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obywatali w
żónych.
е
znajdujemy
tych nawet,

ry rzeczy przyjść wielkie wstrząśnienia rewolucyjne. W Rosji
rewolucja
zwyciężyła i doszczętnie zmiotła ste-

nienasycone

nowych

po*

zbytków,

pocziowa

podniosłością szczególne uwielbienie
w nas budzą.
A jakże często owa
wielkość idzie w parze
ze zbrodnią.

Dość tu
wyznawcę

)

ry porządek.
ła

i

Do czego zaś

co jej

nie zawahał się

Boga

zwycięztwo

i, co za tem

zmierza
oznacza,

wyplewyż
słem i olbrzymią energją, ale wyzu- szych pierwiastków, które są jej jetego ze skrupułów moralnych, króla dyną ostoją moralną,
więc
zwycięFryderyka Il.
:
-stwo rewolucji oznacza
zepchnięcie

idzie, do

mo- człowieka do roli maszyny potrzebu-

to ludzkość
wysoko ponad
ralną;
przeciętny moralny poziom wyniesiona i do
stanu
nadprzyrodzonego

podniesiona.
maite.

Typy

Mamy

Świętych są roz*

przeżywamy,

którego

nie

co

w pierwszym

rzędzie

mistrzów

mamy

miłośników cierpiącej ludzkoś-

ci i twórców
dzia.

jącej dziennie tyle a tyle
pokarmu
wchłonąć, aby puszczoną być w ruch
i określoną ilość pracy
wykonać, a
pracą tą—przez automaty w
posta”
ciach ludzkich wykonywaną jest tor-

stwierdzamy

dzieł miłosier-

niepojęte w pierwszej chwili

postarła się

zjawis-

wielcy myśląi

działają dziś na wy»

porywają

cząsów jest Święta

serca.

Terenia,

Świętą

nad

Sowiecką

snemi

oglądamy

ten

przełom

może nawet kres w dziejach
zacji, u którego, wyrzekłszy

czy

cywiłisię Bo-

ga, spada ona w barbarzyństwo

miła, kc-

Jest to Świętość z łaski

ziemię, ziemi nie dotykając, zapatrzcna w cudowną wizję z zaświata,
a rządzeniu swojem wszystkie zasoby
tak głęboko, tak naiwnie pewna,
że techniczne.
Ito podłe
przywiązanie do
machwila jeszcze — miesiąc, czy rok, a
znajdzie się ona w umiłowanej ojczyź- terji niezdolne ponad nią się wznieść,

nie niebieskiej i deszcze z róż

stam

które jest cechą barbarzyństwa,

najściślejszem znaczeniu tego wyrazu,
świętość bez pokus, bez walk i za»
sług, świętość, którą określić można
słowami
świątobliwego
kardynała

Newmana: „My
albowiem

tej

Creator and Myself",

dła duszy absolutnie czys-

jedyną

rzeczywistością

jej

żyje i żądzą życia
snem,

który

Do tego typu należał nasz
sław

Kostka:

„Z rasy

zwykły

Stani:

Polskiej

typ ludzkości,”

—

pi-

nie-

zatem „naród,

który go wydał zdolny
większych

za

jest

do naj.

w świecie przeznaczeń*.

Droga do przeznaczeń tych jest
jedna: ze Stanisławem Kostką czuć
i za nim powtarzać: „Do rzeczy wyż:

zara-

Słowa te
pochodnią są w życiu prywatnem
i
w życiu publicznem, tylko
z wyso-

kości tej ujmować można

i rozumieć

doczesną
rzeczywistość
i szukać
wskazań do wyjścia z chaosu nienzwiści rasowych i klasowych, w któ-

rych ugizęźliśmy.

Tych,

którzy tego

pojąć nie mogą, nazwę wraz z wie!kim
współczesnym niemieckim
my:

czas nie zeszli.
Spójrzmy w siebie samych; zwrów

ślicielem ludźmi bez gruntu (ehtwur-

C:em mamy ten powszechny
świecie katolickim zachwyt dla šwiętej dzieweczki
tłumaczyć?
Prawem
kontrastu, tęsknotą nocy
do
świtu,

szukaniem czegoś, coby bezwzględną
wistości, z hukiem jej
sem jazzbandów, z jej
wiącą się krwawemi
wonych sztandarów.

jest

Stwórca i jej do niego
stosunek;
wszystko zaś inne, Świat ze wszyst*

ża już tych nawet, co z gruntu ideałów religijaych i moralnych
dotych-

tąd zsyłać będzie na tych, co tu po:
zostali,
(Je ferai tomber des plnies
de roses),

było antytezą otaczającej nas

Bożej, w

da- szych stworzony jestem*.

leko straszniejsze od
barbarzyfstwa
ludów dzikich,
bo mające w rozpo

chana dzieweczka, która przeszła przez
'

Te-

Rosjąi sze X. Pawelski —- wyszedł ten

ku Zachodowi
dziwna;
widzimy
i stamtąd przez nas
dziś niespodziewane, pędem szybkim się posuwa.
I my, ludzie dzisiejsi, oczami włz-

ko, że nie ci święci,

wielcy czynem,

nować zdołali i ją dla celów. swoich
wyzyskują.
=
Słowem noc barbarzyństwa roz-

życia wewnętrznego,

wielkich

rzecz

obrsźnię i

Święta

nie uświadamiając.

i męczeństwem

krwią

mamy

Ale

tknęła

nie

stopa ludzka. Taką była

o turowanie i zabijanie tych, co smie- kiem
co na nim.
ją stawiać opór tyranom,
którzy
z tętni, jest tylko
mamy
prawdzie
Wiary Świadczyli,
myślicieli, ojców idoktorów Kościoła, genialną zręcznością rewolucję opz* chwilę przeminie.
tych,

rzeczy-

armat, z hałaatmosferą krwa*
blaskami
czerWypadło
nam

żyć w najczarniejszej epoce dziejów,
którąbym określał, jako szalony, war-

cę tu uwagę

na

ul. Majora

jeden,

z

—

— Związek Ziemian

Mackiewicza

pozoru

ŚWIĘCIANY

—

ul.

Wileńska

28

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

63

niszczoda

OGŁOSZEŃ:

CENA

n-ru 20 groszy

WILEJKA

POWIATOWA—ul.

Mickiewicza 24

zelt), bez wyobrażenia, ani o świecie
wyższym, ani o Świecie niższym —
i budowanie ich, gdy się do budo-

drobny, a tak charakterystyczny szczegół. Oto już doszło do tego, że każ- wania zabierają, może być tylko wiede najiżejsze
umartwienie
uważane żą Babel, niczem innem,
jest za ciężar przechodzący siły człoObchodząc 200-!etnią rocznicę kawieka, nie jesteśmy w stanie zacho- nonizacji Stanisława Kostki, wyrazić
wywać posty, obiad z jakimś kawał: chcemy tem wszyscy, że jego ideał jest
kiem pieczeni czy kotleta jest wa: naszym ideałem, że jego myśl o rzerunkiem szczęścia, dzień bez tej pie- czach wyższych i wiecznych jest nat
czeni czy kotleta jest nieszczęściem, szą myślą; ale przedewszystkiem Ka»
którego najdzielniejszy nie zniesie. | tolicka młodzież polska, której on
władze kościelne nie miały innego jest patronem, postanowić ma, że

Wiersz milimetrowy jednoszpalitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30

za tekstem 1U groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch swiątecznych
Ogłoszenia cyfrowe i tadeiowe o 25 proc. droze
oraz z prowincji o 25 proc. drożej

ryczałtem.

nie zwraca!

budžefowa.

Ranne posiedzenie Izby

dającą się skalać, świecącą jak šniežny szczyt Alp,

1

— ul. Mickiewicza 20

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

Debafa

renia, wcielona antyteza dzisiejszego
o świata z jego dancingami i kabareta-

umieścić człowieka z genialnym umy- nienia z duszy człowieka tych

Świętość zaś jest wielkością

LIDA

Kostki.

tem niedawno tu z tej mównicy mi, z jego szałem używania, w któ.
mówiłem i przy każdej sposobności rym tonie wszelka myśl czysta, | tej
przytoczyć najgorętszego mówię, za swój obowiązek to po- wcielonej antytezy człowiek współ:
kultu bohaterów, Carlyle'a, czytując. Zmierzała do zabicia idei ezesny potrzebował, sam sobie tego

bm, który, w ich szeregu

KOSZYRSKI

niezamówionych

wybuchnął
przeciw
barbarzyństwu
wynikająca stąd konieczność
zdoby- tryumfującej materji płomienny
pro*
Świętych było ze strony twórców wania nowych rynków dla wytwo- test z najczystszych głębin duszy
protestantyzmu ubolewania
godnem rów niepomiernie rozrastającego
się idący, Protest ten wybuchnął—i jedprzeoczeniem, dowodem nieznajomoś* przemysłu, pogoń za złotem—wszyst* nym z jego wyrazów jest tęsknota—
ci duszy
ludzkiej, zlekceważeniem ko to wywołało w końcu ową strasz- nie za zwycięstwem i wyzwoleniem
jednej z jej głębokich potrzeb. Ludzi ną katastrofę, jaką była wojna świa» z materji, wyzwolenie bowiem supo=
wielkich czcimy
wszyscy:
wielkich towa, którą słusznie
samobójstwem nuje walkę—ale za wolnością
absowojowników, wielkich Ffmężów stanu, cywilizacji nazwano.
"Tutną, niedostępną podmuchom
mawielkich poetów i uczonych, wielkich
Po takiej wojnie musiały z natu- terji, za czystością nieskalaną i nie

pracy społecznej zasłu*
jednak niedoskonałości
w ich życiu, w życiu
którzy szlachetnościąi

ul. Ratuszowa

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

NOWO

— Plac Batorego 8

KAMIEŃ

detalicznej cena pojedyńczego

Opłzia

ciach epoki, którą

—

GRODNO

Udział w rządzie ministrów

Poselskiej,

sztowicza,

Mey-

Niezabytowskiego

i Stz-

niewicza przesądzą kwestję
retormy
rolnej. Mamy do zanotowania
nowy
WARSZAWA.
16X1L. PAT. Po ca wnosi o zdjęcie z dziennego po* dekret prasowy, który nietylko kena
prasę, ale wogóle na
otwarciu o godz. ll-ej dzisiejszego rządku tej sprawy i rozpatrzenie jej gańcem
swobodę słowa w pzństwie.
posiedzenia
sejmowego,
w sprawie dopieio po dniu 27 listopada,
Ne będzie więc dziwnem dla nizmiany porządku
dziennego
zabrał
W tej chwili zabrał głos p. Margłos pos. Kościałkowski
(Kl. Pracy), szałek Rataj który stwierdził,
że u- kogo, że stronnictwo mówcy musiało
Mówca
ten między
innemi oświad- ważałby za rzecz wskżzaną ze wzglę- przejść do opozycji, aby zwrócić ubiesieda
czył, że klub jego podpisał na równi du na to, że w związku z interpreta- wagę rządu, że ta wspólna
z rządem kosztem
ludu
z innemi klubami wniosek
o uchylenie cją artykułu 44 Konstytucji powstały burżuazji
Opozycja ta nie
rozporządzenia o karach za rozpow- pewne wątpliwości i że w interpreta- musi się skończyć,
Mamy
szechnianie nieprawdziwych
wiado- cji są zainteresowane dwa czynniki: jest osobistą, lecz rzeczową.
mości oraz o karach za zniewagę sejm irząd, aby przed przystąpieniem zrozumienie dla czystych rąk i dob
władz i ich przedstawicieli, uważając do głosowania
nad wnioskiem pos. rej woli tego rządu, lecz to nie wy:
Opozycja nie dopuści, aby
to rozporządzenie
że względów rze” Kościałkowskiego odbyła się dysku: starcza.
czowych za nieodpowiednie.
Klub sja w powołanej ku temu komisji, wrzód rozcięty w maju wezbrał teraz
Pracy jednak nie chciał i nie chce "wobec czego sprawę tę odesłano do na nowo.
Pos, Langer oświadcza,
iż klub
robić z tej sprawy jakiejkolwiek bądź komisji konstytucyjnej.
demonstracji przeciwrządowej,
Po zdjęciu w ten sposób kwestji Wyzwolenia opinję swą o budżecie
Wniosek poselski
proponuje sej- dekretu prasowego z porządku dzien- wypowie dopiero po rozpatrzeniu go
mowi uchylenie rozporządzenia pra« nego ga wniosek
Marszałka Sejmu w komisji budżetowej.
Pos.
Lubarski w imieniu
klubu
sowego z dniem
l-go grudnia r. b. dokonano wyboru
wicemarszałka
na
Ponieważ Sejm będzie miał czas i miejsce ustępującego
wicemarszałka Ukraińskiego oświadcza, że klub ten
expoprawo zająć stanowisko w tej spra: Plucińskiego. Przez aklamację wybra- nie przyjmuje do wiadomości
sie Ministra Skarbu i nie ma zaufawię po dniu 27 listopada przeto mów- ny został pos. Zwierzyński (ZLN).
nia do rządu.
Dyskusja nad preliminarzem budżetowym.
Pos. Hołowacz (Niez. Parija Chł.)
oświadcza się przeciwko
przelimi:
Następnie
przystąpiono
do dy- danie obecnej sesji, ale nie za naje
narzowi
budżetowemu.
skusji nad
preliminarzem
budžeto- ważniejsze. Warunkiem
rzeczywistej
Pos. Roguszczak (NPR) oświadwym na rok 1927—28. Głos zabrał równowagi finansowej jest silne i
czył, że rząd nie przedłożył prograpos. Głąbiński (Z. L. N.), który w zdrowe tętno
życia gospodarczego,
przeszło godzinnem
przemówieniu obfitość i taniość jego_produkcji, nie mu gospodarczego, a młnister Skarbu
ograniczył się do ogólnikowych uwag
ostro
atakował rząd, zarzucając mu tamowanej przesadnym. biurokratyzpreliminarzu. Stronnictwo mówcy
przedewszystkiem
nieprzestrzeganie mem, ani wadliwemi sposobami da- obędzie
głosować
za odesłaniem prekonstytucji, co się ma między innemi nin i świadczeń publicznych,
dalej liminarza do komisji, co nie przesąwyrażać w nie twarciu sesji Sejmu w normalny rozwój życia
społecznego. dza jednak stanowiska jego do rządu.
p*ździerniku, w nieodpowiednim stc-' Największym
jednak
wrogiem
tej
Pos. Taraszkiewicz (Biał, Hrom.)
sunku rządu do Sejmu oraz wydaniu równowagi jest ułomny ustrój poli
wypowiedział
się przeciwko
prelimidekretu prasowego
tyczny, wynikający
z fatalnie skon- narzowi.
:
Przechodząc do spraw gospodar: struowanego
prawa
wyborczego.
Pos. Potoczek imieniem Piasta oczych mówca
zajmuje
się analizą Rychła naprawa ustroju państwa, zaświadczył,
że stronnictwo jego zajbudżetu przedłożonego Sejmowi na pewniająca państwu harmonję jednomuje
wobec
rządu stanowisko
kry1927—28, przyczem
staje na stanc- Ści i ciągłości władz,
орапа nie na tyczne, ponieważ nie ujawnił on, anj
wisku, że budżet ten |formalnie tylko materjalnym tylko czynniku lości i politycznego, ani gospodarczego projest zrównoważony,
faktycznie
zaś siły, ale na wyższym autorytecie pragramu,
wypowiada
się jednak
za
zamyka się deficytem.
Przyczynę te" wa moralności,
stała się już dżiś odesłaniem preliminarza do komisji
bytu
całego
państwa.
W budżetowej, gdzie podda go rżeczogo
pos. Głąb'ński
widzi
w zbyt kwesiją
optymistycznem
ze strony ministra przewidywaniu, że jeszcze jedne wy- wej ocenie.
е
skarbu
preliminowaniu
dochodów. bory na podstawie
dotychczasowej
Po przemówieniu pos. PryłuckieDalej zwraca
uwagę na wydatki, ja: ordynacji byłyby zbyt ciężką
próbą go (Żyd. Str. Lud.)
który zapowickie należy dokonzć na powiększenie dla naszego państwa
zwracam
się dział, że głosować będzie przeciwko
płłc urzędniczych, który to wydatek do
wszystkich
wspėlodpowiedzialbudżetowi,
marszałek
poddał
pod
nie jest w budżecie
przewidziany, nych czynników
z wezwaniem
do głosowanie wniosek pos. Skrzypy o
zdaniem mówcy, w takim stopniu, w złączenia usiłowań
w jasno
posta: odrzucenie
budżetu
w
pierwszem
jakim być powinien.
wionym kierunku, — zmiany obecne- czytaniu. Wniosek ten został odrzuWreszcie
omawia
nasz
bilans go
ustroju i zbudowania
na jego conyi preliminarz budżetowy
odeshandlowy,
wyrażając pewne wątpli- miejsce silnego ustroju państwowego łano w pierwszym czytaniu
do koodpowiadającego
żywotnym
potrze- misji budżetowej, Na tem posiedzewości co do trwałości eksportu.
Z kolei imieniem klubu chrzešci- bom oraz piastowej i_ jagiellońskiej nie zamknięto.
jańsko narodowego krótką deklarację tradycji narodu. Po przemówieniu
TRKAI
IIS
ERP
AS
złożył pos.
Dubanowicz,
przyczem pos.
Dubanowicza
przewodniczący
oświadczył między innemi co nastę: wicemarszałek Dębski zarządził przerpuje:
е
wę obiadową do godz. 3 min. 30

Dekret

skich,

a

sprieiažy

13 listopada

trzeby

NIEŚWIEŻ

NOWOGRÓDEK

Wileńskiego prof. Marjana Zdziechowskiego wygło-

z ust Światłych protestantów wyzna:
nie, że zarzucenie i potępienie Kultu

coraz to

— ul. Szosowa 172

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80

228, drukarni 202

Redakcja rękopisów

słyszeć

Rosnące,

BARANOWICZE

:328 r.

Słanisława
szone w Auli

Zdarzyło mi się kilkakrotnie

17

ODDZIAŁY:

prasowy.

Sejm

Ustalenie prawidłowego

uważamy

budżetu

za istotne i normalne

Po przerwie przemawiał pos. Skrzyjum budżetowego

na

prowizor-

znak

protestu

przeciwko faszystowskiemu

rządowi.

Pos. Kwiatkowski

(ChD)

#

zą-

Posiedzenie
pa (Kom.) za odrzuceniem

popołudniu.

wyraża

popołudniowe

Minister

i Bząd.

Składkowski

na in.

spekcji,
WARSZAWA, 16 XI. PAT. Pan
Minister Składkowski wyjechał dziś

razem jednak nas ąpiło załamanie
i w nocy na inspekcję do wojewódzBiałostockiego w towarzystwie
Swoiste
polskie
załatwienie rzeczy, twa
a stąd szereg błędów, jak legalizacja szefa sekretarjatu ministra p. Zabie-

faktów historycznych, nie roźwiązanie
Sejmu, brak programu rządu. Stąd

przekonanie, że pomyślne konjunktury niejasność przytłacza życie polityczne.
Mamy do zanotowania szereg po
gospodarcze,
na ktore powołał się
minister skarbu, nie są wynikiem pla- sunięć tegoż rządu, które wykazują
nowej akcji rządu. Budżet został ot- w jakim kierunku on idzie, Klasa
warty na dwuch
czynnikach:
strajk ziemiańska i obszarnicza ma znowu

r:owskiego.

Premjer

Marsz.

Sejmie.

Piłsudski

w

WARSZAWA, 16.X1. (PAT). Dziś
o godz. 4-ej min. 45 popołudniu w
czasie, gdy lzba obradowała nad

angielski i aktywność bilansu handlo- nabrać siły politycznej. D.mokracja budżetem, przybył do gmachu pan
wego, która jest wywołana spadkiem polska dożyła tej przykrej chwili, że Premjer Marszałek Piłsudski,* który
złotego i stosowaniem reglamentacji. pod najwyžszemi auspicjami tworzy w mieszkaniu p. marszałka Rataja

odbył z nim 20 minutową konferencję.
wita zapowiedź się nowe
stronnictwo ziemiańskie,
Po konferencji p. Marszałek Piłsud=
i reformy po-. które ma opanować
wszystkie
pla
jacki powrotny pęd ku barbarzyństwu.
ski wyjechał z Sejmu.
datkowej. Stronnictwo Ch. D. głoso- cówki życia publicznego.
serwa
Cywilizacja, dzięki zdobyczom w za- wyjścia, jak podłostce tej ustąpić, owa myśl o rzeczach wiecznych'i wać będzie za odesłaniem 'budžetu
Mamy
też szereg pociągnięć w
Kresowy Związek Ziemian.
już prawie niema. Pytam wyższych będzie im nieodstępną to do komisji.
kresie postępu technicznego, prowa- posłów
dziedzinie
ekonomicznej
tak samo
Pos.
Marek
(PPS)
oświadcza
że
znamłennych:
Rząd
powołał
sfery
goWczoraj miały miejsce w Wilnie
czy
można
mówić
o
charakterze
w
warzyszką
dziła za sobą
dobrobyt
nieznany
w każdej chwili życia. Bez
na której wy- obrady delegatów powiatowych
wiekom ubiegłym, jednostkom dawa* społeczeństwie, złożonem -z jednostek, tego postanowienia uroczystości wzna- nie spodziewał się nikt, że po prze- spodarcze na naradę,
Kremajowym i zmianach Konsty- sunięto hasło: „Bez eksperymentów*. sowego Związku
Ziemian. Obecni
ła możność nagromadzenia w ręku które w takim drobiazgu, jak dzień wisjące cześć dla naszego Świętego, wrocie
hasło
to wy: byli przedstawiciele
tucji Sejmowi obecnemu będzie dane Dla klasy robotniczej
wszystkich poswojem bogactw, jakie się nie śniły czy dwa postu w tygodniu, nie są byłyby czczą jakąś dewocją, dla. któ- załatwiać budżet. Wypadki majowe — gląda, jak owo słynne „Precz ż ma: wiatów repreze
ntowanych w organi:
bogaczom światą starożytnego, stąd zdolne zapanować nad zmysłami.
rej szkoda czasu i trudu. Powinny czy zwać je rewolucją, czy zbrojną rzeniami*. Do rady opinjodawczej a
Obrady nosiły charakter poprzepychy i zbytki, w porównaniu z
Mielibyśmy prawo zwątpić o Bo: zaś być i w tym powojennym świe» rekonstrukcją gabinetu—miały głębsze powołano samych przedstawicieli sfer ufny.
mię- kapitalistycznych Jasną
jest rzeczą,
Do Rady Naczelnej Organizacyj
kióremi bledną orgje cesarzy rzym= gu i o człowieku gdyby w ciemnoś- cie, rozpasanym, bezwstydnym, zdzi- podłoże, mianowicie rozdźwięk
dzy Sejmem i społeczeństwem, Każda że rząd pójdzie po linji obrony inte- Ziemiańskich wybrano
6 delegatów
czałym i w dzikich podrygach dzikie» rewolucja obowiązuje: zwycięzca chwy resów kapitalistycznych
i obszarni- mianowicie:
go tańca pędzącym do zguby swe- ta za gardło zwyciężonego przeciw- czych z zaprzepaszczeniem interesów
Konstantego ks. Czetwertyńjej, niech będą głośną, potężną z wa» nika i burzy zmurszałe gmachy. Tym szerokich mas ludowych.
skiego, Antoniego hr. Jundzilła,
Eustachego ks Sapiehę, Romana
szej strony afirmacją nadprzyrodzoSkirmunta,
Jana hr. Tyszkiewinego porządku, którego sługami
je-

@. GERLAG
BAS

Fabryka

instrumentów

Mówca z uznaniem
ankiety gospodarczej

BBE

H-"erszncTanta, 40. |

geodezyjnych

i rysunkowych

PODEGCH

Teodolity — niwelatory —busole—
kierownice — toromierze —łaty—

taśmy stalowe—miary—
wszelkiego rodzaju — urządzenia
kreślarń.

Wykony wa wszelkie roboty
2
u;
precyzyjne i podziatowe.
<
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steście, afirmacją czystości, która

tej

służby jest warunkiem,
afirmacją —
zwłaszcza fu na wschodniej
rubieży

naszego

państwa — gotowości

do

walki z ciemnemi nie w przenośnem,
ale w rzeczywistem
znaczeniu
mo*
cami historji, które nie zzewnątrz

Mussolini o incydentach

franko=włoskich

abyście

waszej wielkiej misjj
siedli.

RA

tę Świadomość
duchowej

zostały przezwyciężone.

Włochy,

które pierwotnie zamierzały stać na boku
akceptują proponowaną procedurę, polegającą na tem, że najpierw Francja i Hiszpanja wspólnie przedyskutują cały
problemat a następnie Anglja i Włochy wezmą udział w decyzjach oste-

po- całej sprawy, obecnie chętnie

tecznych. Dalej Mussolini zalecał odbyć narad nady położeniem faktycznem i prawnem Włochów w Tunisie. Wreszcie zakończył wyrażeniem
pogłądu, że zdrowa polityka europejska jest niemożliwa bez ścisłego porozumienia

francusko-włoskiego,

Wańkowi.-

Syndykat dziennikarzy.

PARYŻ, 16.XI (PAT). Podczas wywiadu z przedstawicielem „Matin*
Mussolini oświadczył, że ostatnie
incydenty
francusko-włoskie
zostały
całkowicie załatwione ku zadowoleniu obu rządów.
й
Winni zostali ukarafii, a równocześnie podjęte
zostały
zarządzenia,
zapobiegające powtórzeniu się podobnych wypadków. Premjer włoskisjest
zdanie, że wychodźcy włoscy mogą nadal żyć spokojnie we Francji, fale
nie powinni nadużywać asylu i prawa gościnności francuskiej zatruwając

tylko, ale tu wpośród nas nad zniecodziennie wzajemne stosunki obu narodów.
`
:
prawieniem duszy polskiej pracują.
Co się tyczy trudności w sprawie stątutu Tangeru, to i one również

Życzę wam

cza
i Stanisława
cza. (jun.)

Na wczoraj p. Konstanty Bukowski zwołał walne zebranie członków
wileńskiego
syndykatu dziennikarzy
w Sprawie wypowiedzenia się dzien-

nikarzy wileńskich
tu prasowego.

w sprawie

dekre-

Po dłuższej dyskusji niepozbawionej
ostrzejszych akcentów przyjęto znaczwiększością wniosek następujący:
Uznając, że dekret prasowy jest
Syndykat
aktem politycznym rządu

ną

Dziennikarzy jako organizacja zawo«

dowa i łącząca przedstawicieli róż:
nych obozów politycznych nie uznaje
za

możliwe

darnego

zająć

wobec

stanowiska

niego

soli-
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ZiEMIANEK.

Wpłynęło na to wyniszczenie w
jenne
и ziemian—pozatem
z1aczn
zach
najdalszy
Z
Zjazd Ziemianek.
kątków Ziem Wschodnich zjadą się rozszerzenie obowiązków inteligencji
kobiety polskie, reprezentujące znacz- ziemiańskiej z jedynego przed wojną
ny odłam inteligencji wiejskiej wycho- strżeżenia ziemi na szereg prac spo
wanej w tradycyjnym kulcie dla ziemi, Ieczno-kulturalnych.

Przeżywamy tak zwaną

Minister wojny

demokra-

Program prac Rady został
zskomunikowany
wszystkim
rządom, a
obejmuje następujące sprawy:
Rada będzie miała do rozważenia
wyniki prac Komitetu, który przygo”
towuje zwołanie przyszłej międzynaekonomicznej,
stwa Kresowego dla pracy dnia dzi: leży w znacznej mierze w ręku inte- rodowej Konferencji
siejszego w odrodzonej
Polsce
zu* ligencji ziemiańskiej. Będzie ona fun- Komitet ten zbierze się po raz wtóry
damentem państwa,
jeżeli
swą rolę 15-go listopada. Zaznaczyć
wypada,
żytkować należy.
pojmuje należycie i stanie się regula- że z naszej strony bierze w pracach
A chwila jest poważnal
Potrzeba wspólnego wysiłku w torem w zastosowaniu do życia no- Komitetu udział p. H. Gliwic,
W dziedzinie spraw rozbrojenia,
kierunków myśli spotzczaej,
najdalszych zakątkach wsi naszej zda: wych
zachowaniu tra Radzie zostaną przedłożone do orze:
do przy jednoczesnem
głosem:
gromkim
je się wołać
szeregu wszyscy komu losy Ojczyzny dycji i kultury. Jeżeli jednak zechce czenia wnioski: francuski, finlandzki,
być hamulcem,
to jeżeli jest słabą, i polski. Według wniosku
polskiego
naszej są drogie. Do szeregu!
wyrzuconą zostanie po
za nawias, zagadnienie rozbrojenia może być ujęCzasu niema do stracenia!
Nazwa ziemianin jest często umy- jeżeli zaś silną to wcześniej lub póź- te z punktu widzenia regjonainego
$lnie mylnie interpretowana, jako na- niej stanie się bezpośrednim powo: bezpieczeństwa. Pozatem Rada zdecyduje jak zrealizować
uchwały Zgrodem katastrofy.
zwa jednoznaczna z obszarnikiem,
madzenia
w
sprawie
aibitrażu
i bezo!
Przechodząc do samej pracy zieNic podobneg
zbrojeń ji
Mając możność uczestniczenia na mianek—to wobec
ujęcia przez pań" pieczeństwa, „ograniczenia
fabrykacją
wielu zebraniach Zw. Ziemian nieraz stwo nauczania powszechnego — na kontroli nad prywatną
statystyczne zestawie- plan pierwszy działalności ziemianki broni.
prowadziłem
Na wniusek rządów francuskiego,
nia stanu posiadania uczestniczących wysuwa się praca nad starszem po*
zdążająca do wytworzenia angielskiego, włoskiego i rumuńskiena zebraniu ziemian. Nieraz statysty- koleniem,
kraju oddanego państwo- go będzie rozważana sprawa zwróce:
ka ta wykazywała 120 h. przeciętnie obywatela
składazebraniu
przy
wości
polskiej.
A
więc
praca
w nia się do Trybunału międzynarode,
uczestnika
na
wej sprawiedliwości, w celu uzyska«Domach ludowych».
jęcem się z 35—40 osób.
nia jego doradczej opinji. W tym
ŚwiadTak nieznaczna przeciętna
wypadku chodzi o ustalenie
kompeDomy
Ludowe.
„obszarniinteresem
ponad
czy, iż
tencji „Komisji Dunaju",
rolników
czym* cementem łączącym
Powstające
Domy Ludowe przy.
Ostatnie
Zgromadzenie
polecijo
ziemiańskich jest kościele, gminie lub szkole mają na
w organizacjach
zbadanie
sposobów
_
przyśpieszenia
Polski
rozbioru
od
hasto
tradycyjne
celu skupienie inteligencji wiejskiej ratyfikacji międzynarodowych
poropokolenia: dla wspólnych
głoszone przez wszystkie
poczynań, mających zumień i konwencji, opracowanych
„Ani piędzi ziemi*,
za zadanie
pracę kulturalno-gospoCzasy się zmieniły—i rozszerzyły darczą. Weźmy wieś kościelną i ro- przez Ligę, orąz systemu _ proporcjonalnych
wyborów
do
Rady
Ligi.
się obowiązki. Dziś nie jedynie obro-

trad,cyj

spadkobierczyń

hasło

naczelne

winna

zejrzyjmy się w materjale inteligencji; Ostatni ten

więc proboszcz,
a często
i wikary,
zie- conajmniej dwuch nauczycieli, urzęd-

miańskich—lecz walka o wpływy kul- nik pocztowy

— jeżeli

jest skupienie całej inteligencji w jed- brakować będzie

ną zwartą organizację
dla szerzenia
kultury polskiej. Szeregi się znacznie
po wojnie zwiększyły, poza miastem

wniosek - wniesiony

zaś to będzie wie Rada postanowi
w jaki

maszej wsi przewo-

$

twórczych,
w
handlowych. .

wydawnicza!

Opuściła prasę drukarską i znajduje
się we wszystkich księgarniach
najświeższa praca
Czesława Jankowskie go
p. t

Ś..1 czeczotkowej szkatułki”

2

(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.
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GEBBEKZSZEZZKZE
Podaje si; do wiadomości

Publiczności,

iż

Stacja

Szanownej

Miejska

Kolei
Państwowych, ui. Wiwulskiego 2 sprzedaje kolejowe bilety
osobowe
w
dnie
powszednie od
godz. 9 do 13 1 od godz. 13 m, 30 do
godz. 16 m. 30, i w niedziele i święta
od godz. 9 do godz. 11-ej,
Przyjmuje zamówienią
ma dostawę

ustnie,

ładunków

pisemnie

Nr. 789 Centrali

od godz.

iub

8

przez

Miejskiej

sposób

życzenie zgromadzenia
może
być
uskutecznione; co się tyczy wniosku
Szwecji, zapewne zostanie on przeka-

zany do gruntownego zbadania.
W dziedzinie spraw technicznych
Rada zajmie się finansami
Gdańska,
raportem Komitetu Finansowego w
sprawie fałszowania pieniędzy, uchodź*
cami greckimi i bułgarskimi. Prace
Komitetu

Hygjeny,

jak

również

końcu

wy-

spółdzielniach

zbada,

połączenie

Wileńskiego

Tow. Roln.

ze Związkiem Kółek Rolniczych.
Bez jednolitego frontu rolniczego

Zgromadzenia

czyli w jaki

sposób

Pozatem

bliżej

ziemianki

strukturę

winne.

spółdzielczą.

poznać

byłoby

w

Rada

najbliższych

życzę pomyśliości

w żmudnej,

dziennej, a tem
owoce pracy.

samem obfitej
:

Michał

=

to

wieczna
wszystkie

niż dla nas samych.

projektu opracowanego

co-

w

Obiezierski

też

16 XI. PAT.

Ś. p. Dr. Piotr Mackiewicz.
Przed

„Deutsche Ztg.*

W
„ PARYŻ.

obawie

dziwnego,

wieńską

traktatu

16 XI. PAT.

Według

w
razie
wschodu

dzisiaj

memorjał

i

Tulonu

do

w

domowa

16 XI PAT.

„Echo de

Rezultat wyborów

że w licznych

na emi:

Na listy pole

©

miastąch

5

=

SZ

в

&

a

26

21079

Królewska

32261

16
° 191
106
986
1226
379
235

10012
43927
35250
43894
47200
9477
15859

81040

75500
54857

towego

w

percie

68800

dobiegają

budowy

gmachu

końca. Ostateczne

do użytku oczekiwane jest z początkiem roku przyszłego.
się będzie urząd pocztowy zamorski.

Ё

Nowość!

Wwa
34 —

38
127
125
154
272
134
71

25513
22299
40013
46250
9532
21600
3870
6821

sile

wieku,

dla polskiego urzędu

wykończenie

i oddanie

W nowym budynku

poczgmachu

:

najlepsze TAŚMY, KALKI
it. p.

G. Geriach

Perłowy.

—

|
1|

społecznej manifestacji. Tłumy

jakiejś

narodowości i wyznania

ludu różnej

na czele z młodzieżą wszystkich szkół

polskich zapełniły świątynie i cmentarz, we wszysikich przemówieniach,

|

wygłoszonych u Jego trumny, dźwię”
czała nuta prawdziwego żalu i pietyzmu

«Liga

praw

PARYŻ

16 XI. PAT.

-było,

widocznem

zmarłego —

dla

že to nie czcza forma,

człowieka».

Jak się do-

wybrany

„stał

człowieka

prezesem

praw

„Ligi

obywatela*

i

na miejsce

który ustępuje
Ferdynanda Buisson,
złego
stanowiska z powodu
z tego

stanu zdrowia.

Gwałtowny

pożar.

16 XI. PAT.

do

„Morning

Z Tokio
Post“,

že

Rozwiązanie Zgromadzenia
Narodowego.

(Fabryk Ellams i Underwood)
maszyn

|

gwałtowny pożar zniszczyt tam 350
domów i kilka fabryk. Straty wy
„noszą 250 tys. funtów szterl.

do pisania

Reperacja

„Wiedział Oa”,
przedstawiciel

4

tej idei; zawdzięczając jego

LONDYN.

Idealna Pasta do zębów.

1

widział jasno, że pierwszym środ-

donoszą

misją Ligi Narodów.
Dotychczas brak danych

PAPIER

uko-

zosta-

mieścić

senato- ,

NADESŁANE _

i

wieduje „La Volonte“, d r Basch zo-

życiu i naturze,
czyli nauka o pszczelem
Ro
Dra
124 rys. w tekście, z przedmową
Jana Wilczyńskiego. Wilno, str. 16
Cena zł. 7, na papierze kredowym 11.—

maszyn

osierocając

BUDAPESZT.

do pisania

16 XL

PAT.

W

dniu dzisiejszym naczelnik
państwa
pismem odręcznem
rozwiązał Zgro-

WARSZAWA
Ossolińskich 4.

madzenie Narodowe. Obie Izby parlameniu

Lwów.

będą zwołane

na

stycznia 1927 roku.

dzień

25

=
%

wrył się w granit, z

którego

fja w

spiżu,

marmurze...

Tak.

Ale

zja księcia Józefa?

Gdzie

determina-

przynajmniej aad fotografją, nad-wier- cja i buńczuczność
napoleonisty?
nym
wizerunkiem nie ma
mocy — Gdzie blask dumy na czole, nad te
ten lub ów „kierunek* w Sztuce, ta mi ustami, co wyrzekły pod rwanym
"lub owa moda.
w szmaty od kul sztandarem: „Bóg
Mamy aż nadto
przykładów
jak mi powierzył honor Ojczyzny!*?
dalece dany „kierunek* w Sztuce, daA potem, po wielu latach,
przy*

na moda może zdefigurować nie tyl:
ko daną, gloryfikowaną
pomnikiem
osobę lecz i fałszywe
dawać
wy.
'obrażenie zarówno o dziele przez
teraz — rzu- nią dokonanem jak o jej indywidual:
całą
potęgą. ności
duchowej — jeżeli już sam

żadna dzieć: S:opena.

Pomimo, że go nie oglądamy
w o- goż z tych trzech typów należą: pro*
toczeniu proroków i sybil, gdzie by- jekt Szukalskiego i Szopsn
Szymało miejsce dla niego
przeznaczone, nowskitgo? Oba? Tak, gdyż zarówno

szedł —

impressjonizm

i zapanował

postać u Szukalskiego

największego
czasów
nowożytnych
Retrograda?
Fragmentarny, mocno fragmentar-

ma rysy twa- ny jest

rzy Mickiewicza, jak postać na pom:
niku
odsłoniętym w Warszawie
ma

głowę niezaprzeczenie Szopena.
Ten
szczegół jest rozstrzygający. Nie ma-

ów

konkursowego,

mienia

Mickiewicz
pomimo

z

projektu

całego

włąsną krwią serdeczną

kar:

Oto

niedaleko

szukając

warszawski ks. Józefa
go. Powstał

S:tuce

neoklasycyzmu

król Batory pod

Pskowem z obrazu

Matejki.

owej

to epoce

pow-

wy:aźae

znamiona

ducha

owych cza-

sów. A może — dodajmy — jest też
w pewnej mierze
zarażony t. zw.

impressję, Szopena

łącznie

Czy ma wysłuchające-

giętego drzewa?.Konweficjonalny ruch
słuchania polega na przyłożeniu dio-

w

ni skulonej, niby w trąbkę, do

| Thorwald-

fanta. ły — jak owe

W

wierać wrażenie Szopena

Poniatowskie-

romantyczna

temu.

go szumu owego niesamowicie prze-

sen, idąc za prądem w Sztuce najbar-

waldsena. Gdzie

nowo-

stał Szymano wskiego pomnik Szopena. Nosi ón —- jak pisał doskonały
znawca Sztuki M. Treter — aż nadto

z całą jego wielkością?

Pol- dziej wówczas aktualnym, modnym,
niemal obowiązującym: Poniatowskie-

to — fotogra-

potomstwo

wiatr -— wierzbą czyliż ma wywierać

sprzeczają się do

gloryfikowanego męża

wieku

wrażenie,

ski zaklętejw symbolicznego Orła.
Niech

się całe

czesnego Prometeusza! Było to ćwierć

Ta postać siedząca pod złamaną—
czy rychlej: przegiętą okropnie przez

pomnik

w okresie panowania

zrodziło

nieboszczką secesją...

upadłego. go, zrosłeęgo w wyobraźni ludzkiej z
my w obu wypadkach
do czynienia esteci „bez zastrzeżeń*, a pomnik, burką ułańską i. ułańskim z kitą kaszpomimo całego swego „modernizmu” z fantazjowaniem, ż ujmowaniem w stawiany na placu publicznym nie kietem, z szablą i rabatami wsadził
jest przecie jak świat stary.
kształty plastyczne
bądź abstrakcyj: może być wyłącznie i jedynie — na konia oklep w todze „Rzymianina
I oto nastaje portret—nie fanta- nego pojęcia bądź postaci fikcyjnej. dziełem sztuk, w zupełnej niezalež- i sandałach.. Niewątpliwie temu lat
styczny (Jak Apollina lub Mojżesza) Niech
wybaczą
panowie sędziowie ności od celu i przeznączenia pom- bez mała sto zachwycano się — molecz całkiem realny, z
nająutentycz- konkursowi,
każdy
pojedyńczo i nika. Pomnik ma swoje specjalne — dernizmem koncepcji, hołdowaniem
niejszego wzoru brany. | w ten wi- wszyscy społemi, lecz na projekcie posłannictwo. Artyzm powinien
mu najnowszym
w Sztuce kierunkom,
zerunek plastyczny, wykuty
z mar- Szukalskiego
i inwencji plasty- nad calutką Sztuką. Zjawiła się natunie żadną oglądamy spełnianie tego posłannictwa ułatwiać, „świeżością myśli
a nie odwrotnie utrudniać.
twej bryły lub martwemi farbami na
cznej”, „egzotycznością formy*! Ale ralnie i rzeźba impresjonistyczna. Robezduszne płótno kładziony, kładzie
Powiadają: pomnik odtwarzający my.. My już tylko podziwiamy do: din, sam Rodin torował jej drogę i
*) Też do plastyki, lecz malarskiej, naartysta całą duchową istotę wysta- tezy niemniej
Ay, i w tymże typie niewolniczo, jakby
z natury, postać skonałość artystyczną dzieła Thor- rzeźby impresjonistycznej rzucał bry”

wianege, wyobrażanego indywiduum,

przez siebie rodzinę

„nm ch z oświatąi życiem spoiecznem,
szedł Oa na czele, zagrzewając do
czynu innych, Stąd płynął ogromny
szacunek dla Nego i uznanie ogółu.
Pogrzeb Jego robił wprost wrażen e

go siła nie zruszy! Cała człowiecza
C:yliż — spytajmy
swoje czary na tle przedziwnego * istota cara Aleksandra ill-go, całe je cit w nas Szukalski
Spokoju!
go panowanie,
całe jego
dzieło w Mickiewiczowską jak to np. uczynił wygląd bohatera
pomnika
ma być
„ W lat ośmset potem
wstępuje tym bajecznym posągu!')
ks. Trubeckoj, poprostu waląc w nas całkiem obojętny (ap. dla przyszłych .
duch w „Mojżesza* Michała Anioła.
Do jakiej-že kategorji, do które: całą brutalną i oporną potęgą carską pokoleń).
cóż to za potężna wizja biblijnej mo.
cy i majestatu, ów Mojżesz! Istny,
potężny protoplasta wszystkich plas:
wyrażać
tycznych postaci mających
wielkie, ogólnikowe abstrakcje. Ekspre*
sjonizm? Niewątpliwie, Ekspresjonizm

w

chaną

wskazówkom i pomocy, kilka iakich
szkół już funkcjonuje w naszej okolicy. We wszystkich sprawach, związa-

ra Ciraolo wspólnie ze specjalną Ko-

Krem

Zmarł

gowania

Ks. Tadeusz Ciborowski

Do

stanie

w. pierwszej linji potrzebną jest oświata tej klasy ludu“, więc gdy tylko okazała się możność otwierania szk6łek początkowych, ś. p. Doktór Piotr
z całym zapałem przystąpił do propa-

Księgarnia Kazimierza Rutskiego,
Wilno, Wielka 66 poleca:

Pszczoły

moralny

rzemieślników Polaków, przzmawiający nad j-go trumną, „wiedz ai Oa,że
dla podniesienia bytu moralnego i
materjalnego robotnika i rzemieślnika

poczty polskiej w Gdańsku.

gdańskim

przy złym

i

łeczeństwa polskiego.
jak si; wyraził trafnie

Lubliniec
13947
Tarnowskie Góry
22986
Procentowy stosunek głosów polskich według kolejności powiatów przedstawia
się jak następuje: 47 proc. 31 proc., 52,3 proc, 47 proc., 82 proc, 68,9 proc., 71 proc.,
69,91 proc.
э
Ogólne wyniki: aa listy polskie przypada: mandatów — 3165, głosów 226.698, na
listy niemieckie—955 mand, 169.998 głosów.

16 Xi PAT. Prace około

alny

tej oś wiaty we wszystkich sierach spo-

8

a

47270

Gmach

Oa wszystkichąąe=
ich stan materj-

krzewienie pośród nich oświaty. To też
jednym z głównych celów Jego pracy
rozszerzenia
społecznej była pomoc

przyszło

Na listy nie-

Katowice miasto

GDAŃSK

w

i opiekuna; znał
ich mieszkańców,

mu,

mieckie

B

o

Pszczyna

miały

poniekąd

kiem podniesienia moralnego mas jest

Sląsku.

skie

Ša

Rybnik

ostatnie

niu tego wyrazu, bez cienia szowiniz-

w Meksyku.

na Górnym

в

Świętochłowice

te

lekarza, gale

kieroi umysłu oraz jako poniekąd
wnik życia społecznego naszej okoli«
cy lukę trudną do zapełnienia.
Polak-patrjota w rozumnem znacze-

KATOWICE, 16.X1. PAT. Tymczasowe urzędowe zestawienie wyników wyborów
gminnych w górnośląskiej części woj. Śląskiego. Wedle powiatów wyniki wyborów
przedstawiają się następująco:
Głosów oddano: 399.071, w tej liczbie głosów nleważnych 2375,

Huta m.

;

nietylko

starał się swym
wpływem
pchnąć
ich na tory odpowiedniejszego życia.

w ostatnich dniąch do krwawych starć pomiędzy powstańcami a wojskami rządowemi*
Gen. Fernando, k'óry w cząsie ostatniej rewolucji meksykańskiej odegrał
wielką rolę,
zebrał około siebie liczne oddziały. Sądzą, że przyjdzie do poważnych starć.

Katowice pow.

Mackie-

pierwszego niósł im pomoc lekarską
bezinteresownie, w drugim wypadku

Królewcu.

Z Meksyku donoszą,

Powiaty:

sutereny

Nim

KRÓLEWIEC 16 XI PAT. Wczoraj wieczorem wybuchł pożar jednego z tutejszych
dworców kolejowych. Pożar objął hale wagonowe i parowozowe. Spłonęły trzy hale
wagonowe wraz z 10 wagonami osobowemi i trzema lokomotywami.
Pastwą
požaru
padły również maszyny pomocnicze, narzędzia i zapasy.

NOWY:YORK

Mogiła

wiając jako człowiek wielkiego serca

dworca

Wojna

mogiła,

wicz wracał zdrowie, a nieraz i ży»
cie, wlewająč w nich otuchę w cięż:
kich dniach
choroby
ich samych,
Go domy
Żałują
lub ich rodzin.
Go
opłakują
Świata,
tego
możnych

zwłaszcza w odniesieniu do Włochówi Hiszpanów.

Pożar

Świeża

zamieszcza

kilku dniami ś. p. Dr. Piotr

Paris*, na skutek pogłosek, jakoby
pewna liczba anarchistów zamierzała
przekroczyć granicę na południu Francji, tamtejsze władze policyjne otrzymały
rozkaz _dawania
pilnego
baczenia
nad
ruchem
pogranicznym,

'

ją zamieszkującą.

Kowieńiski»
wspomnienia:

l znowu

anarchistami.
z

zmarł w Wiłe

zroszona łzami żału i wdzięczności
tych setek ludzi, którym zmarły przed

ogłasza

doniesień

i ludność

«Dzień
następujące

to ich poczucie przynaieżności kulturał-

przed

kilku dniami

|

komierzu, niestrudzony działacz społeczny, Polak-patrjota,
który
nad
wszystko ukochał rodzinną ziemię ko*

Kłajpedy.

manifestował przed forum Świata
nej do Rzeszy.

dziś ko»

p:zez

Nic

Przecież fakt zawarcia tego

dla Polski konieczność oglądania się na dwie strony
wojennego. Polska bowiem będzie zaatakowana ze

BERLIN,

uchwali kie:

Ihnatowicz,
^

przed-

związku Niemców kłajpedzkich do rządu Rzeszy zawierający protest prze:
ciwko roszczeniom ze strony oficjalnych kół litewskich,
które
uważają
Kłajpedę za terytorjum rdzernie litewskie. Niemcy
kłajpedzcy
poczytują
się nadal za Prusaków i żądają aby rząd niemiecki
jaknajenergiczniej za-

poczasach urządzenie w Wilnie kilko- dania osobowego składu Rady.dla Brak
dniowych kursów spółdzielczych dla
tych danych tyczy przedewszystkiem
zaznajomienia ogółu ziemianek z zapaństw wybranych do Rady na ostat.
sadami i dążeniami spółdzielczości.
S. N.
._ Rzucając tych kilka luźnych myśli niem Zgromadzeniu.
jako temat obrad jutrzejszego zjazdu

dnie

sąsiada,

Protest

„się

dlenia uchodźców z Armenii.
Ostatnią sprawą z dziedziny spoZwiązku Pomocy.

dla naszego

ma obyć zwołana konferencja mięDział dy
dzynarodowa dla zbadania i przyjęcia

tej pracy społecznej mało znany przed
wojną, dotąd niedość jest przez inteligencję ziemiańską zgłębiony. Wielce
pożądanem

udzielił wywiadu

i zachodu”.

Rada

da

Jego wizerunek ma mówić nam: kim „Postać* symboliczną lecz Mickiewibył, co czuł i myślał, co robił. |
cza (dziecko go z iwarzy pozna!)
Typem doskonałym takiego, aby tylko oczywiście pojętego całkiem
(Dokończenie).
się tak wyrazić, podniesionego
do swoiście, oryginalnie, indywidualnie.
Apollo, zwany
Belwederskim, u- kwadratu wizerunku, jest konny poJest to, że użyję określenia jeszcze
tworzony przez jakiegoś mistrza grec- sąg Aleksandra Ill-go, dzieło ks. Tru:
dany dokument życiowy, realny
kiego na lat mniej
więcej trzysta beckiego, Ten masywny kolos sie- Zoli;
przepuszczony przez pryzmat indywiprzed Chrystusem, dać nam może z dzący na
przysadzistym,
mocnym dualności artysty. Tak też i w Postasiebie jedynie wielką rozkosz este- «bitiuku>! To wparcie się konia w ci z pomnika Szymanowskiego,
motyczną. Co za Piękno linij i rozmia- ziemię przedniemi nogami,
jakby żemy z najczystszem sumieniem — м!
rów i kształtów! Jakaż
Wiosna
roztacza

konfliktu

będzie projekt senatora Ciraopraca w Domach Ludowych jest nie łecznej
lo
stworzenia
Międzynarodowego
do pomyślenia,

telefon

„DWA POMNIKI.

wytwarza

mia-

grantó« innych narodowości, Poza
postulatem musi
być dążenie do uwitworzenia
jednolitego
frontu
przez tem Rada zbada, czy i jakie są
doki uzyskania funduszów dla osie-

ZARZ ie
BEZEGROZEZZAKU
powszednie.

Zagłębia.
Na wniosek

Ponieważ prace ziemiańska musi rozciągnąć opiekę, z: której
iść w zwartym szeregu z inteligencją rzystają
emigranci rosyjscy,
wiejską, górującym ponad
wszystko

do g. 17
w

spółdzieiniach

pułk. Papeczkis,

Zmarły w okupacji kowieńskiej.
|

był

w pierwszym
rzędzi ziemianki wyka*
na porządek dzienny przysałej
sesji.
zać winna sałkowiią inicjatywę.
Z dziedziny spraw
administracyjpowiatowem do ziemiaństwa i księPr.cę w Domach Ludowych po- nych — sprawozdania
Komisji mandza przybył nauczyciel, sędzia, Urzę* winna cechować szczerość i przywią»
datowej, która w danej chwili zasiada
kupiec i rze- zanie do kraju. — Wszelka
dnik, doktor, a często
agitacja,
mieślnik. Do dworów polskich przy- mająca cele polityczno wyborcze sta- w Genewie, a nie ukończyła jeszcze
swych prac, i raport Komisji rządzą:
była sieć szkolna.
A pomimo to nowczo wykluczoną być musi.
2Ы»
cej
Zagłębiem Sary. W raporcie tycząwszystko, wyznajmy
to szczerze, O* żenia z ludem szukać należy na polu
cym
Zagłębia poruszone
są przedej
becnie tętno pracy społeczne na Zie- prac gospodarczych —więc w pierwwszystkiem sposoby
zagwarantowamiach W chodnich
w porównaniu z szym rzędzie
w kółkach
rolniczych
znacznie sła- gdzie uświadamia się rolnik, kasach nia we wszelkich okolicznościach koprzedwojennemi czasy
munikacji i tranzytu przez terytorjum
biej bije.
Nowość

znaczenie

nowanie pewnej liczby czionków tego
dnich haseł. I tu rola ziemiaństwa, a
Komitetu zostały wniesione również

współdzielczych,

Kownie,

że narobił tyle hałasu za kordonem.

przez Szwecję, która ma nadesłać od:
powiedni memorjał. W. pierwszej spra-

swej e- gmina — to znajdziemy
tam szkolę
robotę sześcioklasową
dającą conajmniej 6
3
nauczycieli, a do tej liczby przybywa
Robota ta prowadzona pod nie- jeszcze aptekarz, często i lekarz. Siły
winnym płaszczykiem ruchu biało: inteligentne są — lecz powiedziałbym
jak od- znajdują się w letargu, Już od roku
ruskiego jest nczem innem,
wieczną walką dwuch kultur: łaciń: daje się odczuwać pewien dreszcz—
i bizantyjskiej ze to młodzież nauczycielska z seminaskiej z Zachodu
Wschodu.
rjów wnosić poczyna ożywienie.
Naczelnem zadaniem
wsi naszej
Brakuje jednak i długo jeszcze

w
tury polskiej, zagrożonej
gzystencji przez destrukcyjną
wrogiego nam państwa.

o traktacie z Sowietami.

kamienie,

z

których

ucha

=

stanowić

na ziemi

w kulcie
duchem

ą

4

>
1

— Korespondencja Słowa —
stawicielowi „Siewodnia”.
Genewa, 13.go listopada.
Ną pytanie: Jakie znaczenie, pod względem wojskowym, mna (raktaę
43 sesja Rady
odbędzie
się w
sowiecko-litewski?
— odpowiedział co następuje:
>: i zostanie
otwarta 6 grud„Z punktu widzenia wojskowego, traktat ten ma o wiele większe
nia.

mówiąc, przegrupo:
tradycji tyzację, inaczej
w organizmie społecznym.
swym, wywanie
mma za sobą niejedną chlubną kartę Zmiany te są faktem dokonanymi
niegłośnej, cichej i ofiarnej pracy. realnym i formy życia społecznego
nagiąć, a droga
Obradować będą nad tem, jak Spu- muszą się do nich
ściznę otrzymaną z tradycji
Ziemiań- jaką się to naginanie odbywać będzie

dworku, wychowana
domowej, górująca

w

(1278)

ROCH

z dworu i

panienka

Kobieta polska,

Nr 268

- Grudniowa sesja Rady
оKow. minister' wojny
Ligi Narodów,
e

obradować będzie

Dziś w Wilnie

wo

przy lekkiem w dodatku
pochyleniu
głowy w stronę skąd głos pochodzi,

dln

ZJAZD

o

a podaniu naprzód

kada a

NA

&

całego

korpusu.

To jest poza zrozumiała dla każdego.
Tymczasem

Szopen na pomniku Szy-

manowskiego podał się nieco
w tył
i odwraca
się — jakby przeciwnie

mocno był

niezadowolony,

ż

tego,

'co usłyszał. Proszę uprzytomnić sobie
odruch człowieka, który coś niemiłego usłyszał i odwraca się, prosząc:
„Nie mówcie mi o tem.”
Wykonał
by ruch akurat taki, w jakim widzimy

Szopena

na warszawskim

Potęguje wrażenie

tego

pomniku.

niezado-

wolenia gest prawej ręki. P. Kleczyn-

Nr 268 (1278;

ЗЕО

KURJER GOSPODARCZY
ZIEM

W

_— pertraktacje

w

sprawie zawarcia traktatu handlowego zN:emcami w psździerniku 1924 r.
Wojna celna rozpoczęła się w lipcu
1925 r. Nie
była
ona
wywołana
względami
gospodarczemi
2 naszej
strony, lecz posiadała psychologiczne
podłoże
w tym prądzie antyniemieckim, jaki zapanował
u nas po wojnie.

Wydawca

powodzenia

za stosowne

pisma,

swego

dziennikarz

procederu

państwowej

lub

szego

wśród

wysyłania,

oraz

o

wykonaniu

planu

d'a

uważał

podawanie szeregu fak-

towych
ków,

i dwuch

naturalnie wyjątki. Byli ludzie na wy-

bitnych, odpowiedzialnych stanowiskach rządowych, którzy przed planem

Davesa nakłaniali rząd do zawarcia
traktatu handlowego z Niemcami, wy-

kazując, że w przyszłości trudniej będzie osiągnąc
dla nas korzystniej ze
warunki,
niż w owym czasie, gdy
stanowisko międzynarodowe
1 potogospodarcze

Niemiec okrzepnie,

lecz ambasada francuska nie chciała
w
Owe
czasy
polsko-1iemieckiego

traktatu
naszego

i

nicziych.

to było miarodajnem dla
ministerstwa spraw Z:gra*
Nasz

Świat

pizzmysłowy

mie jest wdrożony
do myślenia kategorjami gospodarczemi
w szerszym
zakresie. fabrykant papieru lub wyrobów

włókienniczych

rozumiął

tylko

to, że gdy towary niemieckie nie będą puszczane
do kraju, on z wię
kszą łatwością będzie
zbywał swój

„towa'; jaki wpływ
sunków

na całokształt sto-

gospodarczych,

kiedytowe w Polsce,
ludności

wywrze

na warunki

na siłę kupczą

wojna

celna z Niem-

<ami—o tem nie myślał.
Rzecz
naturalna, że w tych warunkach rozpoczęliśmy
wojnę
celną
z Niemcami
niepomyślnie
wówczas,
gdy można byłoby uzyskać
prowi:
zorjum,

Wobec

tego, że 52 proc. naszego

wywozu
(dane z pierwszej połowy
1925 r.) szło do Niemiec i 37 proc.
przywozu

wychodziło

z Niemiec,

woj-

na celna z Niemcami musiała wstrząsnąć
całem
naszem życiem gospo"

lecz

jedynych

rynków

pienięż-

nych w Europie.
Na
rynkach
tych
bowiem wpływy niemieckie są dominujące. Kapitał nie może przyjść nieosobowo.
Nie będziemy mogli Ściągnąć obce kapitały, nie zagwarantawawszy obywatelom niemieckim tych
praw gospodarczo-osobowych,
jakie
osiągnęli oni w traktatach 2 innemi

pźństwami.

Główną przeszkodą zawarcie trak:
tatu handlowego polske-niemieckiego

Niemcy

warowej j

(poz.

653).

polskich

kolei

RYNKI
—
skim

Ceny
pow,

normajnotorowych

MIEJSCO YE.

zboża
w
Ceny
zboża

D iśnieńskim za kilo

Dziśnień'
w
pow.

odbić

uważają

prawo

Polska stoi wobec

posyłanie

osobowe

KRONIKA

żyta — 37 gr,

MIEJSCOWA.

rządzenia Ministerstwa Skarbu wszel-

setek

dylematu; albo nione.

tysięcy swoich

cego kapitału,
obcego kapitału
do Polski.
Przy utru nianiu pracy zarobkowej
cudzoziemcom w Polsce nie będziemy mieli
cudzoziemskiego kapitału.
Twierdzenie wypowiadare częstokroć, że wobec znacznej ilości bezrobotnych Polska nie może dopuszczać
przyjazdu
obcych robotników, jest mylne, gdyż
do nas nie będą przybywali masowo
robotnicy niefachowi lub na stopniu
fachowości
robotników
naszych; u
nas bowiem skala
płac i stopa ży”
ciowa jest niższą, niż na Zachodzie.
Do nas mogą
przybywać tylko robotnicy wykwalifikowani, organizatorzy przemysłu
lub
wzdrożenia
do
racjonalnej

—

robot-

;

A

() Nowowprowadzony

sy-

zagranicę do ob- stem egzekucji podatkowej Urząd
albo ściągnięcia tego Skarbowy otrzymał okólnik M nisterst-

ników na zarobotki

organizacji

pracy,

a przez

to niezbędni dla wprowadzenia racjonalizacji naszej produkcji.
Dla przypływu
obcych kapitałów

wa

Skarbu,

przypominający

koniecz*

ność zakomunikowania płatnikowi na
14 dni przed terminem o mającej się
odbyć egzekucji. Zarządzenie te ma
bardzo doniosłe znaczenie dla Skarbu
i dla kupiectwa.
znacznie robotę

które

nie

będą

Zarządzenie ułatwi
władz
skarbowych,

prowadzać egzekucji, a kupcy przez
te 14 dni będą mogli wystarać się o
pieniądze, na opłacenie podatku.

kraju

potrzebnem

jest.

nadesłania

planu

rok

sprawozdania

parcelacyjnego,

1927

dla majątków

Na poczet

Władysław Studnicki,

INFORMACJE.

się Nowe

ustawy

i rozporządzenia.

Ustaw

Rz. P,»

5 XI 1926:

Nr.109, z dnia

— Rozporządzenie Ma Komunikacji
dn. 29 X 1026- wydane w porozumieniu
Mr»ami:

Skarbu,

Przemysłu

i Handlu

z
z

oraz

waluty.

czych

%

gospodar-

czego Polska potrzebuje odnowienia
swych
warsztatów
przemysłowych,
zwiększenia gęstości sieci kolejowej,
budowy kanałów, elektryfikacji. Na to
wszystko potrzebuje obcych
kapita-

poszły

przedewszystkiem
do
Niemiec,
do
innych zaś państw idą przez pośrednictwo niemieckie. W okresie wojny

celnej z Niemcami

jest niemożnością

ski w „Kur. Warszawskim” zapewnia,
że prawa

ręka

Szopena...

wjatury"'! Na pomniku

Ustaw Rz. P.» Nr 111, z dnia
6 XI 1926 r:
—. Konwencja Handlowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Czeskosłowacką, podpisana w Warszawie dnia 23
kwietnia 1925 r. (poz, 644).
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 112, z dnia
9 Xi 1926:
— Rozporządzenie M-rów: Skarbu, Prze:
mysłu

i Handlu

oraz Rolnictwa

(poz.

|

i D.P,

dn. 30 X 1926 w sprawie częściowej zz
rozporządzenia z dn. 23 Vil 1926 o uigaci
ceinych

650);

stojącym

kla-

skiego. Konia z rzędem temu kto na
tysiąc ludzi znajdzie jednego, który

— Rozporządzenie Mra Komunikacji z
dn. 3 XI 1926 w sprawie przepisów o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych

dzącego

jeszcze,

pod

wierzbą Szopena! Gorzej

P. Marjan

co zobaczył w onym
pęku
gałęzi,
mój Boże, co zobaczył!
«Wierzba—
pisze—upodabnia się w jakiś uieszmowity sposób do wielkiej ręki, wprost
z ziemi wyrastającej
ja której konary

są jakby palce (te znane, długie palce
Chopinowskie).
Doskonale — pisze

jak p. Kleczyński zrozumie gest dalej—rysują się**). kości dłoni;

mały
palec i wielki w bok odsunięte, trzy
„było inne złączone
impressjonizmu
epoce
W
w jakiś przedziwny
modą, wcale nawet dla rzežbiarza wy- akord."
Tego jeszcze
brakowałol
godną, przyodziewač postacie pomni- Mało, że drzewo wraż
z Szopenem
Szopena!

:

z

nie są wyd

profesora Wszechnicy Stefana Batorego,
O

dnia

czem

zawiadamia

prywatnych.

RODZINA.

ierżawione.

—
(п) Ceny w Wilnie z dnia 16
listopada rb.
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 43.50—
4450 zł za 100 klg.. owies 39—41, jęcz:
mień browarowy 44—45.50, na kaszę
38 —
40, otręby żytnie 26 — 28, pszenne
26—29,

60—80, żytnia 50 proc. 60—65, 60 proc, 55—
58, razowa 40—45, kartoflana 80.90, gryczana

Rodzinie Kuncewiczów z powodu
syna, Ś. P. Jzrosława, zasyłają wyrazy

zgonu
ich
szczerego

współczucia
MATECCY

ARKINOWIE.

3

nia boiska plac państwowy pomiędzy
ul. Legjonowąa Zakretem, część rvn60 proc, karpie żywe 250-260, śnięte 150—160, leszcze ku na Sołtaniszkach lub plac na Śni55—58, razowy 40 — 45 gr. za 1 kg.
280-300, śnięte 200—220, sielawa 100— piszkach.
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za żywe
120, wąsacze żywe 250-260, snięte 150—160,

60—70, jęczmienna 55—60.
Chleb pytlowy 50 proc. 60—65,
1 kga o

E

A

o

160—180, okonie żywe 280-300, śnięte 150—
180, karasie żywe 120—150, śnięte 60—70,

WOJSKOWA

Ry

węgorze 350 — 370, płocie 80—120, drobne
20—70.
50—60, jaglana 10-51.
Li
Drób: kury 250—500 gr. za sztukę, kurMięso wołowe
130 — 140 gr. za 1 kg.,
cielęce
150—180, baranie 110—140, wie. częta 150—180, kaczki 300-600, bite 300—
ZO
250—260, schab 270—280, boczek 400, młode 200—250, gęsi żywe 1000—1200,
bite 600—700 gr. za sztukę.
Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 —
GIEŁDA WARSZAWSKA
4.00, Il gat. 320 — 350, smalec wieprzowy
450—480, sadło 380—400.
16 listopada 1936 r.
Nabiał mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmię- Dewizy i waluty:
tana 180--200, twaróg 80— 100 za 1 kg.,
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso«
Tranz.
Sprz. Kupno.
8,99
9,01
891
lone 520 — 580, solone 450 — 480, desero: E
we 600—700.
ip
na
wd
ob
AB.
Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek,
9—
9,02
8.98
Warzywa: kartofle 8—9 gr. za 1 kg., Nowy-Vork
R
28
2
cebula 50—70, marchew 12—15 gr. za 1 kg., Sarą
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr.
rasa
;
›
‚
‚

przecierana

za 1 kg,

85—

jerłowa

bruklew

10 —

80—95,

12, ogórki

pycza

kwasz.

Wiene

300-700 gr. za 100 szt, groch
za 1 kg., fasola 55 — 65 gr.

5060 gr.
zal
kg, Włochy

kapusta

kalafiory

świeża

10—12

za

1 kg.,

Owoce: jabłka 40—60 gr. za 1 kg., grūszki 60—120,

Cukier;

śliwki

80—120.

kryształ 130-135 (w hur),

135-140

ia

gałęg

3777
125,—

Saga

okhołm

—

Papiery

„ , kolejowa

8750

Komi-

następujące:
Rozporządzenia

w, podaje do ogólnej wiadomości co
następuje:

1) Wszystkię osoby,
na terenie

m

Wilna

posiadające
ogiery,

które

ukończyły trzy lata lub
ukończą w
roku bieżącym,
nie wyłączając tych

ogierów, które otrzymały Świadectwa

8768 _ uznania drugiej lub trzeciej kategorji,
12526
obowiązane są dostarczyć je do prze

—

15,25

ogierów.

Ust. R. P. nr. 73 poz. 511) i zarządzenia pa1a Wojewody
Wileńskiego
z dnia 28X 1926 roku nr. Vill 10432

glądu o godzinie 8-ej rano dnia 4-go

—

grudnia
ski) w

wartościowe.

Pożyczka dolarowa

Przegląd

Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10.VII 1925 roku (Dz.

1787

3787
575—
*

—

sarjat Rządu ogłasza
Na zasadzie $ 3

75.75

—

75,50

r. b. na rynek ponarski (końWilnie
(koło
rzeź1i miej

skiej).
2) Winni przekroczenia niniejszego obwieszczenia będą
pociągnięc:
-

wem — — 40stępowania
odpowiedziikości
w drodze po
administracyjno-karnego

i ulegną karze grzywny od 5 do 200
złotych lub aresztu do dni 10.
3) Obwieszczenie

niniejsze

obo-

wiązuje od dnia ogłoszenia.

Е
———

SRODA
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podstawie
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przez

R

а URZĘDO ko
alizacji licznik ów 2

£
EE.

w
>

:

]— sai
wlązku

>
Oficerów

m

Rezerwy

kc-

munikuje, że Dział pośrednictwa precy Zarządu przeprowadzając reorga

nizację w dotychczasowym sposobie
obsadzania wolnych posad bezrobot-

ZE

Poś w.b.św.P

В

na licznikach zbyt ciasne. Lokale w gmachach uni— (x) W sprawie kwestarzy Cecha legalizacyjna
publicznych.
Kurja Metropolitalna energji ważna jest: dla liczników prą- wersyteckich, „szczególniej w domu
w Wilnie podaje do wiadomości, że du stałego obrotowych, oscylacyjnych na Uniwersyteckiej Nr. 7, były za-

kwesta

urządzana

przez osoby

kie i zakonne stała

się obecnie

Świec-

czę-

stem zjawiskiem w naszych parafjach,
Kwestarz jednak
nie może zbierać

i wahadłowych

oraz dla

jete tymczasowo.

wszystkich

Uniwersytet

wielo-

liczników mocy nominalnej powyżej krotnie żądał eksmisji archiwum, ale
100 kilowatów—w ciągu czterech lat. nie był dość natąrczywym, ponieważ
Dla innych

w ciągu dziewięciu lat. uwzględniał tę okoliczność, że archiwum nie miało dokąd się przenieść.
Obecnie, kiedy od kilku lat przeznaerai S
ca
A
kiasztoru
po-bazyljańskiego zostały rewindyko-

—

Liczniki prądu stałego i zmiennepłaty, pozwolenie udzielonem będzie ofiar na żadne cele bez uprzedniego
tyko
па
ilość
stosunkową
do zezwolenia właściwych władz kościel- go przyjmuje do legalizacji Wileński.
Okręgowy Urząd miar.
uiszczenia należności manipulacyjnej, nych.
Nie
wystarcza:
1)
upoważnienie
z jednoczesnem unieważnieniem po:
ani
komitetu zalegalizowanego, 2) upozostałej części przydziału.
=
;
władzy Świeckiej; woje— (o) Jeziora trockie. W koń: ważnienie
cu ubiegłego miesiąca, w magistracie wództwa, starostwa, 3) książka na
ofiar, 4) legitymacja z
m. Trok miał się odbyć
przetarg na wpisywanie
wydzierżawienie
przeszło
1000
ha fotograiją.
W
asi
rCI
wycieru
Oprócz powyższych dowodów na
jezior trockich, słynnych z dobrych
ców
ZEM ustalić terminy,
gatunków ryb, a szczególnie tak kwestę, w myśl kodeksu prawa Karozeżwolenie w jakie właściciele domów obowiąza«
zwanej sielawy trockiej. Na przetarg nicznego należy uzyskać
władzy duchownej. Proten stawiło się zaledwie
kilku
miej- odnośnej
boszcz
nie
może pozwolić na kwestę uskutecznienie wycieru musi być odscowych żydów, stanowiących właści:
wie jedną spółkę, która ze swoich © ile kwestarz nie wylegitymuje się notowane w spėcjalnych ksiąžeczkach,
przed nim posiadaniem
zezwolenia
Następnie uchwalono urządzić na
Kurji Biskupiej,
Ё"'.“;'
e: m boisko dla młoPonieważ zdarzają się wypadki,
ziežy szkolnej.
iż
w
Djecezji
Wiieńskiej
zbierają
W sprawie parcelacji folwarku
rokie masy, wyrabiać w nich smak,

Le

=

rząd

i

sprawa

«kibic

komiefi” zoopadarenią miejskie jstancję Sad Najwytawy, rektor
stopa obyło się posedzenie mie: joga eta mik, znają że moc
zostanie rozstrzygnięta

przez ostatni.

oswobodziło zajmowane lokale uniwersyteckie
do dnia 1 msrca 1927
:
;

ш! 8 wycierać kominy, рггусвет |онапесвукою
aiaago on,
denio
odaie 2 Išdėtiošėi

Grzegorczyk (w poczucie i rozumienie piękna lecz składki rozmaici kwestarze i kwestarna „Warszawiance“), spojrzawszy z od- jako zarazem potężny środek props- ki, nawet w habitach zakonnych bez
Lachaise dali na pomnik od strony północnej gandowo-pedagogiczny, jako, aby tak wymaganych zezwoleń,
a z pogwał-

„szuka

Póre
paryskim cmentarzu
nieśmiertelny twórca nukturnów i polonezów już znalazł fortepjan i na nim
gra. Wolimy tę zdecydowaną sytuację
bardzo
problematyczne
niż bardzo,
u Szymanowu*
fortepjan
e
„Szukani

tak,

(poz. 643).

Z «Dziennika

jeziora do dziś

nabożeństwo za duszę

Ś. P. Ludwika Janowskiego

wa:

wykonania planu parce=

X 1926 w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu statutu Banku
Polskiego (poz. 639).
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 110 z dnia
6 XI 1926;
sownie do wyjaśnienia Centralnej Ko— Rozporzą zenie Prezydenta Rzeczy- misji przywozowej importerzy
towa:
pospolitej z dn. 4 XI 1926 w sprawie regurów,
podlegających
reglamentacji,
winlowania kolejowych transportów węgla, koni wnosić opłatę manipulacyjną
odksu i brykietów węglowych (poz. 641);
— Roznorządzenie Rady.
Ministrów z razu
za całą ilość towaru, objętą
dn. 29 X 1926 o uchyleniu rozporządzenia przyznanem pozwoleniem
przywozu.
Rady Ministrów z dn. 5 VIIl 1921 r. o orgaW
razie
częściowego
wzniesienia
onizacji i zakresie działania urzędów probier:

amerykańskie

Ponieważ

żałobne

na

nią, musiała być rzi
ą na
sprze
daż i to nie-mogło nie załamać złotego polskiego.
:
Kupcy i przemysłowcy polscy mu
sieli szukać nowych
rynków zaopa«
trzenia, gdzie trzeba było dokonywać
gotówkowych interesów, stąd poszukiwanie walut mocnych, przedewszystkiem dolarów, co obniżało kurs wa:
luty polskiej
w
stosunku
do
tej

Kapitały

Trok.

się

galizacji narzędzi mierniczych rozcią- a
OR
ne kolegom
MIE zajęcia,
10RŻ:
ność udzielenia
kilku
okręgowy
urząd ziemski
projektów Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu gnięty został i na liczniki, służące do przeprowadza szczegółową rejestrację
Meteorologji U. S. B.
mierzenia energji elektrycznej.
parcelacyjnych, wykazów nabywców;
pozostających bez pracy według ich
z dnia 16 —XI 1926 r.
Wszystkie więc liczniki, które 1 stycz- kwalifikacyj zawodowych.
2) grunty rozparcelowane
х аjątków,
nabytych
nia rb. znajdowały się w instalacjach,
przez państwowy Ciśnienie
Informacje
Są udzielane w godzi| 70.
©
powinny być stopniowo zalegalizowa* nach zwykł;ch urzędowania sekretarBank roiny po 9 stycznia rb. i wzię: średnie
ne w terminie do 1 |. 1933 roku.
tych przez ten bank do komisowej Temperatura
jatu.
|+-0c
parcelacji;
Liczniki, które
są instalowane na
średnia
Z UNIWERSYTETU
nowo nie korzystają z żadnej ulgi, co
3) grunty, sprzedane Bankowi rol- Opad za do:
—
(o)
Eksmisja
archiwum pańdo terminu zgłaszania do legalizacji,
nemu.
bę w mm.
stwowego.
Archiwum
państwowe w
powinny być przed
założeniem zale:
Wymienione
grunty
mogą być
Wilnie
w liczbie swoich
4 lokał:
alizowane
o
ile
nie
posiadają
już
zaliczone na poczet tego planu par- Wiatr
| Zachodni. przeważający
zajmuje
pomieszczenie
w
2
gmachach
cechy legalizacyjnej.
celacyjaego jedynie w tym wypadku,
Uwagi: Pół pochmurno, paz
opady,
Elektrowniąi właściciel licznika Halwersyteckich, co przeszkadza ro
jeżeli odpowiadają swem
umiejscominimum za dobę -|-50C. Tendencja baro«
niezalegalizowanego
są odpowiedzial- zwojowi Uniwersytetu, gdyż dla sewieniem wskazaniom tego planu.
metryczna spadek ciśnienia.
które się rozni
solidarnie,
o
ile
elektrownia
na minarjów naukowych,
— (o) Unieważnianie pozworosły
po
powstaniu
od
roku
1919
podstawie wskazań tego licznika obiileń przywozu w razie nieuiszczeKOŚCIELNA cza należność za dostarczoną energję. nowych kursów i wydziałów, są
nia opłaty manipulacyjnej.
Sto-

na

Rolnictwa i D, P. o zmianie rozporządzenia
gospodarczych. Gdy ta waluta nie 638),
Komunikacji z dnia 4 X 1926 (poz.
mogła być zużytą na zakup pro— Obwieszczenie Mira Skarbu z dn. 18
duktów w Polsce i
rozrachunki z

łów.

odbędzie

sfer przemysto-

z wykonania

ustalonego

poczucie

kredyt międzynarodowy.

jeszcze

jutro dnia 18 XI b. r. w piątą rocznicę Śmierci

si Šieo nis S МНа

Z «Dziennika

Dla swego odrodzenia

+

nie

— (0) Reforma
rolna
w o- (y,deiaa, kostka 155 (w Garda, 175 (w 5 A w
w
ROJA:
kręgu Wileńskim. Okręgowy ufząd etalu) gr. za 1 ż kg.
ZA
=
8 :
о— ZEBRY,
—proc. listy zast.RECE
ziemski w Wilnie otrzymał z Mini
sterstwa Reform Rolnych
polecenie
i
:

wojna celna polsko-niemiecka.
Prowadząc
znacznie
rozleglejszy
handel
z Polską niż wszelkie
inne
państwa,
Niemcy
posiadały
zapas
waluty
polskiej w swych centrach

obecnie międzynarodowej

poważnych

wych z poza

ten

zainteresowania

potrzebowały prze- sk 50 za sztukę, pomidory 50 — 60 za

lacyjnego, wyznaczonego dla gruntów
prywatnych, mają być zaliczone
na:
bezpieczeństwa zewnętrznego daneg> stępujące grunta, o ile nie są umieszna
rok
kraju. Otóż zawarcie traktatu polsko: czone w wykazie imiennym
niemieckiego, jako objaw złagodzenia 1926;
1) wszelkie grunty prywatne, które
antagonizmu
polsko-niemieckiego,
z
w posiadanie nabywców
natury
rzeczy
musi
podnieść nasz są oddane
do

to zrozumiemy, jak dalece na naszym
bilansie płatniczym, na naszych obro-

musiała

przetarg

6.50—7.50.
Tendencja zwyżkowa.
pszenicy—45 i owsa—28 groszy.
W ziemniaki
Dowóz słaby.
ostatnich czasach daje się zauważ;ć
Mąka
pszenna amerykańska 90-100 (w
w powiecie pewne
podniesienie się hurcie), 100:110 (w detalu) za 1 kg, krajowa
50 proc. 90—100, 60 proc. 75—95, 70 proc.
cen na zboże.
k

swych obywateli za sprawę zasadni- kie tranzakcje listami zastawnemi
b.
czą, od której nie odstąpią. Nie sprze- rosyjskich banków ziemskich: Petersciwia się ona naszym interesom, gdyż bursko Tulskiego, M -skiewskiego, Kiprzypływ sił technicznych z Niemiec jowskiego i Poltawskiego oraz oblijest wprost niezbędny
dla racjonal! gacjami b. Žytomierskiego Towarzystzacji naszej produkcji.
wa Kredytowego Miejskiego są wzbro-

darczem. Jeżeli zaś uwzględnimy, że
Niemcy f:nansowali eksport do Niemiec i kredytowali import niemiecki
tach pieniężnych

żadnego

ryn- Rolnictwa i D. P. o uzupełnieniu taryfy fo- wzmiankowane

drugorzędnych

tów w antyniemieckim sosie.
Urzęzawarciu tej
— (/) Wzbronienie tranzakcyj
dnik chcąc
przystosować się do sy- jest ociąganie się w
zastawnemi
rosyjskich
stemu
dla zrobienia
karjery przeja- „części traktatu, która gwarantuje pra* listami
osobowe obywateli obu stron. banków ziemskich. W myśl rozpowiał antyniemieckie tendencje.
Były wo

żenie

rozpisania,

wzbudził
do

wydzierżawie-

niedona zasadz'e kolejności (poz. runki, stawiane na przetargu,
ściągnięcie do Polski kapitałów ame- m0
;
gadzały
przybyłym,
którzy,
chcąc
zmurykańskich, angielskich, holenderskich
— Rozporządzenio M-ra Komunikacji z sić miasto do oddania im
jezior
za
lub szwajcarskich,
t. j. kapitałów z dn. 5 XI 1926 wydane w porozumieniu z
do licytacji,
2-ch jedynych wielkich rynków świa- M.rami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz bezcen nie stawili się

handlowego z Niem
cami.
Rozpoczęliśmy

pożyczki

wypuścić

nia przez miasto jezior. Pomimo szer-

WSCHODRICH

zawarcie

sprawie traktatu

rąk nie chce

się wyrazić, żywa, wieczna, pogłądowa
«proklamacja»
wywieszona
na

ceniem

prawa

podajemy

tu przepisy

Prawa Kanonicznego, dotyczące kwe*
miejscu jaknajbardziej _ publicznem, Sty: 1) Ani świeckim osobom, ani
powinien
też w sposób jaknajbar: duchownym (księżom nawet) nie woldziej trafny i mocny poruszać sze- no zbierać składek na jakikolwiek
rokie masy nie zaś wywoływać wśród zbożny, lub kościelny ceł bez persoStolicy Aponich jedynie... wzruszenie ramionami, nalnego upoważnienia
stolskiej,
albo
Biskupa,
w
którego
Skomponować, stworzyć dobry pomdjecezji
składka
jest
zbierana.
nik — rzecz ogromnie trudna;
taki,
któryby

czynił

drugiemu swemu

zadość

i jednemui

posłannictwu.

Pozwolenie

kwesiarz,

to

zbierający

winien
na

posiadać

budowę

ko-

rzecz wieczna.

Nie może

z

„ję

5

dB

ь 4

GM

swych

człon-

ot

isa "Wielka 24
.
ża
herbatka
koleżeńska;

sa :

oknie
=
po herbatce

Tupaciszki w celu urządzenia kolonji tańce: Wejście na tańce 50 gr.

du pacORANkA
no

polecė

miejskich uchwalo- ście mile widziani.

wydziałowi

pomiarów.

miejskich sporządzić plan działek i
przedstawić ten plan komisjom gospodarczej i do spraw technicznych.
gelem oszacowaniai ustalenia warunków długoletniej dzierżawy.
Pozatem

komisja uchwaliła

skoncentrowania handlu

projekt.

Go:

RÓŻNE

_ — (0) Działalność koja L. O.
P. P. w gminie Niemenczyńskiej.
Dla zorganizowania akcji 3:.g0 tygodnia lotniczego w gminie Niemenczyńskiej powstał komitet za p. W.
Stankiewiczem na

czele. Akcja

używanemi padła jak najpomyślniej i w

ta wy:

wyniku

rzeczami na rynku Nowo Bosaczkow- Swoim dała 1114 zł. 68 gr, w
skim
(ul Kjowska). Sprzedawane najpoważniejszą pozycję stanowi
rzeczy

muszą

dezynfekcji. W

być

przedstawiane

sprawie

do

terla fantowa 600

zł,

Zana komitetowi

tem
10-

Zebrana - suma

skasowania została w dniu 11 listopada

ścioła, chociażby
za ofiary dawał o- handlu mięsem w straganach na rynkowane w szaty powłóczyste, szero- mają tworzyć symboliczną karfę —jak przeto być poczęty w duchu tekiego brazy, lub cegiełki, przedmioty te bo- ku Łukiskim, głosy w komisji podziekie, mocno fałdujące się, rozwiewające dopatrzył p. Kleczyński:
jeszcze. te to a takiego kierunku w Sztuce, o- wiem są tylko potwierdzeniem danej liły się. Ostateczna decyzja w tej
się... Balzak w takim właśnie chałacie palcel
sobliwie dochodząc aż do przesady, składki i nie różnią się od wpisu w sprawie zapadnie na posiedzeniu Rady
czy płaszczu, czy habicie, czy szlafroNiel Pomnik—to pomnik, Nie żadna bo przestanie działać (uietylko wy: książkę kwestarską, kwesta ta przy: miejskiej.
ku wyrasta u Rodina ze swojej bryły. zabawa towarzyska w szukanie wo T5£ łącznie na szerokie masy) z chwilą biera pewną fo.mę sprzedaży. |
W sprawie rewizji ustalonych
Owóż i Szopen u Szymanowsk ego die Katze Pomnik to nie żadna kom- gdy upodobanie w danym <prądzie»
2) Zakonnicy t.zw. żebrzący, gdy opłat dzierżawnych za stragany w ha:
poza djecezją, w której mają klasztor lach miejskich
polecono specjalnej
ma na *sobie strój, jakiego nieza- pozycja muzyczna dająca pole do spie- ustanie,
wodnie nigdy nie miał na sobie. Byle rania się: czy £0 ma
<oznaczać»...
muszą mieć
pisemne po- komisji ustalić opłaty w stosunku do
Oto garść uwag i analogij,
które kwestują
się coś w rodzaju peleryny & nad karawanę idącą przez pustynię, czy mi nasunęły: konkurs wiłeński i uro. zwolenie biskupa.
przedwojennych cen.
ramienia rozwiewało! Da to wrażenie rozmowę
inne zaprowadzenia zakonne męs*
Wreszcie
rozpatrywano
sprawę
kochanków 0. zachodzie Czystość warszawska.
wiatru dmącego okrutnie.
sportowego.
słońca czy może przypadkiem tęsknoMyślę,
że bynajmniej nie po raz kie i żeńskie na prawie papieskiem; wydzierżawienia boiska
Na ostatek: wierzba w kształcie tę Odyseusza ха НаКа?
:
kwestować
muszą
mieć na górze Boufałowej
Wiieńskiemu
ostatni dotykam piórem
tematu, co by mogły
złamanego przez wichurę parasola: Z
ApoStolicy
przywilej
Komitetowi
wojewódzkiemu
wychoosobny
Wobec pomnika nie powinno byč długo jeszcze
nadto
nie przestanie być
niej to mają płynąć „szumy, szelesty, żadnej wątpliwości: kogo ma wyob- aktualnym, Opinje ważą się, kształtu: stolskiej i oprócz tego jeszcze na pi. wanla fizycznego i przysposobienia
łoskoty i szepty*. Gdzie tam do nich, rażać, co ma oznaczać? Pomnik jako
zezwolenie Ordynarjusza.
wojskowego. Wobec
tego, że dla
ją, ścierają się z sobą, Obyż z nich smieZakonnicy
zaś
i
zakonnice
na
gdy huragan zerwał drzewa wierzcho. dzieło sztuki powinien kształcić sze. wytrysnął
komunikacjj
z
ul.
Sierakowskiego
czym jaknajbardziej dla ułek („pień pozbawiony wierzchołka
djęcezjalnem na kwestę
mu: projektowanem jest przeprowadzenie
kochanego naszego Wilna pożądany. prawie
**)
Lepiej
z
a
r
się,
ukazują
sł
przez burzę*—pisze p. Kleczyński) a
szą
uzyskać
pozwolenie
swego
blisnowej ulicy przez górę Boufałową.
BE
Rona SIEĆ
=
resztę gałęzi zebrawszy w kupę, prze- prawda,
kupa
i
biskupa
djecezji,
w
której
chcą
wyrażenia się «rysują się, rysuje
Gź. V.
Komisja postanowiła zaproponować
giąt je tak, że zagrażają głowie sie- się» używał, To wystarcza.
kwesto wać.
Komitetowi wykorzystać dla urządzePomnik

|:

przeka:

powiatowemu.

złeździe wójtów i pisarzy

Na

gminnych

Odbytymw dniu 11 listopada, staroSta Wileńsko-Trocki p. L. Witkowski,
jako prezes komitetu powiatowego,
złożył p. Stankiewiczowi podzięko:

Wanie za pomoc i współpracę w or:
ganizacji, mającej pierwszorzędne znaCzenie dla Rzeczypospolitej.

„— (t) Konfiskata

dniu

wczorajszym

„Togu*.

W

cząsopismo

žy-

dowskie, organ demokratyczny „Unzer

Tog", na mocy rozporządzenia p.
Komisarza Rządu na m. Wilno został skonfiskowany.

Na skutek interwencji władze wojewódzkie cofaęły konfiskatę.

—. - Podziakasanių aras par Pol
skala i waroroiokie Bóż Zapłać LE Ki

pisk. Baudkożkiejnui, W.P. E. Łokucjewskiej
i dr. W. Węsławskiemu za łaskawe objęcie

S

4

Nr

69—81

włącznie.

włącznie,

Betlejemskiej

Nr

Koszykowej

wej — cała i prawa

strona, Kruczej — cała,

4i6,

Wroniej

cała

- Ponarstiej,

lewa

strona,

7, 9 i tl, Pertowej

9i 11, Styczniowej
28 i 30.

Nr 3,5.7,

Nr 1, 3, 5,
R

Antokolskiej

M ckiewicza

ski od d

Nr cd

55—97

Woj'kiewicza do

W nocy okrążono wieś. Jeden

H. Sienkie-

Pliszko'Ranuszewiczowej

oraz p.

wicza,

wszystkim

ku czci

członkom

chóru

«Harfa»,

Naj

cego

sprawy

za

bezinteresowny

udział

w Akademji i p. Sumorokowej, która swoim

talentem i wymowną
SM de By
cl, Serdeczne

Sadowa

8, która

recytacją wyjąikow z

Z Gaz
uroczysto:
apłać firmie <Weler>

bezinteresownie

udekoro-

wała kwiatami estradę sali miejskiej składa-

jąc w ten sposób hołd wielkiemu pisarzowi.
Komitet Wojewódzki «Chleb

dzieciom» składa serdeczne <Bóg Zapłać»
Jego Ekscelencji Arcybiskupowi ks, R. Jałbrzykowskiemu-za

89 zł. 80 gr. na

—

złożoną

ofiaię

w

sumie

rzecz Wileńskich schronisk.

ZEBRANIA

| ODCZYTY.

Odczyt prof.

Bossowskie-

go. Dziś we środę 17 b. m. o godz.
6ej wieczorem w sali Ill-ej Uniwer-

Najwyższy

w

drodze

Organizacji

Młodzieży

narchistycznej U. S$. B.

i

Mo-

zawezwał

wszystkich

|

ręce

Świadków,

a

być

na

więc

dużą

by

po

stopy. Obronę

być

przez

mistrzaweżysera, jakim
docała

jest Ludwik nie ma nic

PORE

BoA

lony.

zbedny.

52 złot.

zz:

nieostrožnego

przy vi. Niemieckiej wskutek

oajtwói, wyroków, ааацч

PO

MALL

anka

DOC

520 złot. Nr Nr 966, 990,
w

ZS

Ą D Ó W

sądzie
dniu

A

5

roku

do

oslėw

gotowawczą

M: k yma
haksy

Czuczrnaj:
UCI,

wień

noszących

charakter

. tura policji
dowiedzialą

do

anty

pierwszej

akcję przy*

oderwania

e

politycznej w
się, że we wsi

SAWA

tajemnicze

ywają

instancji w

Rów:

nem skazał posła Czuczmaja na dwa,
a pozostałych na jeden rok więzienia

narady.

Pieniądz

Od:

zwykłego. Sąd apelacyjny w Lublinie

wyrok ten anulował i oskarżonych
zwolnił od winy i kary.
Prokurator założył sprzeciw i Sąd

<podpolnika»

drogim

jest,

prowadzącego

dało mu się
wywiad na polskiej stronie.
wywiedzieć kto należy do organizacji, do:
kąd idą zdobyte materjaky szpiegowskie oraz
kto wyznaczony był dia dokonania napadu
na kupców powracających z Dołhinowa ce-

KRAUSS

o godz.

w 10 akt.

<ZATRĄCONA

ULICA»

i Hrabina ESTERHAZY,

4, 6, 8 i 10

1/4,

Waldemara

Nr.

1926 r.

Ubezpieczeń

przeniesione

12,

piac

do

dawnego

ы

lokalu

Hatedralny.

3

NA

RATY!

Hurt!

kompi

Odbiornik

Janzena

Detal!

NAJTAŃSZE
ZRÓDŁO!

e

""P""czgsc skŁADO WE

T-wo

”

Radjo techniczne

1.14

dnia 25:90 listopada

i kompletnym

»

t

Wilno,
Wileńska

III

24

Tel. Nr 1038.

o godz, 10:tej

zapędem,

kilka ty-

materjałem justunkowym,
re:
szufie zecerskie
i dužy kom

Nr.

Karrenwal!

*

2

7-XI

1925

c

Rolnic у'
którzy mają na sprzedaż

karfolle
proszeni

są o zwrócenie

się w tej sprawie

Spółdzielni Rolnej Kresowego
Nr

do

Zw. Ziemian

1, tel. 1—47.

Hebdy
od świerzby

E. Hebda
Žądač w aptekach

środek.

| składach aptecznych,

:

„ Reklama

nowo

sa

i przemysłowców:

musi

Reklama

być celową

odremontowana

DOKTOR

inkai

„

lat.

solidną.

des
A

Polisa

x

Życie.

Oiūys asa)

szystkich, któ

W: Smiatowska

y

9

potrzebny jest lokak
pokoi = w

4 — 6
pie

Oferty; do skiz.'
poczt. 83.

Informacji ud ieja

„Akuszerka

godz.

«St, G.

Kauiof. э

Csobnem
° `&
dla wejściem,
ui. Lwow-

Tow. Ubezp. <Vest2>
BISKUPIA 12, tel 813
——

Źdr. Nr. 31,

od

wiadomość

o wynajęcia pokój
4 umiebiowaniem

e

„Vesty

na

r

rzyjmuje

Nr 1—1.

prezent

czeniowa

Tow,

ui Mickiewicza24
w.

Hotel

Rodziny jest ubezpie. Ska 7, m. 1, g. 11—5.

LZęldowiczowa

rz

e;

A,
й
Na
gwiaz
najlepszy

Kres dla celów
p'zemysłowych
lub na któro

palma.

Ul. Dobra

Pośredni-

do wynajęcia ul. Mickie-

SP:

rzymia

od 101, od 5-8 w.

R a
DRÓG

miesięczny

W

||, ZELDOWIGZ

i umiejętną

Rekiama
musi być

kupić.

kom
wynagrodzenie.
Biskupia 14,
właść,
domu.

WYNAJMUJE się na koncerty, tańce,
odczyty, przedstawienia teatralne i t p.
3
YŻEŁ .7 miu

może

pod kierow nictwem -fachowca-specjalisty,
pracującego
w swym fachu od sze-

IANINO albo
fortepian chcę

Ludwisarska 4

chor.WENERYCZ.
dźwignią handlu. || NE,
MOCZOPEC

Kto umiejętnie się reklamuje
Najlepszym tego dowodem,

przeprowadzić

TEATRALNA

Krengla
na

i S-ka
I

SALA

dla iudzi

*

regu

:

ul. Zawalna

kupców

nikt go nie wyrzuca.

W.Z.P. Nr 50. Wilno, dn.

*

GII RES
CZY TEN CO CICHO S EDZ'AŁ?

1000

LABOR. CHEM-FARMAC.

"APWARSZAWA
KOWALSKI
MIODOWA 5

2830.

Telefon

1b

7 skał?

więcej

odpowie

darmo

Towarzystwa

jotrzebna pierwszo*

a

z

a artystycznej
Pocsnia
2 ski),

posiac
ali krawiecklej w mieście,

zą. zgłosić się ul, Piwna
19, Mickiewicza аЕЕЕ nic
46 m. 6
mieszkania Ludwiki &3 Вн. 49 ой 6-б
WZP. Nr 63
Szczygiewskiej z domu ——
Mejer ur:dzonej wi
gubiono
1884 roku,
a
PAG książk
e

da

ul. Garbarska 1, tel. 82.
Reklama
jest matką
powodzenia.

sensac.

" |RADIO

tylko Biro Reklamowe Stefana Grabowskiego w Wilnie

Wysłano jednego z nieznanych w tej oko-

zw.

konkursowego

ze
swej
skutecz:
z czisów
przed:
jako niezawodny
wojennych.
Chemicz, Pari. Laboratorjum

WARSZAWA,

Taką reklamę

poszukiwany jako dezerter Jan Misun

za t.

E

Rio

PD

że firmy stare, niedołężne zamierają, zaś młode pełne życia prosperują.

licy posterunkowych, który władając biegle
rosyjskim i błałoruskim językiem, poszedł
do Misuni tam stopniowo potrafił zaskarbić
sobie zauianie członków organizacji,
podając
się

E

zarządcy

hemoroidalne

T-wo

Zyskuje tylko ten — kto nie śpi,
Kto się swej klijenteli * przypomina,

Duniłowiczach
pow.
Misuny

Daniłowickiego b. nauczyciel szkoły rosyjskiej Mikołaj Misun, wraz z Leonem Misu!
A
aero
w
a p
nem i
рггусхет

Magistratu:

Na to pytanie

od

obalenia najeżał też do tej roboty.

ustroju istniejącego w Polsce, wydani
zostali przez Sejm władzom sądowym.

Sąd

zmierzającą do

do-

1927

2

dla

"mast.

wowy, tj. podburzający

agentó:

giwych dla organizacji jako też przerywania
połączeń telefonicznych i telegraficznych:
ekspozyZe źródeł kontidenojonalnych
Kozickiego i

ci za wygłoszenie W
„ Posłowie
Spre*
r. na wiecu
dniu 26.X. 1923
wozdawczym w Poczajewie przemó^

przygranicznych

przez

będzie

znane
ności

URK
ARRAS
CZY TEN CO SIĘ OGŁASZAŁ?

Pawła

Ukraińców:

asyńczuka, Sergiusza

erowane

Ratelin

do fortuny.

objęły od:

Polski terenów białoruskich. Na razie akcja
z: ke = SE oe
5р
ъ
055]
GYWSYInĄ,
zdobycia pieniędzy, zabijania osób szko:

sprawy trzech

rozpoznania

na sejm,

ore

:

e

E

Czopki

:

obligacyj

stycznia

Reklama drogą

włącz:

rozprawa przeciwko trzyna*
GRAY połowy 1925 roku.

desłanych z Mińska prowadziły

l

w kasie

POOH.

pacta

ape'a-

Są

wczorejszym

kilkoma

działy KOP'u w powlatach
lokalne,

SPOD

ЗЕНа

d> |

łaty,

imiennej

+

Opłatę kuponów
od
obligacyj
powyższych
pożyczek
dokonywa
kasa miejska.
Szef Sekcji Finansowej
( podpisy )
Główny Buchalter

są przewsżnie

W tym czasie kledy gran'cę

cyjny w Wilnie w składzie: pizewodoraz sędziów
niczący prezes AE:
Dmochowskiego i ; Songajły przystą:

pił

da diżoweje

nie. Wczorajsza
stu GWSH

w

Ukraińców

posłów

Sprawa

okay.

"AG

ich wartości

konywana od dnią 2

Й prawy powolina 18 ЕНО оннн
tem

pożar slłumiła.

straż ogniowa

i

wylosowanych

Spłata

rapięciu

zostało

Biskupia

publiczny.

Brotbinkengasse

Gdańsk,

142, 227,
421, 508,

520, 522, 568:

z pow.

R

!

P

żonych przed

B. Lalko (Prosta 11).
Przybyła

I

Dalia

ani

Rao
R
„m,

ną zawierającą = =
Pożar. Dn.
—

na:

15, 71, 410, 433,

260 złot. Nr Nr 632, 745, 882.

a polsku, na twarzy posła Wasyńczuka
м
т
(Želig
rni «Lux»
T.
trzy aparaty telefoniczne oraz kasetkę želaz malowało się zdenerwowanie,
ky
c

że na
1926 r.

Nr Nr 93. 93, 133,
291, 370, 378, 387,

Wileńskiego

plet piśma drewnianego, 1 zupełne urządzenie ofsetowe i do tego
należąca maszyna ofsetowa fabrykatu <Vomag», format 5070,
1 maszyna pośpieszna fabrykatu «Johapnisburg>
wielkość
50 X 70, 1 maszyna pošpleszna fabrykat <Faber 4 Schleicher>
wieikcść 70 x 100, 2 tłoczniei 2 tyglówki, 1 maszyna do bron*
zowania fabrykatu <Leko> z motorem, 1 maszyna do |akierowznia, 1 lin aria fabrykatu «Forster 4 F.omm> I metr szeroka,
1 maszyna do krajania papieru, szerokość noża 77 cm, 1 no
życe do krajania tektury, 1 maszyna do szycia bl ków Vilb»
%abrykat Gebr. Brehmer, 1 kompletna strugarka do obróbki
płyt stereotypowych, rozmaite przybory drukarskie i urządzenia
biurowe*
Przetarg odbędzie się naprzód na wszystkie rzeczy razem
jako całość. a w braku odpow edniej oferty pr jedyńczo
Przy ofercie na całość wymaganą jest kaucja guld'
gdańsk, 5.000 przed złożeniem oferty.
Wymienione przedmioty ogląd:ć można na iiejscu w
środę, ćnia 24:30 I'stopada między godz. 10*ą a 1244
Biebersteir, komornik sądowy.

K.0 P'n

Pożyczki obligacyjnej
z roku 1913.

STI

o niebywałem

w rol. gł. VERNER

e

linotypy z 4una magazynami

ogólną sumę 4 056 złot.

Na

żywe A
wywołała
sprawa
nych
e
interesowanie, czego dowodem,
posłów
kilku
przyjechało
gą sprawę
AE
Rh
А
Oraz działaczy ukraińskich i białorua rj
Ró
aż kai E
skarżeni odpowiadali sądowi po

.— Taksometr najechał na dorożkę.
o J
Nr
ox
Dn. 16 b.
owa (Lwow:
ny przez szofera na Feliksa
ul. Sapieżyńskiej na do»
ska 15) najechał
rożkę Ne 697 powożoną a Józeła Piet.
kuna (Kalwaryjska 37). Dorożka uległa uszkcdzeniu.

8,

Film

5 TELEF. 813.

sięcy kilo pisnaa z odpowiednim
gały do pisma, deski zecerskie,

530, 575, 617, 626, 704, 738,
156, 1243.
260 złot. Nr Nr 1345, 1362, 1467
1538, 1688, 1739,
520 złot. Nr. Nr
1828, 1855.

i zbliżo-

ukraińskich

W kołach

Nr Nr

4 tej i w inne dnie o godz. 5-tej,

przed poł.: jedna t6:t6 stronna maszyna rotacyjna
z kompletnym zapędem i kompletna stereotypja okrągła z kalandrem, 2

może być

1925 zostały wylosowane
stępujące obligacje:

52 złot.

ekranie:

Oddziału

w czwartek,

, Pożyczki obiigacyjnej
}
х z roku 16017

odroczonai
sza, że sprawa zostaje
odczytuje nazwiska świadków, E
będą w > tej sprawie. Ter-+
przesłucham
у
‚
Min ani miejsce, gdzie sprawa będzie
rozpoznawana nie został jeszcze usta-

I KRADZIEŻE,

WYPADKI

roku

od 11 r. do 9 m świadkami. Sąd po naradzie ogłz:

— Przedstawienie popołudniowe.
oslzy RY
s niedzielę aaa
cenac
po
sjąwioną.Zostab'e
rszych warstw
J
ALL Prey <Zemsta»,
E aero
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru

Polskiego.

sor2-

obro-

Na

„WESTA:

przyart.

losowaniu 1 i 3 obligacyjnych
pożyskonwertowanych w
miejskich
czek

a to z

przewodu

racji nieobciążania

M

Ё

przez

średnią styczność ze sprawą,

ее

czy sprawa

Magistrat m. Wilna ogłasza
odbytem w dniu 8 listopada

TĘ uważa tylko, że należy zawezwać
bezpo:
mających
jedynie świadków

Dziś po raz drugi dany tędzie «Skąpiec».
Niezawodnie — jak wczorej—zabraknie

e B

przeciw odroczeniu

wyłuszczonej

z racji

wy

wido-

niepospolitemu

blasku

scenie.

w Gdańsku sprzedawzć będę najwięcej dającemu następujące
przedmioty, należące do Towarzystwa Wydawniczego Pomorskiego w Gdańsku, a znajdujące się w realności w Gdań ku

listy gończe. a w stosunku
do pozostałych sprawę rozpatrzeć,

3

Na

Seansy

Biuro

Z polecenia

rozpoznawana. Sąd po naradzie postanowił
sprawę zbiegłych oskarżony:h wydzielić, ro»

Przedstawicielfjoskarżenia podprokurator Kaduszkiewicz oświadcza, że

» godz. 3-tej, w soboty o godz.

PREMJERA,
ZMIANA PROGRAMU!
Świetna NIUTA BOLSKA i satyr recitator EDWARD
CZERMAŃSKI w s+oim nowym repertuarze. Szlagier: <Niech ż: je Wilno».

ul. Wileńska 38.

Andrejew,

zytury politycznej i funkcjonarjusza

krzywdzącym

A

„Fielios

wyjeśniło
D. Kanła

wnoszą adwokaci;

pytanie

W niedzielę i święta

66

Przetarg

nych świadków oskarżenia, konfidenta ekspo-

zachodziło

Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr.

I

jakby zesłać 2a nim'

rozpraw

:

Czernychow, Mickiewicz, Miller, Słonimski
i aplik, adw. Rubinow,
Wobec niestawiennictwa dwóch b waż-

trudność

musiała

protestu

się na znak

łączy

musi

względu

był stancji wyszła z sali

artysty

i lichwiarza.

zd.

L

ilość

Sprawa

ze

Or"iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego —Ostatni seans o godz. 10
w niedzieję i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inae dnie od godz. 4 m. 30,7

SEANSÓW:

Kino-Teatr

i Olga Kania zbiegli do Rosji. Pozostali od»
powiadają,
10 z więzicnia, trzej z wolnej

ca zwraca uwagę
Sądu па t
koliik
w pi wsie
czność, że m >
Е

Piźekcja dała ERC
oprawę godną
arcydzieła Moliera a reżyserja prowadzona

w

tego

szarpiącęgo wodniczącego.

tragizmu

nieśmiertelnego kutwy

duszę

Dla

Okręgo-

BILETÓW:

POCZĄTEK

Piekford.

Mary

w stodole M,

Przy sprawdzaniu rersonalji
że oskarżeni: M. Fanasewicz,

i

w kreacji L, Solskiego z głębo* ją jncydencie, wywołanym przez prze-

przeżywaniem

iem

komizm

Porywający

prze-

świadków

Sądzie

sprowadzenia ich,

i MUZYKA,

Й‹::р:хив] tryumf wielkiego

ije podczas tajnego zebrania

konfidenci

wsi Zaugo!

Myczko postanowiono zamordować
wywiadowcę KOP'u znanego pod
psoudonimem

rozpoznana na Sesji wyjazdowej
w
Równem lub Brześciu n/B. Pan obroń-

— Teatr Polski powtarza
«Skąpca»
у
— z Ludwikem Solskim w
wię RZA
rcli
Harpagona.
`

kompletny.

w

wym.

odbędzie się Odroczonai

odczyt prcf. dra Franciszka Bossowskiego na temat „Idea monarchiczna
a obecna sytuacja polityczna".

TEATR

samym czasie inni

<Krywoj»
oraz dokonać szereg napadów.
4 _
ь
Е
Część projektowanych przestępstw
nie zo!
K4ZUje sprawę
innemu
terytorjalnie stała dokonana, a tropieni przez nolicję Jan
Sądowi.
Apelacyjnym Misun i W. Kozak postanowili uciec do Rn:
w Sądzie
Obscnie
sji, pozostawiając jako kierownika grupy
y ‚
Myczko.
o: oskarżonych posłów wnosili: PiotraProjekty
te zniweczyli dw:j kenfidenci,
POSE! ną sejm, mecenas Śmiarowski, którzy podstępem odebrali Misunewi rewolsenator mecenas Karpiński
i mecenas wer i pod groźbą jego aręsztowali oby
obrońca,
Czwarty
Miedzianowski.
dwóch.
:
zostalł
poseł Lieberman z powodu zajęć w
Stopniowo członkowie bandy
Sejmie nie mógł przyjechać na roz- wyłapani i szesnastu z nich stawieni zostali
przed sąd okręgowy, który w składzie:
przewodniczącego sędzia Kontowtta, oraz sę? rawę.
Przed referatem mecenas Śmiarow- dzów Jodzewicza i honorowego hr. CzapSki zabiera głos
i stawia
wniosek, skiego rcznoznawał w dniu wczorajszym
aby sąd wznowił
przewód
sądowy (przy drzwiach zamkniętych) tę sprawę.

sytetu (wejście od Świętojańskiej) sta- przesłuchanych

raniem

wyjątku

tym

zbiegł.

powiadomili ekspozyturę, że we

przyczynili się ogromnie swoim śpiewem do do ponownego rozpatrzenia w Sądzie
uświetnienła uroczystości, p, hr. Ledochow. Apelacyjnym, tym razem
w
Wilnie.
skiej, p. DOW, 8
a Jest to pierwszy wypadek,
że Sąd
p, Qlszewskiemu

go posterunkowego.
Misuna złapano, Worobłej

© WW,

wyrok ten uchylił i przekazał
sorawę
2

którzy

CENA

CZYNNA;

roli głównej

z poste:

się z rewolweram: ludzi, Byli to Jan Misun
i L. Woroblej. Na okrzyk stój obaj poczęli
uciekać, przyczem Misun strzelał do łapią-

Nr 34 włącznie.
(t)

rozpoznaniu

po

i Najwyższy

KASA

runkowych — Katany stojąc z wywiadowcą
Wilczyńskim zauważyli dwóch, skradających

ulic:
i Pia:

RZEZRAZREURZEKZZ
TZ TOWTZTEOOEGKY DDA

protektoratu Akademji

p.

— p. Wysockiego,

Misuna.

Kur:

włącznie

—

,
Mając w ręku materjał przystąpiono do
likwidacji bandy. Urządzono obławę na Jana

Wodociąco:

M. Jerozolimskiej Nr 2, 4, 6, 8 1 10
hany Nr 2, 4,6, 8 — 1, 3, 517
Do III Komisarjatu
mieszkańcy uli >
Do VI Komisarjatu
mieszkańcy

Jagiellońskiej

zny

ul'c:

83 —

od

i63.

Malinowsztzyzny

Busza, Mikolczy— p. Hałko i Paszkowszczy:

W

00000

$9 w!ącznie od Nr 37 do 67b

Nr 57, 59, 61

majątków:

KULTURALNO-O ŚWIATOWY
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5)

wła:

| 0066!

od Nr

ścicieli

a więc.

S:aktowa
tragikomedja.

пЫа

mieszkańcy

włącznie,

zamordowania

POPYCHADŁO*

„HRABIANKA

шка

Nr 76—92

celem

Dziś będzie wyświetlany film;

ki kd ku

ad

napady

40444

Subocz

Słomianki od Nr 3—25 włącznie.
Do V Komisarjatu mieszkańcy
ulic:

niały być

osób szkodzących organizacji,

|08866)

sesja Dajchesa).
Do II Komisarjatu,

ne

Do
IV Komisarjatu,
mieszkańcy ulic:
Kalwaryjskiej od
Nr 84 — 122
włącznie,

N: 268 (1278

O

dk e. dba

dunkowej.

w

ННЕ рУЕ оеп
ост |

lem zdobycia pieniędzy na opłacenie pensji
członkom organizacji.
Jednocześnie wyjaśniło się, że dokonat

stawić się do komisji przemel-

Do I Komisarjatu.
mieszkańcy ulic;
Kolejowej Nr 7a, 7 i Zawalna 59 (cała po-

O

a

Kto dziś powinien

t

YŻEŁ — SETER zamieszkałej w Homiu

W

czystej rasy
do sprzedania,

d.

Kolejowy

Р, К. U:
6 Wilno,przez
rocznik 1886,

Nr

4-10 miesięczny uprasza się o nądesła*

ul, Tomasza Zana
Nr 3, ra, 7.

rie

informacyj

do

kolegjum Ewangelicko
Reformowanego

na imię
Antoniego
Iwanca.

A

W

Włinie, ul. Zawalnall

CA

Jak tworzyliśmy Hurtki.

była obawa

przed

moją

zemsią

za

Wtem

Wasyl zadał pytanie:

<Nu szou prykaz to i my stalisia ruskimi, stawodawczemu — wszyscy bez wy- wiązała się rozmowa.

zdanie i po chwili
pogrom, gdyż na twarzach ich wi- dobra skaży nam Pan, jak heta cia* ciapier wiernułasia Polszcza dyk i jątku podzielili gotowy
wyraz naszej
już
_polskuju
na
mieliśmy
sa
woroczat
Pol
budzie
treba
nam
Dzień 25 lipca 1019 roku był bo- działem wyraz zdetenowania i niepo- pier budzie, czy tut użo
jak
dosłownie
brzmiał
szcza, czy uznow budzie jakaja pie: wieri». Reszta zaś otoczenia, która woli, który
daj najpiękniejszym dniem w mojem koju. Na czele kroczył z wielką gcd‚
ro”mowie
naszej
następuje:
się przysłuchiwała
,
życiu, gdy po siedmiomiesięcznej tu- nością znany mi dobrze Wasyl G ramienas»
e
członkowi
podpisani,
niżej
„My,
Jednym
głowami.
ie
działem
Naturaln
że
odpowie
mu
kiwała
potakująco
analfabeta, Jecz
łaczcze wróciłem pod rodzinną strze* Człowiek ten, choć
šrednio- rady gminy Z.. w imieniu swojem i
tryumf
na to, że o Żadnej zmianie mowy. słowem kompletny
dzięki
niepospolitej
mądrości
муч
йее
uczuć,
tych
opiszć
potrafię
Nie
chę.
być nie może, że to jest odwieczna wiecznej maksymy, «Cuius regio eius całej ludności która nas wybrała wykióre rozsadzały moją pierś. Ogarnął rał ogromny wpływ na całą okolicę Polska ziemia, przed stu dwudziestu religio».
aby
wolę
tak powiedziałem, rażamy swoją niezłomną
— Skoro
mię szał radości i szczęścia. Straszli- i uchodził za wyrocznię. Pierwsze
Ojczyzną
Polską
Wielką
z
przynie
stanowić
i
własnej
z
chcecie
Moskali
skoro
przez
nas
od
ą
wa ru'na naszego domostwa ani tro- słowa, który padły z ust jego były: laty przemocteraz, gdy Polska zmart- muszonej woli wrócć na łono wiary jedną niepodzielną całość. Gorąco
a
chę nie zmąciła mojej radości, wSży- „Panoczku nia hniewaj sie, heta nia zabrana,
z2wszelkim
to już na zawsze do waszych przodków, to z wielką ra* protestujemy przeciw
ała
my
zrobili,
heta
dubincy,
my
barawychwst
wo:
ą,
stko to było bowiem błahostk
ziemi
naszej
enia
wyodrębni
nastątu
kusom
Ale
my.
taki
przyjmie
was
«Heta
dością
będzie.
należeć
Polski
bec tego, że nienawistny wróg został nili, ale nie dali rady*. Odpowie- prawda
szto Pan każe, my usie do: piła niespodziewana dla mnie replika. lub wcielenia jej do jakiegoś obcego
działem
im,
że
już
wiem
wszystko
zastępy
ie
zwycięsk
przez
y
wygnan
mzbyła „Ale treba kab pan Piłsudski wydau nam nowotworu państwowego,
moi bra wiedajem szto tut niekali
polskiego rycerstwa i ziemia moich dobrze i że bardzo się cieszę, że taką
częściolub
jak
całkowite
usie
celu
na
my
jącym
dyk
Polszcza
prykaz,
i
szta
naszy
dziady
byli
ab hetym
się
pradziadów wróciła na łono ukocha- najbliżsi sąsiedzi nie splamili
polskije i my staryje ludzi i ciapier widzisz pierejdziem, ą biaz prykazu we oderwanie nas od ukochanej nachcę
nie
zresztą
a
Ucieszyzbrodnią,
ohydną
się
mało
Nie
.
nej ojczyzny
jeszcze polskije paciary haworym, a dyk nia można, bo boroni Boże znon szej polskiej Ojczyzny, przynależność
łem, gdy się dowiedziałem od służby nawet wiedzieć, kto to zrobił i wszy: przy
niaboszczykach polskija pieśni jakaja pieramiena to tedy budzie do której zadokumentowaliśmy już
Słowa
folwarcznej, że miejscowa ludność z stko puszczam w niepamięć.
. Nu ale ciapier to peunie kiepska i budzie szmat biady, a po nieraz historycznemi faktami i przyspiwajem
okolicznych wsi nie brała wcale u- moje uspokoiły ich odrazu, a jeszcze Polszcza budzie nas na swaju wieru prykazie dyk sausim inszaja rzecz*. pieczętowaliśmy krwią naszych przoddziału w demolowaniu naszego do- więcej uspokoił ich rozpromieniony nawaraczywać», Nie, odpowiedziałem,
Po upływ.e kilku dni otrzymałem ków przelaną na rzezi w Oszmianie”.
mu, który został rozgromiony przez wyraz mojego oblicza i [posypały się tego Polska robić nie będzie, żadne- od Starosty pismo z prośbą o jak- Odezwa ta była odczytaną i wytłomzmieszkańców wsi odległej o 15 kilom. już szczere |wyrazy pozdrowienia ne- i go paca nie będzie i. wszyscy najprędsze
gminy. czoną całemu zgromadzeniu j została
zorganizowanie
rozmowa
Muszę zaznaczyć, że w moich stro- powitania. Niebawem
do jednogłośnie i owacyjnie przyjęta i powłościan
zwołałem
Sza zeszła na tory polityczne. Odra- obywatele Polski bez żadnej różnicy Natychmiast
nach ludność jest prawosławna.
ba'dzo
się
stawili
szła do Warszawy. Oto jakie nai
którzy
będą
korzystal
z
pełni
praw
obywagminy,
tak
tym
że przed
wyczułem,
Niebawem po całej okolicy roze- zu
zgodnie i stroje panowały w 19 roku a teraz...
i upragnione i popularne rządy bolsze- telskich. Na to mój Wasyl przecząco licznie. Wybory przeszły
powrocie

Szła się wieść o moim
nie zdążyłem jeszcze na

pokiwał głową i z całą stanowczością
dobre
ich nie odpowiedział: «Nie Panok, heta nie
zejrzeć się po wszystkich kątach, gdy zdyskredytowały i że zupełnie
o sausim tak, heta Panom można jak
ujrzałem ogromny tlum okolicznych żałują. Opowiadali mi o głodzie,
sobie choczuć, a nam mużykam treba
wszymusieli
jak
moje
trawę,
tem jak jedli
włościan, który pocążał na
być kazionnoj wiery. Kaliść, jak była
stron
wszystkich
ze
i
chować
stko
jakie
przesądzam
Nie
przywitanie.
tut
Polszcza, to naszyfdziady byli
pobudki kierowały tym tłumem, przy- sypały się pod adresem bolszewików polskije, jak zastupiła
*Rasieją i twynajważniejszą niekorzystne odezwy.
że bodzj
puszczam,
X Akis

Biasiaław

ro- wickie, mocno

liackiewig:

—

się

Redaktor

w

ich

oczach

«/z Czestaw

Karna syki

Odpowieczialny

raźno jak
zostałem

Zaraz

z "płatka. Między

i ja zaszczycony

po skończonych

proponowałem

innemi

wyborem.

wyborach

zebranym

żeby

za:

wy-

hej izy się kręcą.
dowóż jak obcą
Jk
naszej ludności „Białoruś”,

sobie przytoczyć jeden

dla
była
pozwolę

bardzo

Naraz jeden z
nich zadał mi takie pytanie: Skażycie

mnie Pan szto hetą ciapier

Drzkarnia

wy

my użo nie mużyki a niejakije biełabrusy, heta

wychodzie,

niejak

bo

nie

wiadomo

po

szto

ludzku

czło-

wiek to czołowiek, a szto brus ło
brus i każuć szto chto budzie bieła.
brusom tomu ziemli daduč,
a chto
nie budzie biełabrusom toho samim
Tfu jakaja
ad hetal prahoniać.

abryda*,

W tej chwili inny mu zaprzeczył „ś$
i powiedział: „Nie dziadźka, nie tak

haworysz, nie biełabrusy a birołusy, ja
dobra czuł jak ksiądz
nauczou* i cała gromada

lila jedni twierdzili,

że

Stankiewicz
się podzie*

biełobrusy a

drudzy że birusy. Na pomoc naszymi
politykom rżuciu się płatni agenci
bolszewiccy, nasi posłowie z kołe bia*
toruskiego pp. Ragule
| Kachanowicze, i rozpoczęła się rozbestwiona

agitacja,
swego.

która nie mogła nie zrobić

Coprawda

przekonała

i ta agitacja nie

nasz lud, że są białorusi*

nami, lecz tylko wskórała tyle, ŻE
zna: wpoiła w nich pogardę dn naszej

bezsilności. (D. N.)
razić nurtujące nas wszystkich uczu- mienny i autentyczny fakt.
Latem 1922 roku zdarzyło mi się
cia naszym naczelnym
władzom t. į.
włościan—zeNaczelnikowi Państwa i Sejmowi U- śród licznej gromady

za ogłoszenia Zenon Ławiński

za:

dumki poszli, Dauniej było tak: Pany
byli panami, a my dyk
byli sobie
mużyki, a ciapier nam
każuć
szto

,W.dawnictwo

W:caski:*

Kwzszrima

M. Lup.
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