ta metoda na tym polega, że.

kiem jest również

550

zwolnionych od przymusu parcelacyjnego
na rzecz szczególnie cennyc.
tylko
jednostek.

jako o bec wyczerpania haseł powinni

programu marsz. Piłsudskiego.

Nowy zastępca sekretarza Ligi

Organiza-

i Główny
Inspektor Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
p.
Stanisław Twardo, Dyrektor Departa-

dowolenia
z taktyki marszałka po”
głębiają
sam
tylko
Stwarza
nieporozumienia pos
on—wszystkiem.
niczem,
między
zastępcami
wpro:
tego ludu,
tego
4 sagabinet, a do gabinetu

ny» dła rządu,

a

Wewnetrzi Dyrektor

in- cyjnego

a.

chwilach kiedy marszałek Sejmu był

dla lecz rośnie.

zwycięstwa,

swego

oświetlenia

drogę

Bniński poza wojewodą, poza urzędni-

pomiędzy

Osta-

stanowisk

cen, względnie walką z drožyzną
oraz obniżenie kosztów produkcji i
bory byłyby największem dla Polski mylą i wszystkie ich rachubysą abso- wymiany, 2) stabilizacja złotego, 3)
zagranicznych,
nieszczęściem. Lecz oto marsz. Piłsud: lutnie mylne. Popularność Marszałka ściągniecie kapitałów

urzędniku. Ten był odrazu «pozyska:

Rataj przyjął dziennikarzy, którym

30 X. PAT.
wyższych

Departamentu Organizacyjnego — dr.
Maurycy Jaroszyński, stały zastępca

nietaktem, aby nie mówić

o konflikcie,

obsada

w Ministerstwie Spraw
nych: Podsekretarz Stanu

<stoi-

przy rządzie>,

w strategji ze zwykłym sobie

i Bzaąd.

WARSZAWA,
teczna

Co może przynieść konfiikt wczorajszy? Marsz. Rataj mówi coprawda

te były przekręceniem

Czasami

jeszcze dalej
Kakowski, a pa-

ks, kard.

jętnem cofnięciu się załamały się
ówczesne plany wojsk koalicyjnych i powołany nie do gadania sztubackich
kto wie na ile ten manewr przedłu- konceptów o nieskomplikowanejjfabużył czas,
w którym się Niemcy bro- le, lćcz do najpoważniejszego załatwienia spraw
najpoważniejszych. Otóż
niły.
|
Ben
‚
Bardżiej
plaštyczniė
wystepuje konflikt był i jakie jego są rezultaty?
Rozgoryczenie
lewicy sejmowej
„zwycięstwo
w cofnięciach się* w
taktyce politycznej marsz, Piłstidskie" przeciw marszałkowi.
Cieszymy się z tego. ;Cieszą się
go. Ostatnie przesilenie: Sejm zgłasza
wnioski o dwuch minisirach, następ- niezawodnie i inni, cieszą się endecy,
nie obala cały gabinet. Myślano, że gdyż sądzą, że przez wywoływanie
marsz, Piłsudski pójdzie na rozwią: rozgoryczenia na lewicy Marszałek
zanie Sejmu. Byli tacy, którzy sobie podcina gałąź, na której sam się
tego życzyli nie bacząc, iż nowe wy* opiera. Otóż tak nie jest. Endecy się

skroś

DIN-DON mówią
E
zastępcy sekretarza: generalnego Ligi Narodów dr. Nitobe sir Eric Drum0 Wszystkiem i wszystkich
mond miśnował' radcę ambasady "niemieckiej w Londynie Dufeur Ferance.
na

Obsada

Znów
powstaje
nam
przed
Tak było z Bapaume i Peronne wie.
gestów
np. gdy Hindenburg cofnął się z oczami litanja nietaktów,
Bapaume i Peronne śmiano się z tego pełnych nonszalancji i biezažabiersz„zwycięstwa w cofnięciu” w War- czyny marsz. Rataja, od aforyzmów
pecha>
szawie, A jednak, już dzisiaj wiado- «idę czytać Jawę» do «mam

mówimy

Rataj do prasy.

GENEWA, 30 —X. Pat. Na miejsce ustępującego od Nowego

wkrótce

aniżeli

istoinie cofnięcie stanowi zwycięstwo
i to zwycięstwo poważne.

gdy używamy

zakomunikował treść listu Prezydenta Mościckiego oraz zaznaczył, że prasa miepotrzcbnie wyolbrzymiała drugorzędńią kwestję proceduralną do roz-

(LL
LL
в
Gościnne WYSTĘPY znanych
m

Sejm

państwu i swe- my, że wszelkie wysiłki organizowalecz został ро- nia się konserwatystów powinny być
wszystkich sił, ale twier- |
zyskany dla polityki rządu. Oczywiście, popieraneże ze
właśnie konserwatyści wo-

pory trudńto byłoby to już uskutecznić-i prosi o wyznaczenie innego terzwołania
propozycję
wysunął
minu posiedzenia Scjmu. Marszałek Rataj
posiedzenia na środę, na co-konwent senjorów się zgodził

eks-kańcierza

dniowy-”pobyt w Ameryce.

wyrazy

rzeczywistości.

skiego, nietylko że został stabilizowany w województwie poznańskiem,

w którym Prezydent Mościcki. zgadza się -ma przybycie
do Sejpodczas dwuletniej pauży w swojem premjera,
kanclerzowaniu, dr. Sejpel bytaj: mu; podkreślając jednocześnie,jiżw dniu dzisiejszym wobec spėžnionej
mniej
„nie
próżnował.
Ińspirował
swoje stronnictwo, inspirował i gabi-

POWIATOWA—
ul. Mickiewicza 24

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30
za tekstem 10 groszy. Kronika rekiamowa lub nadesiane 40, gr. W. n-ch: świątecznych
oraz z prowincji о 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże

nym zamierzeniom min, Młodzianow- kali tworzenia Se

Zamek

3

denta Mościckiego do premiera, w którym Prezydent Mościcki
przychyla
gdzie tylko korżyści
się do stanowiska mars:ałka Rałafa. Pułk, Beck poinformował
p. Rataja mu krajowi przynosi,
o treści tego listu i w rezultacie zwołany zastał konwent
seujorów.
Na

okazało się, ze posiedzeniu marszałek Rataj zakomunikował

dzenia. Tank Godów

zawsze

gorąco broniliśmy przeciw chaotycz-

cho mówił, że prawie nkt 'go'nigdy a w'dwie godziny później zjawił się w Sejmie pułk. Beck -z listem Prezy.

nie słyszał wrócił na ławę-

cięstwem»
(rawnosilnyje pobiedie)
cofnięcia się nie miały dobrej opinii
wśród publiczności, która podczas
wielkiej wojny czytała
komunikaty
sztabów generalnych. A jednak nie

dziś nikt, aby p. prez. Mościcki poszedł
A więc
marszałka.
zdaniu
wbrew

Z Beiwederu marsz. Rataj udał się jeszcze na Zamek, gdzie również
na firmamencie National-rathu. lysina
0 żySeipla jest na
ministetjalnej ławie przedstawił sytuację Prezydentowi Mościckiemu i zakomunikował
znowu die leutende Dominante, įsk czeniu Konwentu Senjórów, aby sam P. Prezydent odczytał dekret, zapesię wyraził.

|

5.

ZEP TOY PO BOSPRCUSTRZ ЭЕЕЛЕСОРОИЩИЧКО

marsz.

1926 roku.

Marsz. Rataj na Zamku — Rada gabinetowa.

kułów. Gładziutka, błyszcząca znowu

ktoś

pojedyńczego n-ru 20 groszy

dent

(—) Maciej Rataj.

Marszałek Sejmu

arty-

iaciele Seipla muszą przyznać, że po-

WILEJKA

Mackiewicza 63

zademonstrowania światu, iż Sejm jest

wybuchnięciem strajku w Angiji polPo tej rozmowie Kancelarja Sejmowa przesłała do Belwederu pismo
scy górnicy na Szląsku
otrzymywali
treści następującej:
Е
w samej rzeczy niewystarczające wy„Mam zaszczyt zakomunikować, iż przedstawiłem posłom propożycje
nagrodzenie; teraz zaś, kiedy zdwojo*
Rządu dotyczące ceremonjału, który winien być zachowany przy
Otwieną mają
pracę, muszą
być . płatni raniu sesji sejmowej,w szczególności pogląd rządu, iż w czasie odczytychoćby.
»

T aja

Tak zwane «równożnaczne że zwyż bodaj w tym kierunku

o otwarciu Sejmu stojąc. Marszałek Rataj oświadczył na to, że będzie
musiał
_w tej kwestji
zasięgnąć
opinji
konwentu
stnjorów, który
zwołany został na rano w sobolę.
Pogłoski kursujące w kuluarach oraz głosy prasy zaostrzyły
atmo:
chwili całą Europę. Nazwisko «Ra:
dziwiłł» bardziej znarie,
Tymczasem sferę do tego stopnia, że w dniu dzisiejszym zaczęto ze sprawy ceremonrobić kwestję zasadniczą,
kwestję prestigeu Sejmu i t. p.
czytam
oto w arcypoważnej
«Neue jełu otwarcia
W
dniu
dzisiejszym
przed
posiedzeniem
konwentu
senjorów
do sejmu
Freie Presse»
że sensacyjny
zjazd
odbył się «in Nieswicki in Wilnaer przybył szef gabinetu marsżałka Piłsudskiego pułk, Beck, w celu poinforLand».
Przywykliśmy do większej u mowania się u marsz. Rataja o nastrojach klubów Marsz. Rataj oświadczył,
Niemców gruntowności. Widać takie... że nie może poinformować premjera i wyraził zdanie, że gdyby do sejmu
nieścisłości wypsnęły się pod
zbyt przybył prezydent Mościcki to byłby sam za powstaniem i wysłuchaniem
oszałamiającem wrażeniem. To się dekretu w pozycji stojącej, jakie jednak zajmie stanówisko kortwent sen-

jednak

ul. Majora

ŚWIR: — ul. 3-g0,M
WARSZAWA — Nowy Šwiat 46—14

Kuć żelazo, póki gorące.

Wiedeń, 26 października.
W. tej chwili jeszcze tu tylko przy-

gegnung

—

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
—
Redakcja rękopisów niezamówionych nie. zwraca!
KATES TIE

korespondentów
sygnalizujące —

— ul. Wileńska 28
POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIAN Y — ul. Rynek 9 8

GRODNO — Plac Batorego.8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

W sprieiažy detalicznej cena

|

NOWO ŚWIĘCIA

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 60

Niedziela 31 października 1926 f.

A ódnoszen:em

zł.

NOWOGRÓDEK @ ul. Mickiewicza 20

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1

Redakcja i Aćminittracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. felcfonji redakcji 243, administracji 228, drakarni 262
PRZRUMERATA

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64

Kryształy

:

|| Przedmio.

Fo pROrzzzonares |

ty. Sztuki

|NZmAiW WINE | stosowanej
WEJŚCIE BEZPŁATNE,

Popierajcie Tydzień (Akademika.

4

ОМО

"ECHA KRAJOWE
J. E. ks,arcybiskup Jałbrzykowski w Wilejce.

Litewsko - sowieckie

sprawoinformacyjne
go, wygłosił
polzdanie o organizacjach pomocy

KOWNO,

Groźne miazmaty

28.X, Elta. Skład trzech

komisji dla prowadzenia rokowań е-konomicznych między Litwą a ZSSR

Białoruskiej

„Robotniczo-Włościańskiej

Wedlug
wykazu
umieszczonego w organie Białoruskiej
Włościańsko Robotniczej Hramad,
— „Narodnaja Sprawa*
Nr.
skiej młodzieży akademickiej prezes
1. Komisja układu handlowego. 30 z dn. 30 b. m. — na terenie
zialalnošci Hramady t. zn. w
— Korespondencja Słowa. —
«Bratniej Pomocy» uniwersytetu Ste- Ze strony
litewskiej wchodzą:
]. woj. Wileńskiem, Nowogródzkiem, Poleskiem i Białostockiem
Wilejka powiatowa, 29 października, fana Batorego w Wilnie p. Kowalski. Dobkiewiczius (prezes), J. Pajanis, istnieją w chwili obecnej 584 «Hurtki».
że młoMówca objaśnił zebranym,
Jak wiadomo «Hurtki> te są niczem innem jak przemiaWienożinskas, Borchert (członkowie),
Wilejka nasza miała dwa dni wielce dzież akademicka w Wil.ie z braku J. Wajłokaj
tis (ekspert);
nowanemi
jaczejkami «Komunistycznej Partji Białorusi Zachodze
strony
uroczyste, z powodu pobytu w niej subsydjów stałych pozostaje w cię:
niej».
Tworzą
zwarte organizacje i bojówki, gotowe w każdej
ZSSR—S
(preżes)
Kauf,
tomoni
akow
żkich warunkach materjalnych i skutJ.E. ks. arcybiskupa Metropolity.
chwili do zbrojnego wystąpienia przeciwko
państwowości polDnia

26 b.m. pociągiem

dziennym

o godzinie 4 z minutami, przybył do
Wilejki JE. ks. Arcybiskup Metropolita K. Jałbrzykowski. Dostojnego go-

powitalo duchowien-

ścia na dworcu

stwo, z ks. dziekanem

Śnieżką, oraz

przedstawiciele wszystkich

instytucyj

z p. siarostą i pułkownikiem Skoro:
bohatym na czele. W drodze z dworca

do

miasta, przy tryumfalnej bramie

na gruźlicę,
kiem tego zapada wielu
dlatego wezwał do utworzenia stałe:
w
akademickiej
pomocy
go koła
Święcianach, którego dochody w połączeniu z innemi mogiyby przyczyu:
zapewnienia
nić się nietylko do
trzymania kojegów lecz i na budowę

akademickiego

domu

Wilnie.

w

Po

dłuższej dyskusji utworzono
prezy*
skład któ:
djum koła akademika, w
rego wchodzą: Insp. szkolny p. Ma-

man,
Sabinin,
Malecki,
Kozyrewi
Zonensztral Piskorski (członkowie).
2. Komisja tranzytowo-transpor-

skiej.

kościele i

koło

kościoła

ucząca

Do komisji rewizyjnej: dyr, Motylewski, dyr. Czapkiewicz, prof. Mie:

się młodzież gimnazjalna, szkoły po:
wszechnej i ochronki, tworzyła szpa- Szkowski, burmistrz Piełkiewicz, prof:
Najdostojniejszy Kiewlicz.
ler, wśród którego
Arcypasterz wszedł do uroczyście
Zadaniem komitetu będzie zebraprzybranego kościoła.
Tu po krótkiem lecz wzniosłem
przemówieniu i udzieleniu
błogosła-

wieństwa licznie

zebranym

udał się na plebanię.
Na drugi dzień, to

wiernym,

jest 27 punkt

o godzinie 7 ej rano odprawił solen-

Rozłam mniejszości

ną mszę św. przy licznym
udziale
duchowieństwa, oraz przepełnionego

ARRAS
A
IDE
EN

ciągu

subsydjowane

są

Aresztu

przez

w celach wywrotowych.

narodowych

RYGA

mysłowych
pociąga

30.X.

PAT.

Według

doniesień

znalazło się w trudnem

za sobą

czuka,

podwyżkę

W chwili przybycia ks. Arcybiskupa, powitał go
ładnem i treściwem
przemówieniem p. inspektor, następ:
nie jedna z dziewczynek ca'a w bieli

przyklękejąc ofiarowała bubiet żywych
kwiatów, jeden z

chłopców

powitał

wierszem okolicznościowym, w imie:
niu swoich współtowarzyszy
szkol:
nych, wielkiego dostojnika Kościoła.
Mały Ryś Płomiński z wielką werwą

wieczoru

programu

—

poczem

prasy

7 przedsiębiorstw

i Wierzyński

Limanowski

zabiorą głos o twórczo-

ści pisarza.
Następnie utalentowana
artystka Reduty p. Halina Hohendlin-

gerówna odczyta gawędę Jankowskiego „Napoleon w Oszmianie* oraz
kilka drobnych utworów, między innemi urywek z pamiętnika
„Z dnia

na dzień* z roku 1915.
Część drugą wieczoru

rozpocznie

wierszyk patryotyczny. znany artysta Reduty, świetny odChór mięszany doskonale zespolony twórca „Głupiego Jakóba* Rittnera p.
(za co uznanie należy się p. Leszko- Wacław Malinowski odczytaniem pełwiczowi nauczycielowi, który zwal- nej kolorytu lokalnego «Przechadzki
czając niemałe irudności, potrafił swo- po Wilnie» Skierki z Mickiewiczem
pelją umiejętnością
i cierpliwością
te i recytacją kilku żartobliwych,
nych
humoru
i
zacięcia
szkiców
młode głosiki doprowadzić do wyni:
ku tak harmonijnego, że słucha
się poetyckich Jankowskiego. Dalej zna:
Reduty p. Hal. Gallowa
z prawdziwą przyjemnością)
zakoń: na artystka
wypowie
piękny
poemat liryczny mi:
czył te kilka chwil, tak uroczystych i
nigdy nie zapomnianych. Ks. Arcy- łosny pisarza z cyklu „Arabeski* obiskup wzniosłem przemówieniem po- raz parę utworów o głębszym naznakożegnał szkołę powszechną z jej przed* stroju refleksyjnym, poczem
stawicielami i udał się do nowootwo:* mita śpiewaczka i artystka opery p.
rzonej Kaplicy w szpitalu miejscowym, Wanda Hendrychówna odśpiewa „Piowypowiedział

ŚWIĘCIANY.

poemat

Jankowskiego

„Quasi una fantasia*

brawury

z ilustracją

pełen

muzyczną

go

zebranie organizacyjne,

celem

u: Osterwy.

tworzenia na terenie powiatu „Koła
przyjació: akademika*. Po zagajeniu

nych

węgla, co

Z dniem

wieczorze obecny

Najlepszym

O0O0000000000000000

1 listopada

:
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Do NABYCIA

WE

WSZYSTKICH

Opatentowane

APTEKACH

i SKŁADACH

wyskokowych,

„L czeczotkowej *szkatułki*
(16 portretów w tekście),
wydana z racji jubileuszu 50-lecia
pracy literackiej autora.

Zamówienia z prowincji kierować do
drukarni M. Latour'a,
Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80.

e

CENA

5 ZŁOTYCH.

E. Mieszkowski

sądu Sirgjomegs

Mickiewicza

22

KAPELUSZE

Kraj.
i Zagr

Twarde (meloniki), velur. i in.
CZAPKI podróżne (ciepłe), stud., uczn.
Hierwszej

ul. Piłsudskiego 2.

WnsienSkiej

Spółki Wini Przetw.
Owacowych.
DETALICZNY
przy ul.

SKLEP

oraz towarów

spożywczych,

CENY DOSTĘPNE

delikatesów

i owoców.

DLA „KAŻDEGO

s Wyprzedaż resztek ©
w wielkim wyborze
2 znicznem ustępstoem.
UUna „Лисёмвилсго

0gq,,

A.
p

78.

TEL 4.08. i 7.33,

Nowość!

е

w _ Polsce, zarejestrowaue I zatwierdzone

2

Księgarnia Kazimierza Rutskiego,
Wilno, Wielka 66 poleca:

Ks. Tadeusz Ciborowski
Pszczoły

przez

czyli

Skład Główny firmy <Ekstralit L. Pajerskiego> Sp. z o. o. Fabryka
Chemiezno-Farmaceutyczna Bolesław Krogulecki Warszawa, Ogrodowa 59a. Tel. 45—08 I 20—21. W. Z, P. Nr. 54, Wilno, dn, 7 X—1926

należy, iż na

$

ę%

APTECZNYCH.

Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

będzie autor.

do

Wileńskiej 36 (tel 8-86) zaopatrzony stale w wielki wybór win i napoi

ZĘ

_ NYM UŻYCIU BOWYLSZYWARENEJTÓW 7 A
=
GL
SPOSÓB UZYCIA ZAŁĄCZONY PRZY FLAKONACH //,
‚

znale-

DOLE ORAZ. ZNIEKSZTAŁCENIAJSTAŻ Ż :
WÓW USTĘPUJĄ JUŻ PO KILKAKRÓT> /, 7 я

„

p.

u których

VZECZY qllkęwjcy

йу

С/

do dyspo*

się we wszystkich księgarniach
najświeższa praca
Czesława Jankowskiego

przyjacielem

5
©

i

i Mi-

Siniaka i Jakubczyka, zna-

komunistów,

żołądka są czyste
naturalne krajowe

WYTWÓRNIA

r. b.

w wykonaniu pierwszorzędnych stołecznych sił artystycznych.
Początek koncertów o godz. 9-ej wiecz. ›

p. t.

przekazano

w Krakowie.

dniu wczorajszym przed trybunałem

(dieczorų mužyczno-(0kalnė

NAWET W

Dziemidczyka

aa
$|
Nowość wydawniczal
Ś$| Opuściła prasę drukarską 1 znajduje

zienia.

00

osoby:

Herasim-

ziono szereg kompromitujących
kumentów.

gry o mistrzowstwo klasy B między klubem Adis
arbarnia> i klubem sportowym «Podgórze» kopnął w nogę atakującego
ramkę napastnika «Podgórza» Stanisława Majchra tak silnie, że złamał mu nogę czyniąc go kaleką. Sąd uznał Dzikowskiego
yn zbrodni ciężkiego uszkodzenia
ciał ła i sk.zał go na 4 miesiące ciężkiego wię:

21, tel. 152.

=

Przy fortepianie dr. Tadeusz

Szeligowski. Podkreślić

W

Resfauracja „0AZA“

polotu i

do
— Przygotowania
do tygo- Dziewulskiego oraz „Menuet*
Paderewskiego w midnia Akademika, W dniu 28 b. r. kompozycji
przybywająw związku ze zbliżającym się tygo- strzowskiem wykonaniu
dniem akademika (7 do 14—X!) od- cego specjalnie z Grodna na wieczór
było się w sali sejmiku Święciańskie- literacki Jankowskiego dyr. Jlujusza

30X, Pat.

4

Aresztowanych wraz z

karnego w Krakowie
rozpoczął się sensacyjny proces na tle stosunków spor wych.
Oskarżonym był Michał Dzikowski, którego oskarżono 0
że w Podgórzu w czasie

0000000000000000000

słowa Jankowgdżie oczekiwały na Dostojnego go- senkę o piosence"
skiego
—
muzyka
Kratzera
oraz kilka
ścia siostry zakonnice.
polskich i obcych
W nocy tegoż dnia J E. ks. Arcy- różnych pieśni
kompozytorów. Na zakończenie usłybiskup opuścił Wiłejkę.
szymy

KRAKÓW,

Utlika.

niejakiego

prze-

rekord lotniczy.

Proces sportowy

Cimocha

zycj! władz śledczych.

cen drzewa.

Nowy

Do kupna, sprzedaży, dzierżawy
Wilefskie Biuro Komisowo-Handlowe,

literackiego

pp.

anty-

Jednocześnie w parę dni późnie
organom policji udało się aresztowa

położeniu z powodu braku

ZODOODE DEBO

właściwego

nauczycielskiem.

doku:

nielegalną,

aresztowano

dokumentami

a]

jest zajęty 90

DOMÓW,
FOLWARKÓW,
OŚRODKÓW,
MIESZKAŃ.

OOOODOROOZOODOOO

całeni gronem

15

charakterze dywersyj-

Teodora

kołaja

WIEDEŃ 30.X. PAT. Dziś odbędzie się w wiedeńskiej izbie adwokackiej konferencja, w której wezmą udział przedstawiciele związków adwokackich i izb adwokackich z Austrji, Węgier,
zechosłowacji i Polski.
Celem narady ma być zorganizowanie
stałego kontaktu pomiędzy adwokatami wszystkich państw sukcesyjnych jako też sprawa popieraniai ujednostajnienia pomocy prawnej między wymienionemi państwami

ogólnych plenar-

Mickiewicza

o

Sergjusza Knygę,

Konferencja adwokacka,

Potrzebujemy zaraz

Program wieczoru barwny i żywy
niczki, Kassalikowej i całego zespołu
nauczycielskiego,
wystąpiła
z całą przedstawia się następująco: w części
okazałością na powitanie
najdostoj- pierwszej chór Lutnia pod batutą dyr.
Leśniewskiego
odśpiewa
Polonez
niejszego i ukochanego gościa.
es-dur
Chopina
i
Pieśni
Moniuszki
W malowniczo
przybranej „Izbie
do
harcerskiej”, oczekiwał p. inspektor z — będzie to niejako introdukcja

dniu

naskutek

stwierdzają

Narazie

w Rydze.

Brak węgla na Łotwie,

Wieczór twórczości Jankowskiego.

literacką znakomitego pisarza,

dokonano

zbłcie

prowadzeniem
do wykonania
tych
klauzul trektatu pokojowego, które z
kościoła ludnością z inteligencją miejPARYŻ 30.X. PAT. Lotnicy Rignot i Costes lądując w miejscowości
Dzisiejszy wieczór literacki twór- różnych powodów dotąd przez ZSSR
scową na czele. Tegoż dnia ks. ArcyDjask
w zatoce Oman przebyli 5500 klm. bijąc: rekord lotu bez lądowania.
biskup
odwiedził ochronkę,
szkołę czości Cz. Jankowskiego w Reducie, jeszcze niez zostały wykonane (koa* Poprzedni rekord Chalees i Weezerta wynosił 5170 klm.
cesje
leśne,
układy,
zwrot
metryk
li:
5 tej
powszechną i szpital.
Wszędzie
z kióry rozpocznie się o godz.
р.р. zgromadzi
niewątpliwie
sfery tewskich i in. mienia kulturalnego).
wielką radością witany.
`
Zaznaczyć należy, że szkoła pow- literacko-artystyczne Wilna oraz szerszechna pod egidą p. Inspektora szą publiczność, zainteresowaną twór-

szkolnego Płomińskiego, pani kierow- czością

w

mentów i dowodów, które wpadły w
ręce policji politycznej, a które nie-

RYGA, 30X. PAT. W bloku przedstawicieli rniejszości narodowych
sejinię nastąpił rozłam z powodu niespodziewanej secesji Niemców.

w

stałych
nie większej liczby członków
nych posiedzeniach.
:
jak i czynna pomoc w sprzedaży boPozatem
poseł
litewski
p. Bałtrunów loteryjnych, z których wiele jest
szajtis przy pomocy rzeczóznawców
salonu,
jak: umeblowanie
cennych
(pp. Ig. Joninasa, Kałnietisa, Grigalusamochód, rowery, maszyny do szynasa i Bagdonasa) utrzymując konmaszyny
cia, konie, źrebaki, krowy,
takt z przedstawicielami odpowieddo pisania, ubrania i t. d.

nich organów ZSSR,

w Mińsku

donoszą,

nym działalność pomienionego hurtka.

Prace komisji
są koordynowane
przez narady przewodniczących obu
delegacji
litewskiej, dr. Purycklsa,i
ZSSR. p. Stomoniakowa. Postanowie=
nia komisji
są ponownie rozważane

na

dalszym

Słonima.

policji dokonały
aresztu prezydjum
nielegalnego
«hurtka»
Białoruskiej
Włościańsko
Robotniczej
Hramady

państwową

(prezes), Kurganawiczius,
Borchert
(członkowie), Schreiber
i
Jahn (eksperci); ze strony ZSSR.
Imenitow
(prezes), Karpow, Awsow
i Artamonow (członkowie).
3. Komisja prawno - redakcyjna.
Że strony Litwy: dr. Puryckis (pre-

i zatwierdzane

te w

komunistyczne

Ze Słonima

koło

października rb. we wsi Szubaki gm.
Kostr. pow. Słonimskiego,
organa

Landsbergis

na której powiewały chorągiewki papieskiego koloru i widniał napis ar- jewski—prezes, starosta Żurawski— zes), W. Kalnietis i T. Petkewiczius
tystycznie wykonany „Witaj nam Ho- wiceprezes, dr. Soroko— wiceprezes, (członkowie); ze strony ZSSR. Łasz*
spodynie miły*, powitał arcypasterza kpt. Zgłobicki—sekretarz, insp, sam. kiewicz (prezes) i Zonensztral Piskorski (członek),
burmistrz miasta ofiarując chlebi sól. Przezdomski—skarbnik,
W

Organizacje

czynniki

Hromady*.

Aresztowania

jest następujący.

towa. Ze strony Litwy:

1265)

504 jaczejki komunistyczne nn ziemiach wschodnich.

układy ekonomiczne.

zebrania przez p. starostę Żórawskie-

Nr 255

nauka

o

pszczelem

życiu

i naturze,

124 rys, w tekście, z przedmową
prof, D-ra
Jana Wilczyńskiego.
ilno, str. 167.
Cena zł. 7, па papierze kredowym 11.—
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NA

KAUKAZIE.

na
bruku — i co
Na północnym tylko
Rynek główny mocHo egzotyczny. towar wprost
Niezliczona moc sklepów i straga- chwila wołają: Uwaga! Nie nadeptać! powstało po bolszewickiej

w językach: turec„„Wieczorem przybyliśmy do Ba: nów z napisami
kim, perskin:;, ormiańskim.. A oto i
ku, „) nad morzem Kaspijskiem.
nazwisko wypisane
łacińskiemi lite:
Jest to stolica Azerbejdżanu — i rami.
Arvad Darzach Levin Handluje
nafty. Jest to do połowy miasto aziapoduszkami.
Jakiej to może być natyckie (Stare miasto) i europejskie
i
rodowośc
człowiek?
Żyd? Nie—Nie
Aowó miasto).
Europejskie miasto
zwany „tat“.
tak
To
semitą.
nawet
jest
ma ulice szerokie, jasne, wesołe; miasto

azjatyckie z wąskiemi, krętemi swemi

ulicami

i uliczkami

jest

ciemne

i po-

nure. Wysokie, imponujące okna łu:
kowe zaciągnięte gęstą kratą :dru“ cianą. Każdy dom — pałac; a każdy
pałac—więzienie, Młode mahometanki
bakińskie mają usta zasłonięte białą

lub niebieską chustką.

Są jak zamu-

rowane. Każda z nich
dla siebie więzieniem.

jest własnem

Wszelako kilkoma wyrazami niemieckiemi—włada. Przechodzącym mimo
wielblądom dmucha kłębami dymu w
smutne fizjognomje.
Cóż to za nieprawdopodobnie
patetyczne zwierzęta! Głupota ich jest
specjalnego rodzaju; to uroczysta głupota. Być może, że wśród pustyni
są

jakieś —

naturalniejsze.

Bakiński

egzotyczny rynek jest dla wielblądów

Co

mam kupić? Placek
przaśny
coś
w rodzaju
żydowskiej .macy?
Gruziński pas za sześć rubli? Skóra
cienka; jakieś wieszadełka „srebrne*.

dziewięć republik

republika Nogajów

Kaukazie wyznają mennonicką *) wiarę. W nie- co do narodowości Tattowie, czyli w

rewolucji
niezależnych. Ою

skich), oto republika

(Tatarów

Czarnych

mniej roziegiych

ja i Prybosz

wioskach

mieszkają

Priwolna-

nmajciekawsi

gruncie rzeczy, Persowie, Przed wojną zachodnioeuropejscy

sjoniści pró-

na świecie Żydzi, Najczystsi to aryj- bowali zawiązać ścisłe stosunki z
No- czycy. Są to mianowicie chłopi
ro- tymi Żydami
kaukaskimi, Udało się.

nogaj:

gajów (Kara-Nogajów), dalej Turkme-

syjscy, którzy byli niegdyś Sobotnika- Rabini z gór Kaukaskich okazali się
puginai nów (wielu z nich do dziś dnia nosi mi to znaczy uznający za święto co: gorliwymi sjonistami. Wojna a potem
w pochwie — z ozdobami z imito- w nozdrzach pierścioneczki); a tu ma tygodniowe nie niedzielę lecz sobotę. rewolucja bolszewicka zerwały do
wanego srebra? Długie szpilki dam- ją własną republikę i kompletnie cy- Gdy ich zaczęły władze carskie prze- cna te stosunki.
Obecnie młodzież
skie do włosów,
guziki do mankie* wilizowani
Karaczaje.
Z
geografji śladować, przeszii sobotnicy ze zła. góralsko-żydowska w górach Kaukazu
tów, tureckie”, z tureckiemi napisami, wiemy, że w Kurdystanie
mieszkają ści i rozżalenia całkowicie na żydow- zbolszewiciała zupełnie i jest antykle„kapszuk* do tytoniu ze skóry koziej, Kurdowie a w Karabachu
Ormianie ską wiarę, Obecnie nazywają siebie rykalną, jeżeli nie wyrazić się bezwywianek czosnku, coś w rodzaju giet' vel Armeńczycy.. wszelako — opo- Gerim (po hebrajsku: Obcy ludzie), znaniową. Jednocześnie obudził się
rów z owczej skóry, „tylek“ jagnię- wiada p. Roth — poszedłem po in- typ mają najkompletniej
słowiański, tam nacjonalizm lecz nie żydowski
cia świeżutki, ociekający krwią, ape- formacje ścislejsze do fińskiego uczo- trudnią się rolnictwem i hodowlą by- jeno tattyjskii Tattowie rozproszeni
tyczny; główka sera owczego, zęgar- nego filologa, wykładającego w azer- dła, Odznaczają się wielką pobožno- po całym Kaukazie marzą o jedności...
ki bez indeksów,
precjozy
z fałsży bejdżauskim Instytucie. Dopiero
mi ścią. Co by począł wobec takich «oka- narodowej. Oni także. Nasi rodacy—
powiadają górscyjŻydzi kaukascy—to
wemi kamieniami
i perłami, szelki profesor Siimumagi oczy otworzył ną zów» — prawy antysemita?
Zydzi np. palestyńscy lub polscy,
jaskrawo trawiastego koloru, skrom- bajeczną mozajkę plemienną!
Nie zaleniłem
się — opowiada nie
To dla Anglików.

A

może

po
całym Świecie; ną:
p, Roth—odwiedzić w górach (Baku, rozproszeni
Żebrzkom wystającym przed wiel- jeszcze za mało egzotyczny. Na tle ne symbole dalekiej cywilizacji...”
Same nazwy trudne do zapamię* jak wiadomo,
leży na samym skraju szymi
rodakami
są
Tattowie mako.
sklepiku
Arvada
Darzaha
Levina
wyWałęsają
się
wśród
tego
bigosu
ką bramą
miasta nie ma potrzeby
pasma gór Kaukaskich) metańscy oraz ormiańsko + katoliccy;
glągają jakby jakaś parodja konia.
rośli, czarni tragarze
portowi;
wy- tania. Oto Mugalowie, oto Lezgińcy, wschodnim

coś dawać. Ci żebracy to—ornament.
*
Poważni
mahometanie, w białych
turbanach przegryzają
machinalnie
Dziwny
skądś
zalatuje zapach
ziarna stonecznikowe,
przyczem łu:
się skóry. To! tam na
pinki czepiają się po ich pożółkłych, ekon
kuszecznaja. Zgadł każdy,
szarych brodach. Na wielkich płytach rogu —
że
to
podrzędna
jadłodajnia. Tam
kamiennych siedzą handlarze uliczni,
Przed

tym i owym

leży kilka

tek papieru listowego,
„Towaru*

swego

para

handlarz

ćwiar-

kopert.

nie myśli

*) Korzystam w zarysie niniejszym 2 оRainis korespondencji, datowanej z Tyflisu,

2 J. Rotha, opišujgcego we «Frankfurter
eitung> podz
a po Rosji, odbytą na
wiosnę i latem r. b. Najświeższy ustęp swe-

go

opisu zatytułował autor;
abyrint im Kaukasus»,

«Das

Vólker-

„świeżą

niezawodnie przelał się na rozpaloną
płytę kuchenną łój barani, którym się koła wysokich ogromnych „papach*
ludność bakińska wręcz obżera, Łój (czapy baranie, kudłate), Taka moda,
skwarzy się na otwartym
ogniu... taki zwyczaj.

zachwalać. W głębi ciemnych, ponuZapuszczam się w jakieś domy przerych, brudnych sieni bieleją podwó: chodnie;
wynurzam się z bram dłurza o oślępiającej białości murów, z ich jak tunele
na podwórzy enfiladę.
ozdobną w pośrodku studnią, martwe.

rasy
wodę*, co doskoli do wszelkich rękodzieł,
w dużych glinia- dsgestańskiej; w jednym tylko powieCha
nych garnkach.
Prosto trzymają się, cie Kubryjskim pięć plemion:
putlicowie,
Chinalupcowie,
Budukcojak Świeca; tylko nogi ich szybko
drepczą. Bose dziewczęta
idą do wie, Czekcy i Krysłowie. Na poluLezgińców siedziby mają
studni; przez ramię mają przewieszo- dniu od
swoje
Kurinowie.
Jest ich z 50:000.
ne drewniane wiadra.
Mnóstwo dorostki zachwalają

ją noszą na głowie

*

Ż ydów zwanych góralami. Są to naj- W głowie się mięsza od takiej naroprzykładniejsi ortodoksi judaizmu tyil- dowo-wyznaniowej miszkulancji.
„ Dodać trzeba, że pismo tattyjskie
ko też nie semici czystej rasy. gą to
*) Mennonici są — mówiąc

<odmianą»

anababtystów.

nawlasem —

Sektę

utworzył

eszcze w XVlstem stuleciu, Holender, Menno Simonis. Mennonici mają za najświętsze
Sąsiadują z nirhi
Tattowie, w prostej przykazanie: nie kłamać nigdy f nie służyć
linji pochodzący od Persów. W po: w wojsku, Napolęon zwalniał ze służby
wiecie
Nuchijskim:
Warteszowie
i wojskowej każdego mennonitę. Opowiadaj
że raz Menno Simonis uciekający od
plemię Nidzejów. W dzielnicy Len- zaś,
pościgu żołnierzy, jechał traktem na wozie

korańskiej

—

Tałyszowie. Po stepach

wespół

z kilkoma

włościanami,

Zatrzymują

żołnierze. Pytają: «Jest tu między wa*
Wszystkie tu nacje Kaukazu
re Mugańskich gnieżdżą się deportowa- wóz
carów rosyjskich mi Meano Simonis?» Prawemu mennonicie
u nawpółnagie kobiety piorą bieliz- prezentowane. A ileż, mój Boże, tych ni z Rosji przez
wolno kłamać. Tedy Menno Simonis
Duchoborcy nie
nę w baljach, zaaferowane, kłótliwe; nacyj na 455 ciu tysiącach kwadrato- chłopi-sekciarze, więc
zwraca się sam kolejno do każdego z towa„i Sobotnicy. rzyszów
podróży i pyta: <Który z was Menowdzie starzy jacyś ludzie wysypiają wych kilometrów Kaukazu!
Pytałem i Molokanie, Staro:
no Simonis?» Chłopi trzęsą głowami. A Men"
W
ogromnych
w:
Giejdzy
i
się na kamieniach. Spokojną, wolną starego bakińskiego
przewodnika.
"z wyrabiania no oświądcza zwracając się do żołnierzy:
od trosk mają starość.
Dzieci przy: Pomyślał chwilę i rzeki: «Będzie ich Szmachowie, słyną!
«Powiadają, że go tu niema». Żołnierze odznakomitych
win,
mieszkają
rolnicy, dalają
kucnąwszy
na ziemi grają w karty. przeszło 40».
się a Menno Simonis uniknął szczęślizwani Szwabami. Po większej części wie kłamstwa.
Handlarze porozkładalijwszędzie swój
`

nie istnieje, i nigdy nie istniało. Tat-

towie kaukascy wpadli na
pomysł używania alfabetu...

skiego.

Akurat w tej

kiepski
hebraj-

chwili

Turcy przeszli (dziś juź prawie
wszechnie) na alfabet łaciński.

kiedy

po-

Wszystkie plemiona kaukaskie ma:

ją podobno pochodzić—od Jafeta, Z
rodu Jafeta miały pochodzić wszystkie

nacje

osiadie

Śródziemnego—przed

dookoła

morza

wiekami,

Więc

ci, o których wspominają cegły asyryjskie BRE
pismem
klinowem:
biblijni

Chatytowie, dalej szczep

to i szczep (może

naród?)

Urar.

Chaldo,

szczep Nairi i szczep Mittanós, Z
rodu Jafeta mieli być przedwieczni
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— Wykłady

wicza.

jt ó

mm.

j

przeważający

AKADEMICKA.

Południowy

KOŚCIELNA.
— Nabożeństwo żałobne. Dnia
2-go listopada
0 godz. 7-ej rano w

Kościele O. O.

Misjonarzy

(!) Spirytus

'

Dnia 29 października r.b. zmarł
w Szpitalu na Antokolu „wskutek za-

E

w

Gekretarz Osobisty Wojewody Wilonsk.
ego

uroczystą

5. B. ku czci tej Wielkiej Królowej.
Mówić nam będą o niej, tacy mów:
CY, jak] E. ks. biskup Bandurskii
Prof. K. Chodyniecki.

po krótkich i ciężkich cierpieniach

„Bogurodzica*,

odbył się pogrzeb w dniu 30 paźdzernika

Sakramentami

przez

wy weszli: com.

Kerim

Achmątowicz

jako prezes, com. Wacław-Kazimierz

Zajączkowski jako vice.prezes
Witold

oldermana

Sawicki

jako

Bilety

Na

Ww

Stanisława

— Apel

z powodu

ten

piękny

do nabycia

Makowskiego

dnia

29

wej, początkowo jako

października

O

nabożeństwie

żałobnem

11.

na którem to stanowisku
aż do ostatniej chwili.

— nastąpią

cmentarzu

współpra-

Raczkiewicz

Urzędu

WILEŃSKI,

Puszkarewicza, znalezione dn. 3 IX

i

koledzy

rb.

na

pracownicy

znaleziona

dn.

Zmarły

wojłokowa,

biskup

pozostawił po sobie szcze-

ry żal wśród przyjaciół i kolegów.

o jg „p, na moście Zwi
R
©О оБтнесиннееноонн
ПрОМ ПЕЕЛОООНЕЕСТНО
26, 12) Sad
znalezi Ba MA
als ak
żę Ostrobramskiej, nr 114—26, 13) Torebka jątki z „Kwiatków ś-go Franciszka”.

obrazów z życia Ś-go
śtej Kiary, oz
sto

kupo:

systemem

W

Wojewódzkiego, Wileńskiego

większości zmuszeni są zarobkować
Rossa, gdzie odbędzie się uroczyste 10 rano do 7 wieczorem, poczem (amm z PrzęTziu oraz in. rzeczami zna: Cały
szereg
na
szczyptę
strawy
i
lada
jaki
dach
poświęcenie
pomnika
dia
poległych
wystawa
zostanie
nieodwołalnie
zamu
wi
ek
5:
EA
PAN
14)"
Słownik
Piadcsaka
4
kartko- nad głową.
żołnierzy.

skażony

Pawła.

udział oraz
Władysław

dokonał jego Ekscelencja ks.
Władysław Bandurski,

rynku Zarzecznym, nr 107—26, 11) poduładka pod chomont

Piotra i

i Nowogródzkiego. Eksportacji zwłok

KEN:
zów krakowskich artystów —malarzy,
A A:
się stale
ciesząca
wencją zwiedzających
— otwartą
Dędzie jeszcze tylko przez niedzielę 31
b. m. i pa
1 listopada od

św.

ostatniej posłudze wzięli
złożyli wieńce: wojewoda

RACZKIEWICZ

WOJEWODA

pozostawał

Pogrzeb ś.p. Capego odbył się w
wczorajszym po południu
na

dniu

WŁADYSŁAW

urzędnik Pre-

zydjum Rady Ministrów,
następnie
od r. 1922 jako
sekretarz osobisty
wojewody Władysława Raczkiewicza,

na Cmentarzu

O stracie oddanego i nieodżałowanego
cownika i smutnych obrzędach zawiadamia

obchód

— () Weterani wezmą udział
w uroczystości poświęcenia po:
mnika poległym.
Zarząd
Stowado
rozesłał
Weteranów
rzyszenia
członków swoich pismo, w którem
wzywa „do wzięcia udziału 2.Xlrb. w
kasis
i pochodzie na cmentarz

Tygodnia

Bogu

wojskowej, wstąpił do służby psūstwo-

opatrzony Św. Św

oddzielnie zawiadomienia.

w _ księgarni

Ś-to Jańska

w

RÓŻNE.

Dąbrowę-Januszewicza.

przy ul.

na

Antokolskim

Ga-

nas w dawno

czasy.

i com. wcześniej

sekretarz.

wybrano com.

przeniesie

zamierzchłe

B.

zasnął

W r. 1918, jako niezdolny wskutek
odniesionych ran do dalszej służby
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cmentarza jest sporo mogił osób już od całych dziesiątków lat, tkwią. wielu bronzowej tego podobizny płasJesteśmy w przededniu zadus”ek. zmarłych tragicznie, jak n. przed trzy: słupy kamienne przy płycie namogi!- ko rzeźbionej, wykonanej przez art.
Bolesława Jacuńskiego Ś p.
ą oto uroczyste, a jaki by dziestu laty samobójcy (topielca) ś.p. nej historykaMipleją Malinowskiego, rzeźbiarza
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świątyń... naszych, tysty opery polskiej za Każyńskiego towicza, zaś, sama. płyta, odnowiona cowni artystycznych .pomników cmengtobów, dzwony
na malowniczych Campisantach: wi- i Moniuszki, ostatnio chórzysty przy przed. niedawnemi laty. staraniem tarnych wykonał kilka nieszablonoleńiskich zabłysrą šwiadelka wśród muzyce kadedralnej, Ale wstąpmy w określącego te wyrazy, została ręką wych nagrobków. On to był autorem
na pomnik
mogił a w óczach tych wszystkich, obręb Rosy, otoczonej murem. Smut- złośliwego człowieka zasmarowaną pierwszych projektów
będą te groby zajśni:ią no jest powiedzieć, że nawet dość jakowąś larbą z uszkodzeniem na na mogilny „Lirnika wioskowego”
co zwiedzać
łzy żalu:po swoich najbliższych. Naj wysokie ogrodzenie wielkiego tego nowo wyzłoconych liter. Następnie oraz wielkiego pomnika konkursowe
większą atrakcją, niechybnie, będzie cmentarza nie wystarcza dla zabez- przed kilkunastu laty złodzieje . wyr- go Adama Mickiswicza w Warszaobecnie podriosła uroczystość po- pieczenia porządku na takowym, a wali gruby łańcuch dokoła rzewnego wie.
Wandy Leszczyńskiej,
Co
do uszkodzeń
nagrobków
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bohaterów naszych, broniących uka- stracja cńientarza zamierza uzupełnić łej w wieku lat 17-tu, a była ona gę na przypadkowe
chanego Wilna w latach 1919—1920. to ogrodzenie w wielu miejscach dru- siostrą wielkiego tragika polskiego krzyża granitowego za pomnika ś. p.
Znajdą się bezo chyby i ci z pośród tem kolczastym, Niestety przez czas ś.p. Bolesława L. który tylko przez prof. _ Zygmunta
Rewkowskiego,
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