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W angielskim „The Times"
„Czasy

ukazał

Dzien

przełomowe

Nowa sesja Sejmu będzie, jak sądzę,
miała decydujące znaczenie
dla karjery
marsž. Pilsudskiego,jako wybawcy Polski, Chor
<а konieczną jest wielka ostrożność w przepo
po jakich

torach

potoczy

ne

ręce

ludu

od nauki

kowanie 1 znaczenie które przywiązuje
do
ludzi—w przeciwieństwie do metod i pariji—

we

wszystkich

wszelkiego

typu.

państwowych

Młodzież

i obchodach
jego czystościach
miejscowych.
Osobnego
Poparcie, którem obecnie się cieszy, jest
szkolnych
nie
będzie.
całkowicie osobiste.
W ciągu ostatnich 4
wskazówki

i -dzieci

wypędziły

i

winna

prywatnych

szkołach

wziąć

udział

w

wedlug
wskazań
władz
pisemnego
zarządzenia
1

w ocenianiu

miesięcy pracował on nad reorganizacją armji, czyniąc z niej główne dla siebie źródło
siły, Ma obecnie dookoła siebie pewną ilość
—określenie dokładniejszej liczby nastręcza
wątpliwości, jednak musi ona wynosić pewną ilość tysięcy — Iudzi, nie tylko żołnierzy,

którzy

młodzieży

uro-

szkolnych
do władz

Uroczysty obchód 8-ej rocznicy Niepodległości.

WARSZAWA, 8X!
wszystkich ministerstw

(PAT).
okólnik

Prezes
treści

Rady Ministrów wystosował do
następującej; 11 listopada r. b.

mag-

Państwo Polskie obchodzić będzie 8 mą rocznicę zrzucenią jarzma niewoli

może być uznane
do zadań, które

i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości. Data powyższa winna pozostawać w stałej pamięci
społeczeństwa i utrwalić się w umysłach
młodego pokolenia, które w zaraniu swego
życia powinno
odc zuwać do
niosłość i uroczystość tego pamiętnego dnia.
Z tych względów uważam za wskazane zwolnić w tym
dniu
pra“
cowników państwowych od normalnego pełnienia funkcyį
urzędniczych

to dla niego rzecz bez znaczenia,
ponieważ
zaznaczyło się wybitne oziębienie entuzjazmu

pozostawiając dzień 11 listopada wolnym od pracy we wszystkich władzach i urzędach państwowych i upraszam Pana Ministra o bezwłoczne

pod

nefyzmu
życia bez
dla siebie.
siejszych

wpływetn

jego osobistego

są gotowi do oddania za niego
względu na materjalne korzyści
Podobne poparcie, chociaż w dziczasach jest bardzo uderzającem

zjawiskiem,
za poparcie

z trudnoścą
dostosowane

przed nim leżą. Posiada on również przywiązanię prostego ludu, ale jest to zapewne
wśród Polaków wartość nie mniej zawodna,
jak wśród innych narodów. Nie jest jeclnak

socjalistów dla swego ex wodza.
Socjalizm w Polsce jest też na rozdro- wydanie odpowiednich zarządzeń w cełu
żu
a mianowicie między nacjonalizmem i rządzenia we wszystkich podległych mu
internacjonalizmem,

Piłsudski

wsiąpił

całym obszarze

do PPS (jak zresztą wielu patrjotów poli
skich) gdy to była parija kouspirująca, jedy:
na nadzieją wobec carskiej opresji, Ten so:
cjaliżm

nie miał nic wspólnego

międzynarodówki

lub

z nauką

polecenie zwolnienia
dniu od nauk.

z sccjalizmem

K. Marksa.

On pozostał konspiratorem, za$ bardziej naa
cjonalistycznie myślący socjaliści, arystokra-

młodzieży

Ministerstwą

szkolnej we

W. R. i O. P.

wszystkich

Otwarcie sesji zwyczajnej
Zarządzenie

oko:

licznościach marsz, Piłsudski musi na nowo
zrewidować podstawy swej władzy. Ostatnio
było dużo mowy o polskim
monarchizmie,

jako o rezultacie wypadków
Daly one oczywiście pewne

p. Kierownika

szkołach

w

o
tym

ERETZEESEI

€i z pochodzenia, jak i on, okazują, że grawitują ku niemu. Dokttynerzy socjalistyczni
pójdą zapewne własną drogą.
Ruch monarchistyczny.
Jest rzeczą jasną, że w podobnych

wykonania
niniejszego
rozpo*
instytucjach
państwowych
na

Rzeczypospolitej.

Jednocześnie proszę

p. Prezydenta

bieństwo pogłosce, że marsz Piłsudski my:
śli o przymierzu
ze szlachią ziemiańską na
monarchistycznej podstawie, Lecz trzebą ca:
łemu ruchowi
monarchistycznemu
w Polsce bliżej się przyjrzeć, zanim się przyjmie

Zamku
roku,

13 listopada 1926 r. o godz.
(—)

Prezydent

Sejmu.

14ej.

nistrów Piłsudski,

podobną teorję.
Ruch, który się datuje od przeszło 4 lat, IDE ADATA
zaczął się na uniwersytetach wśród młodych
ludzi, być może jako reakcja przeciw demokracji, która się stała dia nich, podobnie jak .
absolutyzm lub bolszewizm symbolem teKRAKOW,
presji indywidualizmu.
Dla włościaństwa

Warszawa,
(—)

ATA

demokracja

jest rzeczą

nową

wszyscy przeżyli większą część swego życia
pod Carami lub Kaizerami i ich koncepcja
władzy jest monarchistyczną. Dawniej na.
ród polski był w chwilach swego największego rozkwitu monarchją, chociaż, „biorąc
E:

uwagę

ogólny

stan

ówczesnej

epoki,

yła to naprawdę nadzwyczaj liberalna mo«
narchja odkąd Król był wybieralny i nie miał
„bezpośredniej władzy. Zawsze byli polscy

monarchiści,

któ zy nie wierzyli w demokra-

rowego nr. 482 z Trzebini do Szczakowej

ładowny wagon, który następnie
16 wagonów

na zwrotnicach

spowodował

wyjazdowych.

Rady

A BUKA

Mi-

TA

NES

jazdwrz Trzebini=w-kierunku do Chrzanowa
cinku

odbywał

się do godz.

pociągu

wykolejenie się

Wskutek

jeden

dalszych

zatarasowania

wy:

ruch pesażerski na tym od-

16 min. 5 przez

przesiadanie.

Pomiędzy

stacjami Trzebinia i Szczakowa utrzymano ruch w pełni. Szkody materjalne są znaczne. Na miejsce wypadku
wyjechałaz. Krakowa komisja
dyrekcyjna, Dochodzenia w sprawie przyczyn wykolejenia są w toku.

cję, nie pragnąc jednak zmierzyć sę z zamętem, który mógłby towarzyszyć zmianie
formy rządu. Dzisiejsi polscy, monarchiści,
chociaż zorganizowani i posiadający bardzo
żywotne pismo Słowo w
Wilnie. (a very vit
gorans news paper the Slowo in Vilna), ich

Nowa

linja kolejowa,

WARSZAWA. 8,X1. PAT. Dnia 6 b. m. na nowowybudowanej linji
Kalety—Podzamcze rozpoczął się ruch towarowo-transportowy, który
towarowego na tej linji ma
nie znaleźli stale będzie się powiększać. Otwarcie ruchu

głównej kwaterze, dotychczas
się jeszcze. wśród stronnictw reprezentowanych w parlamencie.
W rozmowach z leaderami tego ruchu
zwykie się słyszy dyskusję o trzech ewen:

tualnościach, Dwie

z nich

należy

olbrzymie znaczenie dla eksportu

węgla, gdyż odciąży

linje i ominie niemiecki węzeł kolejowy
transporty musiały przechodzić,

kluczborski,

w ten sposób inne

przez |który polskie

nych Jagiellonów możnaby znależć, był by-

ły kaiser, jeden z.przedŁów którego (Hohenzoliernów) ożenił się z polską księżniczki
krwi królewskiej, To wystarcza by wyda
wyrok na rozwiązanie legitymistyczne, Co
się tyczy diugiej ewentualności— powołania

Manifestacje socjalistyczne w Krakowie.

1923 roku.

Na cmentarzu przemawiali pos. Marek i Bobrowski.

Polskę

na

tron cudzoziemca

komunistów

usiłowała

przyłączyć

się pod

bramą

cmentarną

Wypadki niešwieskie,
_ Wypadki nieświeskie nie były w żadnym

razie przypadkiem. Były starannie przygotowane,

motorzy

ale jest prawdopodobnem,
związaji z niemi

iż ich prot

większe

nadzieje,

miż na to pozwalają fakty. Marszałek Piłsud:
prawdziwego por
ski działał pod wpływem
dziwu dlą ks, Radziwiłła, podobnie jak dziąła zawsze. przy oddawaniu czci. rom: ntycz
nej odwadze, Jest on również specjalnie
dumnyri

ze swego

pochodzenia

włąsnego

i utożsamia siebie

szlacheckiego

z ideałami

swej klasy, któraw. Polsce. nigdy nię opu:
ściła ideału poświęceń dla narodu.

politycznie, dla niego ceremonja
„Lecz
nieświeska była demonstracją, że jest gotów
przyjąć pomoc i współpracę z każdej strony,
1 że nie opiera

tykularnej grupy.

się

na poparoin

jakiejś par-

w porządku i spokoju. O godz. 6 ej wieczorem w domu robotniczym od*
było się zebranie, na którem przemawiali na temat 6 listopada
posłowie

Stańczyk i Bobrowski,

DER

TAI

IEES TBT IS SUTTS TS EURES

usunęły wiele niesprawiedliwości,
które
przyczyniały się do wzrostu niezadowolenia

nych spraw domagających się szybkiego
rozw ązania pod kątem widzenia interesów
stanu.
Dotąd marsz. Piłsudski
był całkowicie
pogrążony w rywalizacjach wewnętrznej polityki, obecnie przychodzi jednak pora, kiedy

się zetknie i pędzie. musiat się

zabrać

do

większych spraw państwa,
SST
Sądzę, że obecnie przyszedł czas, kiedy

marsz, okaże, czy jest mężem

Czy zebrani u grobu Ra- tylko romantycznym

stanu,

czy też

żołnierzem — konspis

ratorem. Jako konspirator pracuje w sekrecie i o jego metodach można
snuć tylko
dostęwić Jego ceiem zdaje się być zmusić

wynikało
z wygłoszonych przemówień,
Gdyby marsz, Piłsudskiego

kombinacji, któraby

egzystujące

klasy społeczne do

go

stworzenia

podtrzymała,

jako

ogólna narodową postać, lecz rąz jeszcze
władzę dyktatorską,
miał ku temu dość Szuka ludzi, jako przeciwieństwa do partyj.
„ sposobności, ostatnio w maju, gdy šwiado- Jest to program, który zabierze dużo czasu
mie odrzucił prezydenturę w celu uniknięcia a tymczasem Polska czeka. Monarchizm,
jakiegokolwiek pozoru dyktatury.Sądzę, żew łaszyzm, nowe ugrupowania, wszystko to
1 nerwowości
alszym ciągu ma też same zamiary, pod wa“ są symptomy nlecierpliwości
runkiem, że będzie mógł mieć parlament: ze strony narodu, który obecnie postawił
ż którym będzie mógł pracować; a przede, całą swą przyszłość na jedną kartę,
chciał wziąść

wszystkiem jego przeszłość dowiodła, że za
każdą cenę zechce uniknąć sytuacji, która
mogłaby zaswierać element Śmieszności,

od siebie miejsc,

jak

Wilno i Poz:

2 pochodzenia,

to dlatego,

że ruch mo-

żastał w

w

organizacji, lecz

stądjum

Polsce

Times'ie jest korespondentem

7imes'a

nie dla.

cytuje
niczem breve
pieskie. Jednak chcieliśmy stwierdzić,

w

Berlinie,

wy

i do Wilna,

czasu jego majowego zamachu stanu. Ustadekretami i praktyka sądów
wodawstwo

Artykuł jego, pomimo zrozumia: skiego korespondenta jednej
łych błędów merytorycznych (jak np. warszawskich.

zmieniła

na korzyść

Piłsudskiego

od

zwykłą

nieświeskiei

Na skutek uroczystości że artykuł p. Danielsa nie jest znów

przyjeżdżał

do

arsza-

— ul. Rynek 9 8

— Nowy Świat 46—14

POWIATOWA—
ui. Mickiewicza 24

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa-lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
oraz -z prowineji 625 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże

Dekret prasowy.

Rosji—drugi z czasów obec- w

szczególności

o

stwie, grożącem

Jeżeli chodzi o okres 1857—60 r. styltucyjnemu

defha-

to o ile

w Petersburgu

niebezpieczen-

jego ustrojowi

kon-

lub społecznemu, choć:

się by wiadomość podawał jako pogioskę--ulega karze od 300 zł. do 10.000

ścierały

w owe czasy dwa prądy; jeden — zł z zamianą w razie nieściągalności
rozwiązać шра- na areszt od 10 dni do 3 miesięcy.
z prawdą, a skierowanem
w ' stronę który chciał sprawę
mi
w
pańszczyźnie,
a drugi—uwłaJeżeli sprawca dopuścił się rozpo:
ziemiaństwa
jest
artykuł
„Kurjera
wszechnienia takich wiadomości wskuszczeniem,
to
podkreślić
należy,
iż
Wileńskiego" pod
tytulem
„Hołd
tek niedbalstwa, ułega karze grzyw*
Takiem twierdzeniem

niezgodnem

decydującą rolę odegrało stanowisko
ny od 100 do 3000 zł, z zamianą w
ziemiaństwajkresowego, któremu Alek- razie nieściągalności
pytuje:
na areszt od 3
sander Il dał świadectwo w przemó* dni do miesiąca.
Ale gdy czar pryśnie i wrócimy do
Druk ulega konfiskacie.
dnia powszedniego, do szarego codziennego wieniu swojem do komitetów guber=
życia, po tej spowiedzi z grzechów i tych njalnych
Kto publicznie lub w druku rozw dn. 21 lutego
1860 r.
ślubach czynionych, które zawsze
na
mo:
powszechnia.
świadomie nieprawdziwą
swą przemowę w te
ment czynią człowieka iepszym, czy te na- rozpoczynając
lub
przekręconą
a mogącą wyrządzić
stroje się utrzymają. Czy ziemiaństwo całe słowa: «Panowie! Zaczrię od tego, że
szkodę interesom Państwa albo wyzechce poprzeć wszystkie państwowotwórcze
Nieświeski*

—

w którym

autor

za*

bez

przeprowadzenia

reformy

rolnej

w szerokich rozmiarach uskuteczniė się nie
da. Czy ziemiaństwo tę konieczność państwo:
wą i konieczność ofiar w tym kierunku
zrozumiało?

Aby

dać odpowiedź

.._ uę4

będącą

naszych rozsypać przed
njerowanemi

W

Jeżeli zaś chodzi
miaństwa kresowego
formy i ofiary tegoż

ofiar dla Polski

na powyższe

pytanie trzeba sięgnąć do skarbnicy
150 letniej martyrologji ziemiaństwa
kresowego, by drogocenne perły jakiemi były ofiary dziadów
i ojców
czesnym.

podziękuje przedstawicielom trzech wołać niepokój publiczny wiadomość
litewskich gubernii za przykład który o działalności władz państwowych
lub o działalności ich przedstawicieli,
dali całej Rosji»,
w

związku

z ich urzędowemi

o stosunek zie: czynaościatni, choćby wiadomość podo obecnej re- dawał jako pogłoskę — ulega karze
ziemiaństwa, to grzywny od 100 zł. do 5,000 zł. lub
mówiąc zapytanie skiero- świadczy o tem rezolucja Związku aresztowi od 3 dni do 6 tygodni. W
ziemian: czy się „nastroje” Ziemian ze zjaziu odbytego w Wil- razie gdyby zachodziło niedbalstwo,
gdy „czar pryśnie*i gdy nie jeszcze w 1923 r, a brzmi ona: kara grzywny wynosi od 50 zł, do
konieczność „ofiar” w po: „Gotowi jesteśmy do największych 2,000 zł., areszt zaś od 1 dnia do

pozytywizmem

nowo:

odpowiedzi na niepokój

i kraju naszego, ale

pokoleń

do przefrymarczenia dla suk-

cesów partyjnych
nienia

albo

do rozirwo-

dla iluzorycznych

korzyści poli-

stwierdzić,

z

całą

stanowczością

iż sfery

dwu

tygodni.

Przedstawicielami władz państwo:

tego kraju i wych są: Prezydent Rzeczypospolitej,
przez szereg Marszałek Sejmu, Marszatek Senatu,

niewolno nam oddać
ziemi polskiej bronionej

„tycznych“,
ludźmi zmaTrzeba

zachowawcze

na

prezes Rady ministrów,
ministrowie,
sędziowie zawodowi i urzędnicy państwowi, powołani do bezpośredniego

lub pośredniego

rozstrzygania spraw

publicznych,
do
wydawania
rządzeń, zarządzeń, rozkazów

rozpolub za-

kazów.

Przepisy

stosują

się także do od-

Ziemiach Wschodnich we wszystkich
z
wojskowych i ich dowódautora o „utrzymaniu nastrojów zieWw.
swoich poczynaniach
dowiodły, iż
mian kresowych*
należy wyjaśnić,
W dalszych artykułach rozporząnie walka o niezmienność stosunków
iż „nastroje" utrzymują się od bardzo
dzenie zawiera szczegóły, dotyczące
dotychczasowych
była ich celem, wykonywania rozporządzenia, którego
dawna i termin" ten da - się określić
lecz czuwanie, aby w
dokonywająpoleca
się
ministrowi
pierwszym rozbiorem Polski, W języ- cem się przewartościowywaniu zacho* wykonanie
Spraw wewnętrznych
i sprawiedliku porozbiorowych pokoleń ziemiań- wać państwo
od kataklizmu, dając wości.
skich „nastroje” te określaliśmy stoRozporządzenie wchodzi w życie
czas i możność
tym,
którzy nowe
od 6 b. m.
wami: <ani piędzi ziemil»
Co się zaś tyczy «pryśnięcia czaru»,

który

też autora

niepokoi,

jedno takie „pryśnięcie czaru*, a mia-

ło ono

miejsce

w. czasie

Traktatu

Ryskiego, gdy jedno z większych
ugrupowań narodowych część ziem
jako

„wrzody*

-prawa

otrzymają,

się swoich

to <pry- przystosować

wycinać

„runków.

jak i tym, którzy

się do

nowych

Sfery radykalne w
miańskiej najchętniej
formę

rolną,

pozbywają PER

przywilejów

jako

wa-

akcji antyziewytaczają reswoją

TTSESI

$ejm

Wybory

i Bząd.

do

Kasy

Chorych.

WARSZAWA. 8.XI. (£el.wł Słowa),
Według ostatecznych obliczeń wyni-

ulubioną ki wyborów

do Kasy Chorych przedstawiają się następująco:
uprawnionych
do głosowania było 147.292,
głosowało 38.719 (24,9 proc.). Lista
2 P.P.S.—9.948, Bund — 2.700,
się w stosunkach Ziem Wschodnich, ar.
Poalej Syon 1300, lewica robotnicza
w ciągłej obawie
przed gniewem (komuniści) 12,500, NPR. 1100, Ch.D.
ludu.
7000. Pracownicy umysłowi 3.100,
FPS.
otrzymało
Jeżeli chodzi
o masy ludowe, to
mandatów
16
17, Bund—4 (3), lewica
sprawa
przedstawia się mniej dla przedtem
robotnicza 21 (16) Poalej Syon 2 @)
radykałów pomyślnie. Elementy rady-

kolubrynę. Cel jest — ten, by przez
duży huk trzymać Warszawską opinię,
nawiasem mówiąc
słabo
orjentującą

ra- kalne bąwiem,

łości miejsca całego .szeregu

będąc

mniej-

dopiero szych „pryśnięć”, których nam los
nie szczędzi w odrodzonej Polsce,
tego/'by _ myślał, ' że - ustrój monar: uspokoić. jednak autora mogę, iż
chiczny nie jest Polsce potrzebny i
by nie mógł go wykorzystać twórca wszystko to są drobnostki wobec
wpojonego nam przez tradycję
żiewładzy w Polsce.
Jakkolwiek nie wszystkie uwagi miańską „czaru* dla Polski. Pozostacudzoziemca są trafne, uważaliśmy ja jeszcze dwie wątpliwości co do
za stosowne przedrukować jego ar- „ofiar” i „reformy rolnej”,
tykut a-to dlatego, że w prasie polOfiary złożone przez ziemian kre:
skiej ukazały się krótkie z tego artysowych
dzielimy na ofiary ziemian
kułu wyciągi, przeinaczające: celowo
zakordonowych i — ziemian
pozojego treść.
Nie przywiązujemy zbyt wielkiej stałych w Polsce.
wagi do spostrzeżeń z lotu ptaka. Nie
Ofiary ziemian
zakordonowych
podzielamy
zapatrywań
prasy warwyrażają się w postaci majątków po=
szawskiej, która często zdanie Q Polsce mmniejwięcej wybitnego cudzo- zostałych w Bolszewji. Za te. ofiary
narchiczny

nań, ma zdeformowaną perspektywę zupełnie różną Od tej, którą ma na arenie wiel,
kich spraw. Pod wielu względami sytuacja

się

WARSZAWA
WILEJKA

wielce burzliwe

nej. Kwestja
monarchji w Polsce szczyznie sprzedawał,
fale po piasczystem wybrzeżu,
interesowała go bardzo. Jeżeli wyNie
będę
wymieniał
wobec
szczupwyrządzając
większej szkody.
niósł raczej ujemne wrażenie o jej

aktualności,

19

NPR. 1 (1) Ch. D. 11 (21).

Pracow-

nicy umystow

i 5 (1),
czyło, pomimo, iż za czasów !niewoli w swych głośnych hasłach, nie traRezultaty
wyborów _ wywołały
co za „przedawczyka” i „pomniejszyciela fiając na opór wskutek umiarkowa- ogromne wrażenie w kołach politycz-

P. Daniels, autor
powyższego
artykułu w gazecie angielskiej, korzyMonarchtzm przeto, WAY, z tak od: stająctj z największej powagi t. j. w ziemca

ległych

przez

gogję.

naszych

TNS TED

arystokraci

ul. Rynek

ul. Piłsudskiego

— ul. 3:go Maja 5

myślą o
wystąpieniu
z P. P. S.) Ojczyzny* uważało ziemianina, ktćry nego państwowego
stanowiska
ludności.
Agitacja na wsi zmalała,
conaj
dalekiej Mścisław- ząchowawczych,
mniej obecnie. Pozostaje jednak wiele in świadczy o jego bystrości orjentacyj- majątek swójj w
rozlewają się

dziwiłła widzieli sgtuacje, w tem samem
świetle, jest wątpiiwem,
Wydaje się, iż dali
Marsz. do zrozumienia, że mógłby liczyć na

ich poparcie w dużo większej mierze, niżby

ci

stości, już to

rzeczywi

ski my z'emianie kresowi przeżyliśmy

do pochodu

przyczem

Parmeńskiego — to nikt jej nie bierze na
serjo. Trzecia koncepcja jest zupełnie inną
2
kwestją.

brak poczucia

Już i za czasów niepodległej Pol-

ofiar

i wejść na cmentarz. Po krótkiej walce na pięści komuniści musieli ustąwśród kandydatów wymienia się ks, Syxtusa pić. Nie próbowali oni więcej zakłócać pochodu, który pozatem odbył się
przez

ŚWIR

nych.

Niewielka grupa

kach 8 orkiestr na cmentarz Rakowicki, na mogiły cywilnych

—

ST. ŚWIĘCIANY

ściaa w

masom,

walk

w godzinach

przedpoiudniowych organizacje socjalistyczne z Krakowa i prowincji uda:
ły się w pochodzie z czerwonemi sztandarami z wieńcami „przy dźwięw dniu 6 listopada

|

połączonem z kaźniami, Sybirem, kon.
fiskatą majątków i wyjątkowemi: prawami dla «osób polskiego pochodzenia»,
Tak było za czasów carskich.

KRAKÓW, 8—XI. Pat. Dzienniki donoszą, że wczoraj

POSTAWY —

— Związek Ziemian

skał»
on ziemianom
dość często,
szczególnie
po każdem
powstaniu

odrzucić,

Jedną jest restauracja monarchji legitymistycznej. Niema legitymistycznych kandydatów, którzyby byli brani serjo pod uwagę.
Sukcesja saska została specjalnie zniesiona
i jest prawdopodobnem, że człowiekiem, w
najwięcej kropel. krwi. dąw:
którego żyłach.

już to przez

staci „reformy rolnej.

wyksleił się w tym

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

Mackiewicza 63

nieświadomym

8 listopada 1926

8.XI (PAT). Dyrekcja Kolei Państwowych
komunikuje,
że w dniu 7.X1 r. b. o godz. 3 m. 20 w czasie wyjazdu pociągu towa-

i

schlebiania

Prezes

Katastrofa kolėjowa w Trzebini

polskiego

ul. Majora

—

Krótko
wane do
utrzymają,
przyjdzie

3
E IAE STI US ID ID MAREA

KOSŻZYRSKI

LIDA

1

— ul. Mickiewicza 20

„Dziennik Ustaw Państwa* z dn.
5
listopada,
zawiera rozporządzenie
miejsce z osadSą rzeczy, o których się dziesiątki nie, jak to miało
Prezydenta Rzeczypospolitej o karach
razy, pisało i snówiło, których powta- nictwem wojskowem, lub resztówka- za rozpowszechnianie nieprawdziwych
rzanie obrzydło i sobie i otoczeniu. mi, któremi rozmaici działacze dość wiadomości oraz o karach za zniewawładz i ich przedstawicieli.
Jednak są chwile gdy ogół, wpadając hojnie obdarzeni byli.
Zasadnicze ustępy rozporządzenia
Dziś jedyną nagrodą dla ziemiaw rytm histerycznych drgawek, po:
tego, posiadającego moc ustawy, są
trzebuje wyjaśnienia poraz ńiewiado- nina zakordonowego za ofiarne utrzynastępujące:
okopów
Polski
mo który, a przeoczenie przynosi nie- manie czołowych
Kto publicznie lub w druku roz:
„może być jedynie pewność, iż spory powszechnia świadomie nieprawdzipowetowaną stratę.
O przestrzeganiu zasady sprostowy- partyjne nie zagubią okrojonej Polski. we, lub przekręcone, a mogące wy"
Co się tyczy reformy rolnej, to rządzić szkodę interesom Państwa,
wania twierdzeń niezgodnych z prawwywołać
niepokój
publiczny
ma
ona
dwa
okresy
historyczne: albo
dą stale pamiętać
winne
elementy
wiadomości o niebezpieczeństwie, gro1857—60 t. į. = żącem Państwu, w jego stosunkach
zachowawcze, mające do czynienia z pierwszy—z roku
lewicą, zmuszoną niejednokrotnie do okresu tak zwanej emancypacji wło- zewnętrznych lub wewnętrznych, a

czego

Rzeczypospolitej,

Rzeczypospolitej Mościcki.

KAMIEŃ

usiłowania Marszałka? Przedewszystkiem w
wytycznych ku naprawie Rzeczypospolitej
leży poprawienie struktury rolnej w kraju,

WARSZAWA, 8 XI. PAT.
Zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypos*
politej o otwarciu sesji zwyczajnej Sejmu i Senatu: Na podstawie artykułu
25 i 35 Konstytucji otwarcie sesji zwyczajnej Sejmu i Senatu zwołanych
zarządzeniem
mojem z dn. 31 października
1926 roku, zarządzam
na

niešwieskich,
prawdopodo:

STOŁPCE

ul. Ratuszowa

NOWOGRÓDEK

Wypady antyziemiańskie.

11 listopada.

warszawskiego,

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Piac Batorego 8

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca!

z Warszawy potężny garnizon niemiecki, aby objawić światu, że
Rzeczpospolita wraca do życia samodzielnego,
ma
być wolny

się jego

NIEŚWIEŻ —

228, drukarni 262

WARSZAWA, 8 XI. PAT. Dzień 11 listopada jako dzień 8 ej
rocznicy proklamacji Niepodległości państwa, kiedy nieuzbrojo-

polityka, jednak jaskrawa szczerość jego
dawniejszego postępawania, jego stałe umiar

dają pewne
celów,

W

lub

w Polsce* następujący artykuł:

wiaądaniu

i

Beko Woj om a. |

miesięczna

SBEranicę Tal.

się pod tytułem

9 listopada 1926 r.

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 |
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64

tak bardzo drwiący

z monarchistów,

jak to zapowiedziała

depesza

londyń:*

z gazet
red, :

sfer
jak
nie

Zwycięstwo

olbrzymim

Obiezierski,

7
TK

оссестсоысннсононча

komunistów

i nie-

PPS., która rozporządzała

aparatem propagandowym,

podczas gdy komuniści mieli agitację

utrudnioną,

Michał

W

nych.

powodzenie

świadczy,

prawy nastroju
tywne

że mimo

po-

masy nadal są nega-

i przełamanie

ich

nie jest je-

sprawie paszportów "za. szcze dokonane. Zwycięstwo komunistów pociągnie za sobą niewątpliwie
*._
granicznych.

Mini. zradykalizowanie polityki PPS. oraz
sterstwo
Spraw
Wewnętrznych ro- przyśpiesży przejście PPS, do opozyzesłało do wszystkich wojewodów "cji w stosunku do rządu, Ogólnie jest
WARSZAWA,

oraz komisarza

8

PAT.

rządu na m. st, War-

szawę następujący
pełnieniu okólnika
H.-1923.

XI.

Spodziewane,

że na pierwszem

posie-

dzeniu Sejmu PPS. złoży już wnioski

okólnik; W uzuNr. 12 z dnia 18 opozycyjne.

„Ministerstwo

Spraw

We.

wnętrznych w porozumieniu z Mini
sterstwem Skarbu zarządza w wypadku

wystawienia oddzielnych by paszportów

dzieciom do lat 14 włącznie, paszporty
te były bezpłatne, z wyjątkiem opłaty
za książeczkę paszportową. Jednocześnie Ministerstwo wyjaśnia,
że

Inspekcja

min.

Niezabytow-

skiego.

KRAKÓW, 8XI, PAT.

Pan mini-

ster rolnictwa i D. P. Karol Niezabytowski
dokonał
8 b. m. inspekcji
nadleśnictwa
Niepołomickiego w to-

warzystwie

dyrektora

SZT

La-

sów Państwowych
we
Lwowie p.
ziemianie nic od państwa nie otrzy» należy rozumieć do dnia, w którem Zareńskiego. W drodze do Krakowa
mali i o nagrodę się nie donominali, dane
się w Wieliczce,
dzieckó będzie miało ' lat 15, minister zatrzymał
Wspominam o nagrodzie dla tego, iż Np; dziecko urodzone 25. ill. 1912 r. gdzie zwiedził saliny państwowe. Po
w Obecnych czasach pozytywizmu będzie mogło być bezpłatnie zapisa- przybyciu do Krakowa odbył p. mine do paszportu rodziców względnie nister dłuższą konferencję z wojewomodnem jest, by wszelka ofiara dla otrzymać
w sprawach dotyczą'
oddzielny bezpłatny pasz- dą Darcwskim
państwa wynagradzaną byla materjal. port do dnia 24. Ili. 1927 roku.
cych rolnictwa,
określenie

„do

lat 14:tu

włącznie"

°

О

№

Układy
Dnia 3 listopada

przeniesiono

b. r.

oddając

ostatnią

. posługę

kowieńsko=sowieckie.

KOWNO, 9—X.. (tel. wł, Słowa), Wrócił do Kowna
przewodniczący delegacji
do
rokowań z Sowietami

do grobu rodzinnego w Naczy zwłoki

te pozostały

nieuregulowane.

Propaganda

Michała

padł

oflarą

dnia 6 grudnia 1918 r.
Długoletni pracownik na niwie góspodarczej,
czasie wojny,

stróż naszego szkolnictwa
przyjaźń

zabiegliwy

na Kresach,

wspołczującą

Jego

starcia.

Policja

fiary w ludziach. Skutkiem

interwnjowała

tego

swej

Dymisja prezesa
KŁAJPEDA,

polskiego w

mogile

spokój, Jego

aresztowano

wielu

krwawe

o-

działaczy

Dyrektorjatu

8XI, Pat.

w Kłajpedzie.

Gubernator

przyjął dymisję prezydenta Dypowierzając mu oraz całemu Dyrekto:

Z Kowna donoszą: Od głosowania nad ratyfikacją traktatu sowieckolitewskiego powstrzymała się jedynie frakcja polska. Przedstawiciel frakcji
polskiej temi słowy motywował powstrzymanie się od głosowania:
„Polacy dotychczas usunięci byli od kierownictwa budowy państwa
iw szeregi rządu nie wchodzą. Dlatego nie mogą ponosić odpowiedziai-

duszy.

ności za decyzję w tem lub innem zagadnieniu polityki zagranicznej”;

Śp. MICHAŁ CZARNOCKI.

O naszych

Nacz, ziemi Nowogródzkiej.
Dnia 3 listopada

b. r. przeniesio-

wsi odszkodowania,
zabiegał o dożywności
dla ogłodzonych.
no do grobu
radzinnego w Naczy, stawę
wygnańców
powstrzyzwłoki Ś. p. Michałów
Czarnockich, Ratuje setki
ojca i Syria, zamordowanych
przez mując ich dalsze zesłanie.
Jako jeden z inicjatorów miejscobolszewików 6 grudnia 1918 r.
Obrządek ten był ostatnią posiu- wego „polskiego tow. pomocyiofiarom
ga względem ludzi, z tragicznem o- wojny" był wraz z całą rodziną czyn:
dejściem których zagasły najlepsze nym we wszystkich jego pracach.

nadzieje rokowane przez siedmnasto: Szczególną opieką otaczał (młodzież
letniego syna, i jakgdyby załamała się nie szczędząc wysiłku, żeby w licznie
słuszność i prawda znojnie a twórczo zakładanych szkołach, ochronach i
przepracowanego

nym

życia ojca.

Ś. p. Michał

Czarnocki

był jed-

z-bojowników naszej sprawy na

warsztatach dać jej właściwą
pomoc
i uchronić
od
zgubnych następstw
sąsiedztwa frontu. Przy pierwszej spo-

Rozsirzelanie pułkownika

sprawach.

Pokłosie prasowe.

Po naradzie gospodarczej,
na
której przedstawiciele sfer gospodarczych z największem uznaniem i zadowolen'erm wysłuchali
realnego
progflłmu rządowego w dziedzinie
gospodarczej, p. Stroński pisze w sposób następujący:
Nie

widać

jednak poważnej

także pracy

Rządu wciągającej naród w te zadania. Tau
jemnicze nastroje o gawędach przy starych
miodach na ustronnych zamczyskach
mają
i w krajui zagranicą tylko niekorzystny odgłos 1 nie budzą zaufania do trzeźwości naszych

działań państwowych.

Ustępu powyższego
nie kwalifikujemy
na razie, bo mamy nadzieję,
że wywoła on
wreszcie
reakcję w

zo:

najbliż-

Głowaczew. Głospisku monarchi:

stycznego.

w uniwersytecie moskiewskim.
20 studentów

RYGA, 8:'XI. (fel. własny „Słowa”). Z Moskwy donoszą o strasznej kata:
strofie na tamtejszym uniwersytecie, Podczas ćwiczeń przyrodniczych, wybuchł
balon chlorłu.
wudziestu studentów zostało otrutych.

letnią atmosferę codziennych

Pożar

bazyliki w Quebec.

Anny, która
QUEBEC, 8—XI. PAT. Pożar zniszczył bazylkę
św.
W
bazylice znajdowały
już w roku 1922 uległa częściowemu spaleniu,
się słynne relikwje, które prawdopodobnie również uległy zniszczeniu.

najmiodszego z synów, który wiedzio- pracy”.

żek i wrogich

zasadzek.

Ś. p. Michał Czarnocki

ważnym

bez

był

zastrzeżeń,

dności,
ojca.

od:

i wielość

przeciwieństw była mu podnietą, a
praca namiętnością, Nie cofnął się
więc
przed
ryzykiem życia i ofiarą
wysiłku. Ratuje majątek, wstrzymując
temsamem przejście polskiej własnoś:
ci w obce ręce. Usuwa szachownice.

Komasuje sąsiednie

wsie.

Normuje

stosunki z kolonistami, Zaprowadza
prawidłową
gospodarkę
leśną.
W

sześciu nowych

folwarkach,

Ponieważ pracowitość p. Zwierzyńmimo trusię by podzielić los skiego znana jest dobrze na bruku
Zjazd biskupów obrządku łacińskiego w Wilnie,
wileńskim więc rozumiemy jego zniecierpliwienie,
gdy
mu
rząd
pracować
- Niech wraz z ich žyciėm nie schoW dniu dzisiejszym 9 i jutro 10 biskup Podlaski Henryk Przeździecki,
dzi do mogiły to niezwalczone
po- nie daje. Należy oczekiwać jednakże, b. m. odbędzie się w Wilnie w mie- ks. biskup Łomżyński Stanisław Żu:
rezultaty szkaniu
czucie konieczności walki z ciemnotą. iż p. Zwierzyński ogłosi
]. Excellencji Arcybiskupa kowski. Z Warszawy przybył metroA w naszej pracy niech wzniesione swej pracy w «komisji rzeczoznawców» Metropolity Jałbrzykowskiego
zjazd polita arcybiskup Edward Ropp.
zostanie świadectwo, że słusznie oni za innych rządów, kiedy to zapał do biskupów obrządku łacińskiego w spraOczekiwany jest przyjazd biskupa
na wach dotyczących obrządku wschod« P.ńskiego Zygmunta Łozińskiego i ks.
czekali, a myśmy dotrwali dni wy- pracy jej członków nie napotykał
żadne przeszkody.
zwolenia.
biskupa Lubelskiego Fulmana. Równiego.
2
_
Adam Dobrodzicki,
Kiedy niegdyś napisałem, że endecy
W zjeździe w pierwszym rzędzie nież weziną udział w zjeździe dawny
T BATE
M Z ODTERAKICSRA
traktują państwo polskie tak, jak emi: wezmą Udział biskupi, w których dje- prowincjonał Jezuitów
w _ Polsce,
WIELKIE SOLECZNIKI. gracja rosyjska — SSSR, to jest nie cezjach istnieje kwestja
obrządku przełożony domu Albertyńskiego (pod
Koninem) ojciec Piątkiewicz.
— (w) Wiec NPCh. Po gościn: jak Ojczyznę, lecz jak wrogą potencję, wschodniego.
Do Wilna przybyli dotychcząs ks,
nych występach pow. Wojewódzkie: —to zacny p. Hiasko z Gazety War:
go (w początkach października b. r.) szawskiej obraził się na mnie. Było
N. P. Ch. i „Hramada“,
w dniu 1 listopada r. b. przybył do to nawet miło, że się obraził, bo
ny ciężkiem

pogró:

zaopa-

trzonych
w
doskonałe
inwentarze,
stawia
wzorowe
obory
i stadninę.
Uruchamia tartak, kilka cegielni, аchówczarnię,
gorzelnię,
motorową
mleczarnię
i platkarnię.
Zorganizo:
wane przez niego warsztaty
wycho:

przeczuciem,

przedarł

Wielkich Solecznik pos, Szakun ł z po-

dowiódł

tem,

tym obozie

że

ludzie

myślą inaczej.

porządni

w

W

środowisku

ciemnoty

i zacofania,

Protesty słuchaczy

szone okrzykami

zostały zagłu-

bojówki,

przyczem

stał się krzewicielem kultury i oświaty. Obstawiony policją i przeszkoda: część zgromadzonych opuściła
mi, potrafił utrzymać we wszystkich wiecu udając się do Kościoła.
folwarkach

tajne szkoły

polskie,

bi-

bljoteki i teatr. Po wsiach pozakładał
współdzielnie.

Z jego inicjatywy je-

den z folwarków oddano na średnią

szkołę rolniczą.

W

przewidywaniu

szedł

swej

czujności i

tak daleko,

że

teren

kiego typem doskonałym były artykuly

prasy „Kadetów*
1905 i 1906.

wyzwolenia

z za:

Na zakonczenie

pos. Szakun па-

gara do organizowania «jaczejek»
N.
P. Ch
sobie na powszechny szacunek i
Ludność okoliczna z upragnieniem
najbarspraw
zaufanie, Rozsądzanie
dziej osobistych oddawario bezapela- oczekuje położenia kresu agitacjom,

niedbania

i

przesądów,

zasiugując

cyjnie w jego ręce polubowne. Twar-

dą miał rękę,

ale

liwą, tak

zwano

że

dobrą i sprawied:
go

„Batko”,

wnoszącym

ściaństwa.

a

tylko ferment wśród wło-

NOWOGRODEK.
W ostatnich dniach w

gdy opuszczał. Wołyń, žeguano go
— Wilki.
ak mądrego i niezastąpionego opie- różnych punktach województwa pojawiają się w ogromnej ilości wilki,
Urna.
Przed samym wybuchem wojny,
objąwszy ojcowiznę,
osiada w ziemi
I tu w pasie przyNowogrėdzkiej.

frontowym, pod

ogniem

przewieka-

jących się walk pozycyjnych staje się
ośrodkiem

niezmordowanej

społecznej. jako prezes
komisji
szacunkowej,

pracy

lachowickiej
a następnie

w Rosji w

latach

Uwagę naszych władz bezpieczeństwa już od dawna z -rócił fakt nieprzejawiania się działalności Białorus-

kiej

mady

Włościańsko Robotniczej
na terenie. powiatu,

Trockiego,

gdzie

Hra-

Wileńsko-

niema dotychczas

ani jednego „hurtka*, gdy tymczasem

we

woj.

wszystkich

prawie

Wileńskiego,

powiatach

Nowogródzkiego,

Poleskiego i Białostockiego
działalność „hurtkow* rozwija się z całą
„Czytelnik
polski
będzie
musiał
„Tylko dzięki taktowi i spokojneintensywnością, a liczba ich dosięga
mu zachowaniu przybyłych
w dniu znów się nauczyć czytać między wier- już obecnie 627. Prowadzone w tej
tem do Wielkich Solecznik włościan szami jak ża okupacji niemieckiej” — sprawie wywiady ustaliły, iż w pookolicznych niedoszło do ekscesów, czytamy tam, a potem taka typowa wiecie Wileńsko-Trockim, poddanym:
które usiłowali wywołać organizato: melodyjka z katarynki kadeckiej:
częściowym wpływom
U podstaw dekretu leży pogląd, że siłą dotychczas
rzy wiecu.
Po wiecu zorganizowano
ostatmaterjalną, konfiskatami, karami pieniężne- „Wyzwolenia, rozpoczęła się
rozdawnictwo bibuły komunistycznej, mi, więzieniem redaktorów i zamykaniem nio zamaskowana oraz jawna w po-

już wówczas myślał o wprowadźeniu
którą w większej ilości przywiózł ze dzienników
w niej języka ukraińskiego.
`
narodu.
Rozumiał ludność miejscową, jej sobą pos. Szakun.

potrzeby i drogi

Tajna ugoda w sprawie pow. Wil.-Trockiego.

Lecz dziś

mocą bojówki
NPCh.
organizuje
wpływ
pp.
Hłasków
na
zw.
wiec Niezależnej Partji Chłopskiej.
ludowo - narodowy
jest
coraz
Wiec
zgromadzit
narazie
licznych
me
licznych rzemieślników, do
z powodu
Przy oklaskach
bojówki mniejszy. I oto teraz
dziś promieniują pracą dobrze
wy» słuchaczy.
wprowadzenia
dekretu
tamującego
apos. Szakun wygłosił dłuższe przeszkolonych ludzi.
narchję
słowa
drukowanego
w
Pol
Pracował sam bez wytchnienia, a mówienie prowokacyjne, nawołując do sce,
Gazeta Warsz.
pisze artykuł
walki z burżuazjąi
innych do uczciwej
pracy niewolił zorganizowanej
zupełnie
rewolucyjny,
taki typowy
i w ten sposób szedł im z pomocą. działającem iu < Wyzwoleniem»,
rewolucyjno-impotencki
artykuł, ja-

co zwiastuje

według

ności

miejscowej

zimę.

Wilki

mniemań

srogą

grasują

rzucając się na ludzi.
I tak przed paru
drzeja Makarewicza
Akanowicze
pow.
napadł wilk gryząc

lud-

i wczesną

w biały

dzień

dniami na Anmieszkańca wsi
Nowogródzkiego
go dotkliwie w

<gminnego komitetu aprowizacyjne- lewy policzek oraz ręce; tylko dzięki
go» skutecznie bronił ludność przed nadejściu okolicznych włościan udało
wyjednywai dla kilku się wilka zabić,
zniszczeniem,

można skrępować
:

my się do tego chóru.
jest władzą, gdy

wieców

agitacyjnych

it.

p.,

ono
Niezależnej Partji Chłopskiej.
Z inicjatywy posła Wojewódz:
kiego i Szakuaa zorganizowano Sszereg wieców,
a powiat
zarzucono
uloikami N. P, Ch., zwłaszcza „Dzwonem Wioskowym”, którego wydawcą

jest

pos. Dubrownik.

ustalóno
widoków

cie

Jednocześnie

iż „„Hramada*, nie mając
na powodzenie w powie-

zamieszkałym

w

liczbie przez katolików,
zrzekła się
tego terenu ugodą, która jak stwierdzono
przed kilkunastu
miesiącami

odbyła się w Wilnie, na rzecz Niezależnej

Partji

Władza

pozwala,

aby

Chłopskiej.

mian obudzić i rozniecić
najniższe
instynkta, jak to uczynił swego czasu

wśród ludu rosyjskiego, —szczególnenabiera

wszelkich

praca kulturalna

naszych sto*

warzyszeń
społecznych,
mogących
się tej niszczycielskiej akcji przeciwstawić. W pierwszym bodaj
rzędzie

potrzeba tu szerzenia

oświaty, albo"

wiem jak wiadomo
destrukcyjne hasła kemunizmu tylko wśród ciemnego ludu mają widoki
szerszego po*
wodzenia. W zrozumieniu tej prawdy
stara się najstarsza instytucja oświa*

towa w

naszym

kraju —Polska

Zawodowych,

oraz osobna

konferen-

zerwano

i szkół. Praca taka

wymaga

nie zdoławszy

przy

ul.

Przy ulicy Wielkiej
rzliwe posiedzenie,

doniosłości

jej zadań się źwrąca. Nakazem chwili
jest zwiększenie ilości stałych
członków Macierzy i składki, które, regularnie opłacane, stanowiłyby
trwaęą
podstawę dla jej pracy.
Z radością
należy stwierdzić, że niedawny
apel
Macierzy do społeczeństwa
nie po:
zostaje beż echa. Tak np. zgłosił *w

du Wojewódzkiego, który gremjalnie
prawie zapisał się w poczet członków
Macierzy. Mnaożą się również doraźne

dojść do po-

Wielkiej

Nr.

i krzewiąc zdrową myśl

tam, dokąd

dociera obecnie jena propaganda _nienawiści i hasła
posunięiej do ostat-

nich granie demagogji.

2

Zapisy na członków, oraz
ofiary
przyjmowane są w biurze Centralne:
go Zarżądu, Wilno
Benedyktyńska
2 m. 3 od 10 rano do 3-ciej pop.

Współczesna

Encyklopedja
Polityczna
podręczny
(pojęcia,
partje,

informator

dla czytelników

państwa,

prasa,

gazet

import,

publicyści

i

eksport,
politycy

współcześni)
opracował alfabetycznie i przystępnie

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

stron.

CENA 9 ZŁOTYCH.
Do nabycia u Gebethnera
i we wszystkich księgarniach,

$|

Nowość

($) Opuściła

e

wydawnicza!

prasę drukarską 1 znajduje

się we wszystkich księgarniach
najświęższa praca
Czesława Jankowskiego
p. t

„L czeczotkowej szkatulki“
5
Š

©|

(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.

CENA 5 ZŁOTYCH.
Zi

CASCARINE
LEPRINCE
BECZY
PRZYCZYNY

|

i SKUTKI

ZATWARDZENIA
Sprzedaż w aptekach i składach
aptecznych

W. Z. P. Nr. 34 Wilno, „V

ZA

GOTOWKĘ
zaraz
WODNYCH,

DOMÓW,
Na żądanie oceniamy fachowo podług

cen obecnychi stanu hipotecznego
nieruchomości. Zupełna gwarancją
solidnego załatwienia.

Wilefiskie Biuro Komisowo-Handlowe,
Mickiewicza 21, tel. 152,

34,

odbyło sią buzaś w końcu

nia

dla

1)

Wotum

zaufa-

ków

Zawądowych

i

uznanie

wybo-

poszczególnych

związ-

Komisji „Okręgowej Związ-

rów odbytych w marcu, 2) Upoważ:
niono Kom, Okr. Zw. Zaw. do zwo*
zebrań

Macierzy. O

ile ruch ten się rozwinie i ogarnie
całe nasze myślące społeczeństwo, to
przy małym nawet wysiłku poszczególnych jednostek można będzie dokonać wielkiego dzieła i znakomicie
rozwinąć
akcję
Macierzy,
szerząc
oświatę w najciemniejszych okolicach
naszego kraju, niosąc słowa prawdy

MŁYNÓW

przyjęto rezolucje:

łania

wielkich

o które też Maciež do spo

OŚRODKÓW,

rozumienia,
W ten sposób w dniu 7 b. m.
odbyły się oddzielne posiedzenia Komisji Okręgowej Związków Zawodowych

Ma-

cież Szkolna—rozszerzyć swą działalność, zwiększyć ilość swych placówek

potrzebujemy
FOLWARKOW,

W dn. 7 b. m. odbyła się konfe: w Wilnie,
rencja
Komisji Okręgowej Związków
Po burzliwej dyskusji pertraktacje
nie

nią

nasz

piać jad nienawiści społecznej najSzerszym masom
ciemnego jeszcze
ludu, zachwiać w nim religię a wza-

przeważającej

Konferencja Komisji Związków Zawodowych,

Dekret prasowy skiero- cja Komisji Centralnej Związków Zawany jest przeciw propagandzie bol: wodowych. Jak wiadomo ta ostatnia
szewickiej i przeciw takim pogłoskoóm, stanowi secesję z Komisji Okręgowej
jak te o wojnie z Litwą, które prasa Zw. Zaw., jako Komisja w której
endecka wymyślała umyślnie, aby pod- działały wpływy Polskiej Partji Socja:
rywać polityczny i materjalny kredyt listycznej.
Przed zwołaniem obu konferencji
Polski zagranicą. Niech że więc na
dekret oburzają się.. zainteresowani. projektowano wspólne posiedzenie i
w tym celu nawiązano między obiema Komisjami pertraktacje
W toku rokowań P.P.S. wysunę«
o
O
PTO
WE rea
ło żądanie by na 12 miejsc Zarządu
We wsi Lubanicze wilki wykradty 8 było obsadzonych przez przedstaz chlewów prawie wszystkie barany wicieli Polskiej Partii Socjalistycznej,
i cielęta porywając nawet źrebiaka; Oraz postawiła wniosek aby do Kom.
Projektowana jest generalna obława Zw. Zw. wchodziły tylko związki
na wilki,
scentralizowane stanowiące oddziały
poniewierać.

staci

kraj

BEZSCA

myśl i wolę

Za Gazetą Warszawską potępia dekret Warszawianka i niektóre
inne
pisma
stołeczne.
Nie
przyłącza:

wytęża wszystkio siły by

cały, w czasie jaknajkrótszym pokryć
siecią swych placówek,
za pomocą
których, mógłby skuteczniej zaszcze*

ofiary składane na cele

Ofiary huraganu.

się odważył półożyć kres bezkarności
nadużyć był wystawionym
na kilku*

W chwili gdy wojujący komunizm, przy”

tych dniach swój akces cały niemal
zespół urzędniczy Wileńskiego Urzę-

otrutych,

sobności
własny dom przekształca
również na schron dla sierot.
łonie stronnictwa, którego p. Stroński
W okresie rewolucji wysunięty na jest pisarzem politycznem. Oczekując
Trzęsienie ziemi w Ameryce.
czołowe stanowisko komitetów lokal- tego, ograniczymy się do stwierdzęLONDYN, 8.XI (PAT). „Daiły News* donosi z Managui, że trzęsienie
Urodzony w 1859 r. w Naczy, w nych pracuje niestrudzenie. Bolsze- nia nieprawdziwości
twierdzeń p.
ziemi Nowogródzkiej, po ukończeniu wizm odsuwa go w bezczynność i Strońskiego, gdyż cała prasa €uro- ziemi, które odczuto onegdaj w wielu miejscach Ameryki Środkowej wyrządziło szkody w wysokości 600 tysięcy funtów szterlingów.
Instytutu puławskiego i samodzielnej pozbawia praw. Atmosfera deprawacji,
nie źle, lecz dobrze
przyjęła
pracy w Stańkowie, przez lat trzy: bezmyślnego i bezcelowego niszcze- pejska
Nieśwież,
Tak było w Londynie, w
dzieści administrował kluczem biłoc- nia jest dlań szczególnie męczącą.
Berlinie, w Paryżu, inaczej jest tylko
kim hr, Tyszkiewiczów na Wołyniu.
A mimo to najście okupacji nieMANILLA, 8—XI, Pat. Obliczają tu, że ofiarami sobotniego huragaZastał tam warunki pracy zastrasza- mieckiej zastaje go przy pracy, aby w imaginacji p. Sirońskiego. Nato:
cała ta prasa europejska, której nu, który przeszedł nad południową częścią
wyspy Luzon
padło około
jące. Majątek z 24 tysięcy dziesięcin ratować ogłodzonych przed rekwizy- miast
opinię może w sposób zbyt teatral- 300 ludzi. Dotychczasowe, niedokładne jeszcze sprawozdania, wykazują,
ziemi
wystawiony
na licytację
nie cjami,
Własnych tylko strat nie do- ny uważa
p, Stroński
za jedyny że straty materjalne
dochodzą do kilku miljonów dolarów.
znalazł nabywcy nawet za 5000 ru- chodził. Nie uważał Niemców za posprawdzian
wszelkich
naszych
war:
bli. Szachownice z kilkunastu wsiami wołanych do sprawowania sądów w tości—ta opinja nie zrozumie nigdy
Nowy rekord lotniczy.
i licznemi kolonjami niemców nie po- kraju. Nowa gwałtowna fala bolszew jaki sposób można w żiemiańskiem
czuwających się do żadnych zobo: wizmu zastaje go na stanowisku piśmie
pisać w tea sposób o akcie
PARYŻ, 8XI. PAT. Dwaj lotnicy francuscy Costes i Rignot odbyli
wiązań dzierżawy. Gospodarstwo rol- prezesa „Okręgowej rady ziemi Min
kurtuazji
dla
klasy
ziemiańskiej,
któlot bez
żadnych
wypadków
"na przestrzeni 1200 kilometrów
wczoraj
ne, które obejmowało nieznaczną za- skiej". W ogólnym popłochu pilnuje
rej
wyrazem
niewątpliwie
był
Niez
szybkością
165
kilometrów
na
godzinę.
ledwie część majątku, było bez in- powierzonego mu szkolnictwa polskiewentarzy i w najwyższym
stopniu go. Naglony do wyjazdu, odpowiada: śwież.
Pan Aleksander Zwierzyński ogiazaniedbane. Las dewastowany przez „nigdy nikomu nic złego nie zrobiWalki między przemytnikami spirytusu.
oświadcza iż wy*
dzierżawców. Kredyt zamknięty, Bez- łem,
więc
nie będę uciekai*.
Nie- Sza list, w którym
droże, a do najbliższej stacji kolejo: chętnie widział zło, bo sam nie czy- stępuje z komisji rzeczoznawców do
WASZYNGTON, 8.XI. PAT. Jak donoszą ze stanu lllinois, dokonano
wej 150 wiorst odległości, Stosunki nił krzywdy. „Wolał na mogiłki* zejść spraw kresowych motywując to m. tam zamachu rewolwerowego na burmistrza jednego z tamtejszych
miaz ludnością i współpracownikami do aniżeli ustępować. Nie przywykł scho- innemi takiem zdaniem: „nieokreślone steczek.
Przypuszczają, że zamach ten pozostaje w związku z walką
rządu toczącą się między dwiema bandami przemytników napojów wyskokowych!
tego stopnia zaostrzone, że robotnika dzić ze stanowiska. Wolał zginąć — od kilku miesięcy stanowiskó
faktycznie uniemożli- która pociągnęła za sobą już kilka morderstw.
można było mieć jedynie za poręką i tak się też stało. Gasnące oczy ko- wobec komisji
`
miejscowego
karczmarza.
| ten kto nającego'patrzały jak obdzierano zwłoki wiające jej ciągłość i systematyczność
Kresach,
który
służbę
swą okupił
męczeńską Śmiercią na placówce. To
też godzi
się wskrzesić
w pamięci
obraz trudów jego uczciwego życia.

ošwiaty.

łeczeństwa świadomego

w Charkowie
rosyjski,

:1271)

krywając się płaszczykiem legalności,

środków,

Głowaczowa.

%
RYGA, 8:XI. (fel. własny „Słowa). Z Moskwy donoszą, że
stał rozstrzelany przez władze G. P. U. znany monarchista
szy przyjaciel i współtowarzysz Puriszkiewicza, pułkownik
waczew przybył do Rosji nielegalnie, celem organizowania

Katastrofa

sprawie

i oświatowa

Dlaczego Polacy wstrzymali się od głosowania.

„gzacunek,

wysłużoną.

pamięci,

ponosząc

W

go znaczenia

rektorjatu Krajowego Simonajtisa,
rjatowi dalsze prowadzenie (agend,

przy

na Litwie.

komunistycznych.

mordu bolszewickiego

opiekun wychodztwa

i ocenę twardo
Cześć

ły krwawe

”

łączy

komunizmu

KOWNO, 8—XI. (żel. wł. Słowa). Na mityngach omawiających
rocznicę przewrotu bolszewickiego odbytych w Kownie wynik-

Czarnockiego

Obywatela Ziemskiego, który w raz z synem

inspektor
po mieście pogłosek
w wielu
zgoda nie została osiągnięta i

Landsberg. Wediug
krążących
sprawach dotyczących tranzytu
sprawy

z Moskwy

261

ków i przeprowadzenia w nich kampanji przeciwko P.P.S, jako rozbijaczce jednolitego frontu proletarjatu.

ROLNIK—LESNICZY
Uchodz. z Niemiec, agron. kier, i
, adm. majątków
lasów i drenaży,

Labor-weterynarz i specj, dla hodowli

koni, bydła, owiec i świń, oraz upra:
wy pola, oblewanie i osuszanie łąk,
Książkowość i kasowość uzupełniona.
Kom. obwotowy, prawnik ref,, oficer
rez., żonaty 1 dziecko Szuka odpo»
wiednej

posady

od

1 IV. 1927

1 I. 1927

r.

ы

albo

Zgłoszenia sklerować do 4, Kusiński
poczta Niewiadom, pow. Rybnik G.-S1.

4;

ЭО

SGO

3

W

Nr 260 (12707

3

PRZYCZYNY RUINY GOSPODARCZEJ W POLSCE |

I JAK JE USUNĄĆ?

Widzimy zatęm, że większych

sum

zie Polska z wywozu fabrykatów
emysłu osiągnąć nie może, że naet sumy te mają wyraźną tendencję
mniejszania się z roku na rok.
Co prawda dzięki spadkowi warości nasżej waluty na 50 proc., konunktura wywozowa się znacznie porawiła, lecz i to, zdaniem -mojem,

szej gałęzi życia gospodarczego kraju niezwłocznie ją znieść,
nawskroś
rolniczego,
rządy
Polski
szeroko otwierają
granice Państwa

dla wwozu

zboża i mąki obcej,

Wedle Gł. urz, statystycznego
Polski wwieziono zboża i mąki:

W roku 1922 za

„
„
$

15495000

godzi!
Ażeby sobie uprzytomn'ć jaką po-

do

Cena

Pszenica

1923 „ 23.067000 „
1924 „ 68169000 ‚
1925 # 403.939 000 „

sce, bez rozwoju
tego rolnictwa
i
jego produkcji, bez wzmeżonego wywozu i dobrej realizacji tej produkcji
piodów
rolniczych
i hodowlanych

1 kg.

yto

„ 0,30

°
ctwa, przemysłu i handlu;
będzie
nie
nigdy
że bez tego
zmniejszać bezrobocie;

20°
„ 0,40
rolniczych i pro- Jęczmień
3656 >zł. 169.16
Kartofle .
„ 0,04
914
duktów przemysłu rolnego.
$
Była to najzupełniej systematyczPorównawcza wartość produkcji w Polsce 4 głównych działów pronie i konsekwentnie przeprowadzona dukcji górniczo-hutniczej:
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zdoła zachować swej
niepodległości

oraz ieśnych nie może nastąpić uzdro- bez niezależności
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gdyż nie tylko w byt, ale i w godność
Państwa

usienio

bakterji z

łej Polski jest zagrożony.
jednej strony,
a niezmiernie rzadki,
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z heszych właścicieli ziemskich. To ostatRady gactwa narodowego kraju, w którem do 10 lub 11 miljardów złotych, ob- nie jest już tylko w całem zagadnie- tara są znacznie niższe w mniejszej
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państwoё

W obecnych
najzupełnitj

zaś warunkach
zrozumiałe,
że

rządu — w czerwcu
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wyrażających
się w tłumnych pocho- trudnionych w górnictwie i przemy.
dach o podniesionych nastrojach, są šie,
niskie ceny ziemiopłodów i bydła w
„ Kraje mniej od Polski rolnicze, a
miczej—czyli nędza wśród 70 proc.
W 1925 r. podatki państwowe, stosunku do cen wyrobów
prze:
ludności w Polsce — automatycznie komunalne, gminne oraz Świadczenia mysłowych i kosztów kredytu, który więcej od niej przemysłowe jak Fran.
Belgja
wpływała na zastój w handlu i prze- socjalne obciążyły polską ludność po- dla rolnictwa wynosi około 10 proc, cja (5 miljonów robotników),

myśle, i stopniowo dobrobyt zanikł nad jej siły płatnicze — wyraziły się w stosunku rocznym.
Pomimo
ceł
wśród
ludności
handlowej
i prze- one bowiem sumą około 3 i pół |mi- importowych ochronnych, które przed
ljarda złotych.
mysłowej.
rokiem z wielkim trudem wywalczyło
Warsztaty pracy i fabryki się zreWartość rocznej produkcji w Pol: rolnictwo, rolnik nie jest w Stanie
dukowały, zamykając się, i bezrobo- sce wynosi; (dane 1925 r).
związać swój budżet koniec z końcem i žywiotowo protestuje przeciwProdukcja
rolna około 6.500 miljonów złotych,
ko ściągaaym podatkom.
500
a
leśna
”
O ile jednak rolnik niemiecki
w
1.500
„ górniczo hutnicz. „
lepszych się znajduje warunkach niż
„ przemysłowa
» 1500

(1'/,

miljona

(8

miljonów

(3

miijony

wwozowe

robotników),

Niemcy

robotników),
robotników)

Włochy
mają

Własnych Ba

cia

(nigdy jak u nas — wywo-

zowej na - płody

rolne,

Szybko kroczyć będzie do dobrobytu. stosunku do roku zeszłego,
może a
Po paru leciach tej nowej polity- nawet napewno wywołać musi zwyżki agrarno-leśno-eksportowej, Polska kę złotego i stopniowy powrót jego
mie do poznania
i nikomu do parytetu złotego.
byłaby
do głowy
Z
nie
wówczas
Byłoby to niestety wielkiem nie-.
się
starać o
kredyty zagraniczne.
i
@
Ё
bezpieczeństwem.
и ат

utrzymując

by najzupełniej

gdyż

bilans płatniczy— dzięki bardzo czynnemu bilansowi
hand'owemu—przy-

spzrzałby
cej.
Pod tym
Jedynie dotąd Polska prowadzi czas czasy
politykę wręcz przeciwną: pobiera to Polska

przez to ceny na zboże'na wyższym
poziomie na rynku wewnętrznym.

wystarczająco,

tych pieniędzy

świadczeń socjalnych,

produkcji pozostałej

zatem wartość stosunku rocznym.

z 11 miljardów _ Jest to wprost nie do pomyślenia,

po potrąceniu 31/4 miljarda, czyli pro-

ażeby

Państwo mogło

ustalić

tsk wy-

ochronnych

7*/* miljarda była w

1925 r. w
pół miljardami wszelkich
danin, t. j. sce dowiodło, bo prywatnie się
około 45 proc. Jest to—inaczej, nieste- biera i 5 i 8 proc, miesłęcznie,

ty, określić tego nie sposób — rabu-

nek państwowy, który w najkrótszym
czasie doprowadzić musi doostatecz-

nej ruiny wszystkie warsztaty pracy
jak w rolnictwie, tak w górnictwie i
przemyśle,

:

Musimy tu jeszcze zwrócić uwa*
gę, że wszystkie warsztaty pracy wyżej
wymienione prócz
podatków

wywobiuro-

porównaniu z Polską. Najtańszy kre- wych.

Jest rzeczą oczywistą. że polityka
dyt dla rolników
w
Polsce jest na
24 proc. w
stosunku rocznym,
w antyagrarna w Polsce jest prowadzo-

soki pracenł, który, nie ukrócając by- Niemczech zaś żaledwie 10 proc.
Polsce obciążona trzema i najmniej lichwy, jak to życie w Pol
Pomimo to rolnicy niemieccy

dukcji wartości

cła wywozowe, stosuje zakaz
zu zboża drogą rozporządzeń

burzą i groźnie

protestują

na od chwili jej wskrzeszenia

z całą

się stanowczością i konsekwencją: Skutki
jaknajgorsze.
przeciwko tej polityki okazały się

wywozowi

Ta

drożyzna

uniemożliwiła

w wielkiej

naszemu

mierze

przemysłowi

konkurencję z zagranicą i jeśliby zło:

ty polski wrócił do parytetu złotego,
raczej spławowi
zboża i drzewa do to obawiałbym się, że fo niezmigrnie
razem około 11.000 miljonów złotych,
na całokształt ekow Polsce niema—w przeciwieństwie
Królewca, Szczecina i Gdańska i da- ujemnie wpłynie
Wiemy, że około połowy wartości wszelkich i Świadczeń
socjalnych do Niemiec. Odwrotnie—są cła eks. kratycznych, administracyjnych i przez lej do Holandji, Anglji i Szwecji Sta- nomicznego życia Polski.
urzędy
produkcji
rolnej — czyli około 31/. były niesłychanie obciążone wysokoś- portowe prohibicyjne. Ceny na
zie: wnętrznewalki z lichwą obniża we- ia się najpotężniejszem mocarstwem
W obawie przed temi następstwaceny, utrzymując je na po» przez swe ktogactwa w Europie.
miljarda
przypada na drobną
włas- cią legalnie ustalonego prucentu kre- miopłody i bydło są o 20 proc. do
mi
należałoby już obecnie zawczasu
ność
prawie wolną
od podatków i dytowego- mianowicie
24
proc.
w 100 proc. droższe w
po dziś dzień ustabilizować kurs złotego chociażby
Niemczech w ziomie znacznie niższym od šwiato- tej epoce Świadczą
polski! Ceł wwozowych

swemu

w 1924 r. waluty

coraz wię- Polsce, na t. zw. drożyznę życia.

względem wróciłyby wówXVI i XVII stulecia, kiedy

dzięki

Wprowadzenie

tak wysokiej (szczególnie w stosunku
go marki
polskiej)
nadzwyczajnie
w
na koszt utrzymania
wpłynęło

wzdiuż na obecnym poziomie.
:
Że obawa ta jest uzasadniona doJedyny zarzut, który mogą zrobić wodzi tego fakt zwiększonego
wyprzeciwnicy tej ps
tacy się wozu naszego węgla, dzięki strajkozawsze znajdą dla szkodzenia Polsce wi węglowemu
w Anglji, przez co
—jest ten, że podrożenie życia będzie napływające za węgiel waluty zagraskutkiem takiej polityki.
niczne wywołują wyraźną tendencję
Na to odrzec należy, że się z tą złotego do podnoszenia się.
szeregi spichlerzy
Wisły do Gdańska.

starych

wysokim podatkom, gdyż przy nie- Polska cała ugina się pod nimi. Ru:
zupełniej uniemożliwia prowadzenie sprzyjających dostatecznie cenach na ina ekonomiczna Polski jest przera«
jakiegobądź przedsiębiorstwa.
ziemiopłody rolnictwo nie jest w sta- żająca.
możliwoścą przecie napewno liczyły
- Jesteśmy na całej kuli ziemskiej nie przynosič zyskėw.
Sfery rządzące w Polsce bezwa- kraje europejskie, które zaprowadziły
jedynem Państwem, które ustawowo
Kiedy się to wszystko porówna runkowo nie miały dotąd jasno wy: u siebie cła wwozowe na zboże i
dopuściło do pobierania 24 proc. w z tem, co się dzieje w Polsce, wów= tkniętego programu
gospodarczego również Stany Zjednoczone Ameryki
stosunku rocznym,
czas dopiero się dokładnie rozumie dla Polski, nie zdawały sobie
Spra- Północnej przed wprowadzeniem u
Ohydną tę ustawę należy nie mo: dlaczego rolnictwo w Polsce do: żę z tego też względnego aksjoma: siebie zakazu wwozu zboża, i ten
dyfkować stopniowo, jak się nowy szło do tak przerażającej ruiny, co u, że:
wzgląd nie przeważył jednak u nich,
Minister Skarbu do tego zabiera, lecz automatycznie, że tak powiem, wy* bez popierania rolnictwa w Pol. rozumiały bowiem, że ogólne wa«
naj.

Raz

jeszcze

zaznaczam,

źe w

artykule tym, jakkolwiek pisanym
kijka miesięcy temu, wypowiedziane

zostały zasady, które i dziś podzie

[am

Min

KAROL NIEZABYTOWSKI.
Rolnictwa
i Dóbr Państw.
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"KRONIKA
WTOREK
9 Dziś

Wsch. sł, o g. 6 m. 25.

| Teodora
futro m.

Zach, sė.; 0 g.

4 m. 14

Temperatura
šrednia

| +
f

—

wach
:

minimum za przewiduje

możność

od=

tiego

Tendencja

barometryczna

nom

(w) Zmiany

ziemian

Kurji Wileńskiej. Jego Excellen-

powyższy

powiatowej, Głębokiem,
i Brasławiu

w dniu

—

wany

Wilna,

ks. dr. Jan

gdzie

prze-

handlu

Ellert.

tem

wzięcie

zebraniu.
(x) Doroczna

stow. młodz. im.

nabiałem

i produktami

miecz-

ninej:

Teatru

siego $. p. Pawla

Cape,

udziału w

W tym

sowego urzędnika
wydziału
bezpieczeństwa p. Stanisława
Staniewicza.
— (t) Podziękowanie
za depeszę kondolencyjną. W odpowie:

Wojewódzkim

też

celu

Urząd

wódzki wydał następujące
nie: 1) Sprawdzać ściśle

akademja

kr. Jagielly

i

odbyło

się

pierwsze

zarządzepaszporty wojewoda

wileński

p.

Wł. Raczkie-

wicz.

KRONIKA TOWARZYSKA.
dzi na depeszę kondolencyjaą wysłaponad
dni
10),
2)
nie
wydawać
no—
Czwartki
u p. Władysławoną z powodu
zgodu
śp. Marjana wych paszportów na
zwierzęta po- wej Raczkiewiczowej. DowiadujeDubieckiego Wojewoda Wileński
оmy się, że p. Wojewodzina
Władytrzymał od syna zmarłego następują: chodzące nie z Wilna.
3) Chorych zwierząt na pryszczy- sławowa Raczkiewiczowa w dniu 11
ge podziękowanie: „Za słowa współ:
cę, lub podejrzanych nie wprowadzać listopada
wznawia
swe
przyjęcia
czucia nacechowane
pietyzmem dla na targowisko, lecz
skierowywać bez- czwartkowe
w godzinach 5—7 pozasług i cierpień mojego 4. p. ojca—
pośrednio do rzeźni.
południu.
przesyłam w imieniu matki
mojeji <£ — (x) Bank angielski
propo— Czarna kawa. W dniu [13
własnem najgorętsze podziękowanie.
Ziemia Wileńska tak obficie zroszo. nuje magistratowi zaboli Ma- b. m. Wojewódzki Wileński Komitet
na krwią bohaterów 1863 roku zaw. gistrat m. Wilna w dniu wczoraj: V-go „Tygodnia Akademika” urządza
szym otrzymał od angielskiego banku w Salonach Pałacu Reprezentacyjnesze niezmiernie
bliska i droga
była korporacyj
kolonjalnych
pismo,
w go Czarną Kawę z tańcami, poprzesercu mego Ś. p. Ojca”.
którem
bank
ten
przedstawia
magi- dzoną interesującym działem koncer=
żE— Z Izby Skarbowej.
Prezes stratowi propozycję
udzielenia po: iawym.
wileńskiej -lzby
Skarbowej
p. Jan
2 ы
ważywszy na cel, na który czys*
Malecki wyjechał 'na dni kilka do
ank wspomniany, który posiada ty dochód z zabawy będzie przelaWarszawy w Sprawach służbowych.
50 milj. funtów szterlingów kapitału
podkreśla, iż dla miast

gotów

wypożyczyć

od

w

milj, funt. szterlingów.

ny, jak równieź na to, że jest to pierw=
Polsce jest sza
impreza taneczna
w bieżącym
l:go do 8-iu sezonie, powodzenie jej jest zapew-

nione.
t
państwowych.
Warunki pożyczki należy zgłaszać
Bilety nabywać
možna u pp. g0— Zatwierdzenie
konfiskaty,y. przez Ministerstwo Finansów w Lon- spodyń honorowych, których
lista
W tych dniach na sesji gospodarczej dynie.
ukaże się w najbliższym numerze.
1-2
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Orkiestra pod dyre- cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
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mydłem
w proszkų“

Nowy

i
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mydłem

E. Kudrewicz Mickiewicza 26.
L. Rajbman Wileńska 11.
O. Winduszozafski Niemiecka 3,
„S. Zatb Mickiewiczą 42,

demonstrowane

D;,
RI nso,

L

w płatkach

mydłem
w kawałkach

S

repertuar!

* ° **

Wykonuje

Vim.

Warszawa, ul, Moniuszki

11. Telefon 204—87

i

Mackiewisz

Krem

z ogródkiem

rzed pękaniem;

AŃ, Fabryka peń

—

od Nr 88 do

na

Zwierzyńcu okazyj-

nie niedrogo sprze:
damy, Wszelkie
wygody.

bardzo

ZA

Punkt

dogodny

Karwowski

®
STS

TEST

niarzy. Czego tam nie było — poža
Sę Boże, a wszystko w takim stanie
że choć weź i wyrzuć na
śmietnik.
Tutaj humory
dopisywały w naj-

Jedni śmieli

się,

kiwali głowami...

drudzy smutnie

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0 Ba > |

Gdańska 6.
Telef. 9—05

5

zębów,

Nr

korony,

3

1, tek 1—47.

blisko kolei,

mieszkalny

Dom

Odpowiedzialny

liczę

„ZACHĘTA*

za ogłoszenia Zenon

Ławiński

wych

Dominikańska

niedrogo.

ANIE
kryte

išei

parokonne
lekkie Pe-

10 — Zej Wileński
Bank Ziemski, wožny

przyjmuje od godz. 9
4.19 „Mickiewicza

С

WEP--NE08C

1, . ТОМ

8 m. I

frontowe.

MIESZKAŃ
szych

oraz

buraków,

О*

uprawy

ciężkiej i lekkiej ziemi,
hodowli inwentarza.
Poszukuje

pokoi

od

zaraz

WYBÓR

os
anio

nem

w RS
sprzed
amy

|

„ZACHĘTA“

dolarów,

D Handl-Kom,

LTeldowiczowa

Gdańska6, telef.9.05

„ZACHĘTA“

KOBIECE. WENE:
DRÓG MOCZ:
12—5

U

nieważnia

E

oDY

zastawnicz,

ul.Mickiewicza
24 | Wileńskiego
tel. 277.
w. Zdr. Nr. 31,

niskich _ cenac
oraz wielki wybór
rozmaitych

ul. Wielka 53.

|

7.000—2.000—1.000
DOLAROW
orąz inne
sumy
ulokujemy

na

|
4
|

_ zaraz

gwarancje

1

hipotek.

Dom H.-K.

„ZACHĘTAĆ

gubiono,

dogodne

* ist
T-wa

jzaktyczna

zaraz.

arunki okazyjnie

si

Zastawowego na
okaziciela Nr 28110.

Druvarais

DOM
Įdochodowy
niedekretowy
w Wilnie
sprzedamy

Dom.

HK.

<ZACHĘTA»
Gdańska 6, tel, 9 05

,Wysawułctwe

Wileóskie*

a

książkę

wojskową Ye
ną przez P.K.U.
Wilno, rocznik 1897
na imię Izaaka Kaca
ul. Trocka Nr 16.

Gdańska 6
Tel. 9—05.

folwarczek

od 5-8 w. || 73 2000

chor.

własne

„ZACHĘTA*

—

DOKTOR

wyroby

Gdańska 6.
lub później
posady
poszukujemy dla
Telefon 9—05,
dyrektora, kontrolera
solidnychKlijentow
dóbr, administratora,
lub
samodzielnego
Dom H.-K.
IANINA, fortepjarządcy w większych
ny krótkie kupuję
majątkach, chętnie na
i wypożyczam:
Gdańska 6, tel. 9:05
procent,
Łaskawe W. Pohulanka 9—23,
zgłoszenia: Dębowa
Karczma, przez Łuck,
Lokujem
Siemieński Łopiński,
gubiono książkę
3
y
Z. wojskową,
da”
Gotowrkę
ną przez Р. К, С.
2
KUPIMY zaraz Wilno w r. 1923 na
DOGODNIE
Lejzer Trabinoza
gotówkę dobry imię
an eee rate
wicz
(rocznik
1892)
dom w dzielnicy zam. przy ul. Kalwaileńskie
Biuro
ryjskiej Nr 59 m. 9.
śródmieścia
UE . Нап‹іі‹;}п
d.
iew'cza
21,
Dom H.-K.

ZE

prz.

Prus

* karstwa, rybołówstwa,
oraz
gospodarstwa
leśnego i tartaku. Specjalista
w plantacji

pojė-

yfczych

chor.
NE, WENER
MOCZOYCZPEC,
SKORNE

i

majątkach

mością
mleczarstwa,
gorzelnictwa,
mącz*

większych i mniej-

tersburskie jedno:
konne do sprzedania,
|. Dowiedzieć się można

R

zdobyte w

przemysło-

od nieskazjtelny a
zaraz: pięć pokol organizatr, ze zna

Dowiedzieć się 9_11 W<iście

Dom

Gdańska 6, tel. 9.05

większych

o wynajęcia

rano i 2—4 po połudnu.
Mickiewicza 42, m 11.

ii

Handl."Kom.

praktyczne

KTANCUSKIEgO osobne dwa ty.

od 10-1,

na , miejscu

MEBLE

WIELKI

firma „W iedeń*

ustnej
Porce

rzeka rybna, łąki,
budynki, przemysł

piętna-

sze referencje, uczciwy

chi,

dobry,

oraz

Daję korepetycję,

Akuszerka

OŚRODEK

granicą,

FORNIERÓW

Wi Smiałowska

Mi-

ca 450,

i Kraju. Pierwszorzęd:
ny gospodarz, najlep-

“

ckiewicza 11—8, Woj!
skowym i urzędnikom
zniżką.
W. Z.iP. 4503.

dobrego

AGRONOM

posiadający gruntowne
studja teoretyczne za
stoletniedoświadczenie

H.-K.

рн
ze

Spółdzielni Rolnej Kresowego Zw. Ziemian
ul. Zawalna

.KOLOŃSKA

Jerzy.

„ZACHĘTA

proszeni $ą 6 zwrócenie się w tej sprawie do

186—00.

IST YES

Mydło w proszku do
golenia po
1 zł. 80 gr. Brylantyna, brzytwy, pasy,
kamienie, Po cenach konkurencyjnych,
DEBLESSE!A, Wilno, Trocka 20'

S

twarz.

kartoile

i

WODA

udzielam lekcji

DOM

którzy mają na sprzedaż

=/z Czesław

13 włącznie i od 15 di

kiego

mieszkańcy ulic:

600 i 800 od zł. 3 75 za kilogram.

я

roja jamy
Sztuczne zęby.

:

— Redaktor

lewa

Architektury.

z zaułku,

wy

Biactulaw

ulic:

Środkowej,

32 — do 42 włącznie
rjatu mieszkańcy ulic;

włącznie
Do VI Komisarjatu,
mieszkańcy
il Polowej, lewa strona gcała,
łl
Polow
prawa strona cała. $, Miłosierdzia Nr 1, $

ENES FOR BZTRZ

а-

Do nabycia we wszystkich mydlarniach i składach aptecznych.

Wądzyzez

10.

DLA pp. FRYZJERÓW

obstalunki

wejście

.

1 proszkiem
do čžyszczenia
!
Przedstawiciel firmy LEVER BROTHERS LIMITED | (Aria) L. Reid,

Św.

mieszkańcy

ul.

IV Komisarjatu,

Pogrzeb

15.

w/g OSTATNIEJ
MODY
ul. A. Mickiewicza Nr. 9 m. 15

^

l it
OUI aj

strona

zauł.

13 i nie-

Dr. Gz. Koneczny

LUX,

prawa

6, Si

EEIEET SIM

Kaski B. Ławrynowicz

Choroby

;

Do

Meblowa

lanowe

B-cia Koldobscy Niemiecka 21.

do*

Oraz przyjmuje wszelkie obstalunki.
Około 40 lat praktyki w zakresie
meblowym. Z poważaniem Makowski

i

_ J,Bielic Zamkowa 15,

la, 2, 4,

Kalwaryjskiej Nr od
Do V Komisa
Koszykowej Nr 1 do
295 włącznie, Konars

ulic;

mające odbyć

Zawalna

H. Dąbrowski Wileńska 18,

gdzie będzie

pranie

30,

udelikatnia | odświeża

3

>
»
J. Praż an Mickiewicza 15.

Nr

1), 18.

Do II Komisarjatu,

Lipówki,

wystawie-

ostatniej

w sobotę

Polska

TANIO.

» _ Andrzejkowicz $ S-ka Wielka 46.

>

>

185

AB

>

>

ЭЗН
M

»

>

>

@

»8i9

»

i

Października 1926 r, J. Segal Wilefiska 23.

«Reduta»

Miafior

domowego!

stał się przyjemnością!

Publiczność w

i partner).

"X

domu!

niedogodności

pokazy prania, mające się odbyć w następujących składach aptecznych

Dnia

Manc

Woronina.

Wiera

r
a
geSzanowne
Gosposie i Panie
Bacznośc!
Ustały już wszelkie

Don

zespołem tanecznym,

Placówka

PROGRAMU!
(W.

prac nad

(były
krojczy i współwłaściciel
firmy <K. DELLOS> w Moskwie.)

POWOJENNE”

REKINY

Nikodema

walki 1 td.

1) <Z pobytu Romuńskiej Pary Krófewskiej w Polsce» w 1 akcie,
2) «Kolarstwo — igrzyska Olimpijskie» w 1 akcie. Ostatni seans 0 godz. 10 wiecz.

Dziś! ZMIANA

krotochwilę

bramskiej Nr 16 (Piwna

Posiada salony mahoniowe, bambusowe, szaty, kredensy, toalety, umy- *

8 aktów sensacyjnych przygód wśród fakirów hinduskich,

Ostatnie występy muzyków-komik:

Świetną

Dziś

mieszkańcy

zauł, Rossa Nr 3,
(Rossa 1), Ostro;

5555

CZYNNA:
w niedzieję i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4
m.
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr.
POCZĄTEK SEANSÓW: 'W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz, 1-tej i w inne dnie o godz. 5-tej.

Kino-Teatr

<Lutnia>).

Komisarjatu,

— Bójka. Dn. 7 bm. podczas bójki po- placu Łukiskim domu
akademickiego.
między Wiktorem
Klementowiczem (Szka:
To
też
za
smutnym
pogrzebem
plerna 35), a K 'nstantym Górskim
(Popła:
nawska 6) i braćmi Kosteckimi (Majowa 23). ciągnęły dwie jeszcze płatformy
Kiementowiczowi nożem zraniono głowę o- ładowane dobytkiem ruchomym studraz twarz. Poszkodowanego dostawiono do
szpitala żydowskiego.
BASOO0 0 ZIEZ ZAK TORCKACYCZEAMA 16. TTKCRZ” TZOTZCIRODODK
Górskiego oraz brąci Kosteckich ujęto. (Jerozolimska 26) odwiózł desperata do po— Samobójstwo. W noćy na 7 b. m. gotowia ratunkowego, skąd w drodze do
popełnił samobójstwo przez wypicie esencji Szpitala żydowskiego Michałowski zmarł.
karbolowej, jadąc dorożką przez ul. Wielką, Zwłoki pozostawiono w szpitalu: Przyczyny
Józef Michałowski (Hetmańska 2 m. 6). samobójstwa nie ustalono.
Wiozący go dorożkarz Wiktor Zakrzewski

Dziś będzie wyświetlana 2-ga 1 ostatnia serja filmu

„Lot

(sala

I

Głuchej Nr 2 (Rajski 2),
Piwnej Nr 3 |5, 7, 9, 11

W dniu 7 listopada r.b. ulicami
Wilna przeciągnął uroczysty, a smutdzielę 14 b. m. będą prawdziwie
artystyczna miej: lepsze. — Na
równie zbiedzonych
nem widowiskiem, popisem czystej sztuki ny pochód odprowadzający
platformy
tanecznej w zakresie tańców klasycznych i sce wiecznego spoczynku fzwłoki dzia- rumakach ciągnących
siecharakterystycznych tak w żespole, jak i w łu architektury
przy wydziale sztuk dzieli buńczucznie studenci, głośnym:
tańcach solowych. Margarita Froman prima- pięknych Uniwersytetu
Stefana Bato. krzykiem zachęcając kóni do jazdy.
balerina b. nadwornych teatrów rosyjskich
Pochód zamykały dwa auta ciężarego,
który
z
braku
kredytów
zostaje
w Moskwie i Petersburgu, objechała juź całą
rowe wypełnione miodzieżą trzymają”
Europę i Amerykę, gdzie Święciła zasłużone zamknięty.
tryumfy w nowojorskim
<Metropolitain»
i
Z inicjatywy młodych adeptów cą płachty z napisami: Kupujcie losy
Wielkiej Operze w Chicago. Olbrzymie
po- sztuki
tego działu
zorganizowano loterji V tygodnia akademika,
wodzenie występów w Ameryce
i Europie
‚ Tłumy publiczności przypatrywały
uroczysty
pochód
pogrzebowy.
zawdzięcza artystka temu, że jest doskonałą
się
niezwykłemu w Wilnie widowisku,
Już
około
godz.
2
p.p.
przy
akomartystką dramatyczną, dzięki czemu jej produkcje w tefńicach charakterystyczno-drama- panjamencie orkiesty czoło
pochodu a smutek i radość
mięszały
się ze
tycznych nabierają niezwykłej ekspresji i jako wysuręło się zwolna na
plac Kate- sobą—tu śmierć a tu 'najcudaczni
tanterka klasyczna—nie ma dziś sobie rów«
tryskająca
dralny, ciągnąc od strony
ulicy Św. Sza
humorem
_przep.
nej na obu półkulach.
po Bazyljań- wadzka,
Orkiestra pod dyr. Zdzisława Górzyf» Anny, gdzie w murach
skiego.
Pochód przeciągnął wzdłuż ulicy
skich mieściła się Architektura.
Bilety są do nabycia w biurze podróży
Przodem sunęły trzy taksometry Mickiewicza skierowując się na plac
<Qrbis> — Mickiewicza 11.
zBBranspareniami obwieszczającemi iż Łukiski, gdzie oczekiwał na przyjęcie
całej braci studenckiej dom akademiWYPADKI I KRADZIEŻE, Architektura umarła.
Za orkiestrą i ppnównym napisem ka: bez ścian i bez dachu — po proumarła”
poprzedzany stu jedna z papieru ściana z krzywo
— (x) Przytrzymanie
dwóch „Architektura
bandytów.
W nocy z dnia 7 na 8 czarną chorągwią z przerażającą tru- nieproporcjonalnie wykrojonemi oknawysoko
niesioną mi i wykrzywionemi drzwiami,
listopada rb. organa
policji na pow. pią czaszką, oraz
Uroczystą wygłoszono na placu
Wileńsko-Trocki,
podczas nocnego pochodnią, jechał karawan — zwykła
mowę:
niby burmistrz wygłosił
obdrapana
platforma,
ciągniona
prze:
patrolu, przytrzymały dwóch uzbrojoprzez lędwie powióczącego
nogami mówienie serdercznie dziękując zebranych w karabiny osobników.
Według wszelkiego prawdopodo- rumiako, na której wieziono dostojne nej publiczności w imieniu nieżamoż=
w
trumnie
czarnym
kirem nych studentów, dla których
społe=
bieństwa
i. tysopisu
zawartego
w zwłoki
listach
gończych
są to bandyci: przykrytej, strzeżonej przez czarno czefństwo wzniosło w Wilnie dom
tak okazały, który wszystkich
może
którzy brali udział w ostatnim zbroj- odzianych „karawaniarzy*,
nym napadzie pod Oilkienikami,
Tuż za trumną
postępowała naj- umieścić, a że jest bez dachu, to
Z powodu toczącego się śledztwa bliższa rodzinai przyjaciele: słuchacze przecie drobnostka,
„Po wzniesieniu okrzyków: niech
nazwiska tych bandytów
są narazie grzebanego wydziału,
oraz
kolejno
żyje
wojewoda Raczkiewicz!— Niech
trzymane w tajemnicy.
postacie:
wojewody
Raczkiewicza,
Bandytów odesłano pod silną es. prezydenta miasta p. Bzsńkowkowskie* żyje p. prezydent miastal, ruszono do
gołem
kortą do dyspozycji odnośnych władz. go, radnego p. Studnickiego, generała wnętrza budynku, gdzie pod
niebem znalazły się wnet
połamane
— (x) Znalezienie szmuglu na Pożerskiego i innych.
pograniczu.
Onegdaj
w
rejonie
Doskonale oddanena zwykłym karto* łóżko, krzesła bez siedzeń, stary poOran
patrolujący żołnierz K. O.P. nie oblicza dostojników, przy lekkich łatany materac i poduszka.
W. parę chwil
potem przy dźwi
znalazł na granicy większą ilość wor- podmuchach wiatru kornie chyliły swe
kach
orkiestry wszystko się zmieniło
ków soli niewiadomego pochodzenia, głowy w kierunku obdrapadej platfor:
jak w kalejdoskopie, i ze zwłok i
Zachodzi
przypuszczenie,
iż prze- my
mytnicy litewscy, uważając, że zostaMoment pogrzebu zbiegł się dnia trumny dziaiu architektury, z budynku
została tylko
li spostrzeżeni zbiegli, pozostawiając tego z przeprowadzką braci studniar- domu akademickiego,
kupa
desek,
a
pochód
rozwiąz
sól na granicy.
ano.
skiej do nowowybudowanego
na

006144

NAD PROGRAM:

53:55

Do

! MUZYKA,

sztuk sensacyjnych

się w Teatrze

posiedzenie lzby lekarskiej. Posiedze.
nie otworzył swojem przemówieniem

Woje-

zwierzęce przez oglądaczy
zwierząt,
czy są Świeżo wydane
(nie starsze

W
dym
czasie zastępować prezesa
taby będzie p. Adolf
ongołłowicz,
qaaczelnik wydziału akcyz i monopolów

Polski

przystąpiło do

słynnym

Okolicznościowe przemówienie wy-

targowisko.

dotychc:a-

Kto dziś powinien stawić się do komisji
przemeldunkowej,

Archaniel-

by, a mnianowicie: «Proboszczą wśród bogaczy», oraz «Ninv» — Kampfa.
— Teatr <Reduta».
Dwa_ wieczory
baletowe. Wieczory Margarity Froman
ze

głosili: p. Łokuciewska i p. Rusiecki.
Nadmienić należy, iż stowarzyszenie
to, które się mieści w dómu wynajętym przez „Koło Polek”
od
Magistrątu, przy ul. Ponarskiej 11, ma na
Wilnie przesłał onegdaj do Magi- celu szerzenie
oświaty
i kultury,
stratu polecenie, w celu
obostrzenia wśród młodzieży robotniczej:
dozoru sanitarno-weterynaryjnego przy
— (t) I posiedzenie
Izby lewprowadzaniu zwierząt racicowych na karskiej. W dniu 8 b. m. w Urzędzie

mianował swoim osobistym sekreta*zem, na miejsce przedwcześnie zga-

Teatr

niem dwuch

Bandurski, ks. Bokszczanin, -ks. Son
gin, ks. Meysztowicz, prezeska „Kola
Polek* p. Łokuciewska i inni.

— (x) Środki zapobiegawcze
mianowany
radcą
prawnym
Kurji,
przeciw
pryszczycy. Mobec obawy
zatrzymuje jednakże
swe dotychczazaniesienia do Wilna pryszczycy zwiesowe stanowisko.
ząt racicowych, któta dotąd została
URZĘDOWA. ujawnioną w powiatach Lidzkim I
— (t) Nominacja na stanowł- Wołożyńskim, województwa Nowogródzkiego, Urząd
Wojewódzki
w
sko
sekretarza
osobistego p.

wojewody.
W dniu wczorajszym
wojewoda wileński p, W. Raczkiewicz

ulicy

«Rzais».
która w pełni powodzenia
zeszła
z repertuaru naszego Teatru. W Warszawie
komedja ta przez szereg miesięcy
utrzymy!
wała się na repertuarze teatrów Polskiego

kr. Jadwigi.
W niedzielę
ubiegłą,
dn. 7 listopada r. b. o godz.
G-eį
wiecz. staraniem
zarządu
stowarzy-

został nymi, do wiadomości i zastosowania.

„ Ks. Walerjan Meysztowicz

przy

Teatr Polski wznawia

Szenia młodzieży im. kr. Jagiełłyi kr.
—
(x)
Nowe
przepisy
sanitarJadwigi,
będącego pod protektoratem
prowadza obecnie niezbędną reorga«e,
dotyczące
handiu
nabiałem
„Kola
Polek*
odbyła się przy ul. Ponizację Kurji. Dotychczas zostali miat p. Pan Wojewoda
przesłał w narskiej uroczysta doroczna akademia,
nowani ks. prałat Lucjan
Chalecki
Prócz szeregu przedstawicieli
arwice-oficjaiem, zaś urząd Kanclerza dniu wczorajszym do Magisiratu noKurji objął ks. prof. Adam Sawicki. we zarządzenie z daia 31 październi- ganizacyj społecznych i Magistratu w
Jednocześnie
defensorem
vinculi ka r. b. © przepisach sanitarno:wete- uroczystości tej wzięli udział: J. E.
ks. biskup
przy sądzie biskupim
został miano- rynaryjnych, dotyczące unormowania ks. arc. Jalbrzykowski,
r. b. przybył do

12

TBATR

I ODCZYTY.

Wileńskiej

o jaknajliczniejsze

MIEJSKA.

października

Ziemi

—

cmen-

znajdujących
'się na porządku dziennym, Rada wojewódzka usilnie prosi

ności województw wschodnich przepis ów nie. może być wykonywany.

Święcianach

30

pomienionego

10

skiej Nr. 5 m. 2.

prośbą o

wszystkich oddziałów powiatowych.
obec bardzo ważnych spraw

cja ks. arcybiskup metropolita Jałbrzy- charakter miejski. W gminach składakowski po odbyciu konferencji deka: jących się z miasteczka i obszarów
nalnych w Trokach, Wilnie, Grodnie, wiejskich przepis ten nie może mieć
W
ten sposób
dla
Sokolanach, Białymstoku, Wołkowys. zastosowania.
ku, Słonimie, Lidzie, lwju,
Oszmia- b. zaboru rosyjskiego. a w szczegól-

nie, Żupranach, Smorgeniach, Wilejce

z

od

stroną do Oszmieńskiego traktu, Nr 20, 22
zawiadamia
wszystkich człon24, 26, 23, 30a, 32, 34, 36, Środkowej — dom Bejnikowa i d, Lewasa, Sapieżyńskie|
związku, że
16 i 17 listopada 1 Małego.
cała.
iewa strona odi Pol owej do SS: Miłosier:
rb. o godz. 10 i pół rano w lokalu
Jutro <Klub kawalerów»— Michała BaDo III Komisarjatu, mieszkańcy ulic: dz!a, SS. Miłosierdzia, prawa strona do Il
Tow. Rolniczego
(Zawalna
9) od- łuckiego.
5
Ё
M. Pohulanki Nr 7, 9, 11, 13, 15 i 17,
Alei Polowej, | Polowej (lewa
strona cała), Il
— Premiery najbliższe, Kierownictwo Róż Nr 9a.
Polowej (lewa strona cała).
;
będzie się walne zebranie delegatów

przepis może mieć zastosowanie tylko
do gmin,
posiadających
w
całości

i mianowania

czynienie

szem
ków

gmi-

wiejskim o charakterze miejskich
że

religijnych.

—Rada wojewódzka Związków

komunalnych

wyjaśnia,

dr. Rymkiewicza
ZEBRANIA

praw pobierania podatków miejskich.
Ostatnio Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych

pamiątek

uporządkowanie
tarza.

o tymczasowem
nadawania

ruiną

przez pastuchów miejsca cmentarne:
go terenem wypasu bydła.
W związku z powyższem władze
administracyjne zwróciły się do muf-

uprawniopodatków

uregulowaniu finansów

chmurnie,

Sergiusz Popow
od dawna już
Obecnie na decyzję władz Popowa
był znany naszym władzom
bezpie- aresztowano, jednak skutkiem tego iż
polu spirytusowego w różnych mia- czeństwa, jako zawodowy szantażysta Popow nie jest obywatelem polskim,
stach Rzeczypospolitej Polskiej, na i oszust, działający jedttocześnie na a oświadczył się za Rosją Sowi
które reflektować mogą inwalidzi i niekorzyść państwa polskiego. Dzięki zostanie on w dn iu 10 b. m. wys
rezerwiści W. P. członkowie Legji umiejętnemu poprowadzeniu śledztwa dlony do Rosji.
Inwalidów.
Bliższych
śzczegółów udało się Sergiusza Popowa postawić
udziela kierownik
Oddziału
Wileń»
skiego Wacław Juraszek w godzinach

magazynierów, buchalterów
i kanceten listów w hurtowych składach mono-

cmentarz

Brak ogrodzenia umożliwia

ь

Ustawa

KOŚCIELNA.
w

listopada

Jakie gminy
pobierania

miejskich.

stan stały.

—

11

grożąc

i pisarzy

bieżących.

— (i)
no
do

y
przeważający ) Poładniow
Uwagi: Pół
dobę —L' 8'C,

wójtów

Dnia

dniu

w po- znajduje się w jaknajgorszym stanie:
cały szereg pomników i grobów znim. Wilno.
szczono, resztę dokonał
ząb czasu,

na

(o) Zjazd

cmen-

przez p.

mają wyjaśnienia i instrukcje w spra:

A

Wiatr

Jak skonstatowano

będzie się zjazd
wójtów
i pisarzy
gminnych pow, Wileńsko-Trockiego.
Na zjezdzie tym władze gminne otrzy-

j

bę w mm.

Rządu

gminnych.

пос

za do- |

Opad

miesiąca

i 119

SAMORZĄDOWA

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu
Meteorologji U. S. B.
z dnia 6—XI 1926 r.
Ciśnienie
1

f 158

nałożony

czątkach

Komisarza

AndrzejazA.

średnie

«Wilniaus Aidas»,

ubiegłego

ROŽNE.
Aresztowanie szpiega i szantażysty,
— Legja Inwalidów
Wojsk
6 b. m. władze administracyjne wy- polskich Oddział Wileński podaW tych dniach organa policji are- w stan oskarżenia, a obfity materjał
delegowały
specjalną komisję dla je do wiadomości, że posiada kilka- sztowały niejakiego Sergjusza Popowa dowodowy znajduje się w rękach
zbadania cmentarza mahometafiskiego naście wolnych posad kierowników, b. współwłaściciela restauracji „Bristol*. sędziego śledczego.
został na Pośpieszce.

— Q uporządkowanie

tarza mahometańskiego.

Sądu Okręgowego
w Wilnie
zatwierdzony
areszt Nr. 118

Nr 260 1270)

Och-

mistrzyni znająса bardzo dobrze
kuchnię, z długoletnią
praktyką,
dobremi
świadectwami
poszu*
95
kuje posady.
Wilno, Zamkowa 16-5

Kwaszelna

23

a

