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W

LIDA
228, drukarni

sprzedaży

detalicznej

Opłata

mając

na

cena

bryce «Granat», Przebieg pożaru, któ-

lewicy.

Parlament

nasz,

któ-

szczęście, nie zrobiło. Ogromny uczy-

kryzys

koalicji

rządowej

odłożony

gwoli niezamącenia
nastroju
Świątecznego jest stale motywem rozmów

przywódców

koalicj,

Wszyscy zgod-

nie twierdzą, że największym
koalicji

był

brak

błędem

programu.

Na tem ile powstają rozdźwięki i
nieporozumienia.
Pizy okazji pragnę
sprostować wiadomość o losach pro-

jektu

ustawy

o

wojskowych.

został

naczelnych

Projekt

władzach

ten narazie

wycofany i informacją

Warszawskiego"

którą

w swoim

sie zakomunikowałem
Decyzja

w

jest

sprawie tego

nie

„Echą

cza-

nieścisłą.

projektu zo-

stała Odroczona
aczkolwiek
wię:
kszością głosów zdecydowano iż pro-

Polakami*.

Powinno

to

dogadzač,

jeżeli nie naszym
interesom
poliiycznym, to naszej miłości własnej...
A jakże się rzecz miała z roztrąbionym na Świat cały wyborem dwóch

rozszerzenia

do bolszewizmu

jeszcze daleko.
W paryskiej Izbie

wcale

Deputowanych

kami Ligi Narodów,

WARSZAWA.— Nowy. Świat 46—14
WILEJKA

francuskiej.

ten sposób—pisze dziennik—kraj

Kryzys rządowy

rzenie rządu

w Jugosławii.

z przewodniczącym

parlamentarnej

grupy

przedstawiciela

grupy

ludowców

Abd-el-Krim

słowiańskich

partji rady-

do

wymordowania

*

wszystkich

wojnę świętą.

Powrót

lotników

określają

sfery

„miarodajne

komuniści! Powstał nieopisany harmider. Co się stało?
dziW samym środku Paryża w okrę-

swe stanowisko w sposób

następujący:

«Powrót Marszałka staje

się

<siaj koniecznością. Pomijając już fakt
«iz wzmocniłby
on autorytet rządu,

gu wyborczym o ludności zamożnej,

«wody: 1) reorganizacja armji, 2) sze-

idzie

«wysuwają się tutaj dwa ważne

<reg zasadniczych

zagadnień,

po-

i

czekających

swego

gdzie

przemysł — niema

chrześcijan.

tyński

eskortowany

przez

wojenne hiszpańskie oraz

okręty

samoloty,

przepłynął przed
krążownikiem królewskim.
Lotnicy
z pułkownikiem
Franco na czele byli serdeczńie po-

witani przez króla,
gratulacje.
Następnie

który

król

Król Alfons
nie

w

którem

Dolar w

wygłosił

rozwią*

wolimy

mówić,

dla

dobrze

jak

To

jest

towarzystwie
załogi
krążownika

lotników
oraz
argentyńskiego udał się do klasztoru
franciszkanów

powiedział

bolszewizmu.

<zania.
Jeśli idzie © reorganizację armii,
«10 organizacja ta będzie częściowo czywistych komunistów, a pomimo
«bolesną operacją,a jako taka wyma- to pp. Duclos
i Fournier otrzymali
«ga współudziału Marszałka, który ze po przeszło 60.000 głosów! Jakże to
«względu na swój autorytet mógłby mogło się stać? Mogło się stać tym
<ją przeprowadzić.

Wysuwany

jest

między

innymi

projekt popierany przez niektóre czynniki parlamentarne, wedle którego

miałby zostać. cywilnym

sposobem, że wszyscy, którzy są do
głębi dusży niezadowoleni z obecnej
sytuacji parlamentarnej z obecnej Izby

ministrem Deputowanych, a którzy

spraw wojskowych jeden z wybitnych strony nie chcieli za nic
parlamentarzystów,
zaś - Marszałek

Piłsudski objąłby

szefostwo

Seneralnego Z rozszerzonemi

z

drugiej

w

świecie

sztabu dopomagać choćby w najlżejszy spo-

sób do tryumfu Blokowi Narodowetencjnmi, oraz przewodnictwo ścisłej mu — oddali głosy swoje pp. Durady wojennej.
clostowi i Fournier'owi. Krótko móW tej chwili wszystko to należy wiąc: wyborcy paryscy, nawet z dzieldo sfery przypuszczeń i przewidywań.
i prosperujących nie
Dnie najbliższe przyczynią
się do nie zamożnych
chcą
rządów
czysto
prawicowych.
wyjaśnienia zachmurzonego horyzontu

politycznego.

kompe-

l —

uciekają z deszczu
Tylko

się

tak mówi

pod

rynnę.

ogólnikowo

OWSIANE EDBr,
HEUDEBERT

między
przygotowane z najlepszego owsa owerni
radością skiego
i bretofiski-go, są AAA
AE

witam 4-ch oficerów, którzy przebyli
Atlantyk drogą
powietrzną i którzy
wprawdzie nie odkryli nowego Świa-

co potrafi 4 ch ludzi—z

wnosi wiedzę, czwarty

ką

niebezpieczeństwo

ciążące

jak

ców.

gdy

lityczną, ekonomiczną, socjalną.
Żaden tu Briand
nie pomoże,
choćby
niewiedzieć jak energiczny patrjota iwy-

Nie

w

sprawie

mostu

dowych

oświadczenia

pracę—

MELOTT
„ES

najlepszą
i najprost-

ki

dniu

29 marca

o godz.

13 na odcinku

granicy

polsko-litewskiej

Czarno-Kowale Litwini dokonali ponownej próby sprowokowania naszych
KOP.

Mianowicie

w momencie

gdy

patrol nasz przechodził

patrolując wzdłuż granicy około stupa granicznego nr. 58, rozległy się
naraz dwa strzały. Jedna z kul ugodziła w sam środek naszego słupa
granicznego nr. 48, druga przeszła nad głowami żołnierzy z przechodzą-

Cztery Krowy

i Melotte

to pięć krów

|

|

CENNIKI przesyłamy każdemy daimo

TOWARZYSTWO

AKCYJNE

Tadeusz Kowalski i A. Trylski
WARSZAWA,
WILNO,

Jednocześnie zaznaczyć należy iż straż pograniczna litew-

naturalną.

oddziałów

4 mleka,

PRACUJE
15 i 20 lat
bez napraw,

||

oddziałów zdołano

ska już dawno po swojej stronie pobudowała mostek przez rzeczkę i grabię przez bagno i nikt jej w tej budowie nie przeszkadzał, uważając to za

W

dooddziela:
nia śmietan*

ulica Miodowa,
ul. Mickiewicza,

6
32

i większych

składach

TEATR

POLSKI

(gmach

„LUTNIA*)

noey*

operetka

Kollo

z W. Dobosz-Markowską

Strzały do naszego patrolu.

szą maszyną

są bardzo.

posiadają wysoką

092580

urzę-

uniknąć dalszych następstw,
tego niesłychanego zachowania się dowództwa Odcinka litewskiago, które zabrania budowy mostu na naszem włas-

rzecz

|

w aptekach

„Królowa

Po tem tak niebywałem w formie oświadczeniu lejtenanta litewskiego,

terytorjum.

i

Dziś po raz ostatni

dowództwo odcinka zwróciło się do lejtenanta litewskiego,
dowódcy rejjonu Łabonary z prośbą o zezwolenie wykorzystania skrawka suchego
gruntu dla umożliwienia podwiezienia
przez ten skrawek potrzebnego do
budowy na przecinającej naszą granicę,
a rozlewającej się w nieprzebyte
bagno rzeczce— materjału.
Lejtenant litewski
do którego zwrócono się z
narodem, 0 którym
wyraził się tak powyższą prośbą nie tylko odmówił zrobienia tej tak prostej, a niejednotragicznie Wielopolski, że dla niego krotnie praktykowanej nawet na granicy sowieckiej przysługi sąsiedzkiej,
można wiele zrobić a z nim — nic ale wręcz oświadczył, że skoro tylko zauważy, iż oddziały nasze przystąpiły do budowy mostku rozpocznie ostrzeliwanie karabinem maszynowym
nieda się zrobić.
naszego terenu.
:
3
A
:
‹
;
Jacz.

nem

EDBr

smaku

W.Z.P, Nr 11 Wilno, dn. 15411 1926,
040044 4444444444445

w roli tytułowej.

®

da sobie nikt wiednio kłamliwe oświadczenie prasie łotewskiej, w którem to oświadcze-

KRÓLOWA WIRÓWEK

w

okresie

aptecznych i winno-kolonjalnych,

Urzędowa litewska ajencja telegraficzna
„Eita*
rozesłała
do pism
komunikat, w którym stwierdza, że władze polskie zażądały rzekomo zwrotu mostu, w pow. Uciańskim,
leżącym na terytorjum litewskiem,
grożąc
w przeciwnym razie represjami. — Poseł litewski w Rydze,
złożył odpo-

Dzięki taktowi naszych

owsiane

w

chorych i ozdrowień-

wartość odżywczą.

źródeł kowieńskich.

opuścił on odcinek graniczny.

Płatki

Sprzedaż

działają w braterskiej harmonji a

— Fałszywe

przeważnie

dzieci: dla

przyjemne

La Rabita, miejsco-

zmora

nad całą dziś we Francji sytuacją po-

biiny mąż stanu.

w

wzmacniającą

wzrastania

których 3-ch

zaś

Warszawie.

zmian.

przemówie-

innemi: Z pełną wziuszenia

zadecyduje

(ZEZEZESCZESESEGEJ EA 23 £3EGP
FRANCUSKIE PŁATKI

prowokacje kowieńskiego rządu.

to wielkie Incydent

my

W dzielnicy, o której mowa, nie naliczyć więcej nad jakich 20.000 rze-

bez

składał im ta, jednakże zjednali dła Hiszpanji
serca Ameryki
Wykazali oni nadto,

w

Komitet

WARSZAWĄ,
6-IV. (tel. wł. Słowa).
W czasie Świąt dolara wyśrubowano na
czarnej giełdzie do kursu 8.40. W Banku Polskim i tranzakcje międzybankowe

MADRYT, 6 IV. Pat.
Donoszą bolicznego
charakteru _ powrotu
z Huelvi; Wczoraj o godz.
10-ej ra- lotników hiszpańskich
po odbyciu
no
wpłynął do
poriu
krążownik podróży nadpowietrznej do Ameryki,
argentyński
Buenos-Ayres,
przywo- W klasztorze odbyło się, w obecnożący lotników
hiszpańskich
którzy ści króla, przedsławicieli rządu i korodbyłi zwycięski lot poprzez Atlantyk. pusu dypiomatycznego,
wielka uroKról Aifons oczekiwał
lotników czystość
zorganizowana
przez akana podkładzie kiążownika
hiszpań- demję im. Krzysztofa Kolumba.
|

Rzecz atoli inna z niedołęstwem,
z niezdolnością do pracy, z niemocą

absolutnie

stoją- gruntu dla komunizmu, lub

«cych obecnie przed sztabem general.
«nym

gdzie kwitnie handel,

ryfy towarowej.

hiszpańskci ch.

skiego „Capaluna”*. Krążownik argen-

najbliższem pusiedzeniu
KoEkonomicznego
Rady
Mini.
które odbędzie jeszcze w bietygodniu, rozpatrywana będzie
podwyższenia
kolejowej ta-

o zasadzie
podwyżki a Ministerstwo
Kolei oprącuje szczegóły, Podwyżka
taryfy nastąpi najprędzej w pierwszych
dniach maja.

Powitanie zwycięzców.

:

cego oddzału KOP'u. Jak stwierdzono strzały pochodziły z broni krótkiej
systemu browning. Jednoczesnie żołnierze przyłapali na gorącym uczynku
sprawcę strzałów plutonowego straży granicznej litewskiej, który najspo-

е

KONKURS.

Wobec zachodzącej — w związku
z rozszerzeniem
Oddziału
Banku
Rolnego w Wilnie — potrzeby prze:
niesienia Dyrekcji Lasów
Państwowych z dotychczasowej - siedziby w

lokalu przy

W.

Pohulance

Nr. 24

Dyrekcja
Lasów
Państwowych
w
Wilnie ogłasza
niniejszem konkurs

ofert na kupno

go do
w

skład

gmachu

rozmieszczenią

odpowiednie-

wchodzących

Dyrekcji Oddziałów.

Należycie stemplowane oferty,

je:

dynie
od
osób
uprawnionych do
sprzedaży, na objekty wolne
od lokatorów — należy składać w kance-

larjj

DLP.

pokój

Nr. 12 — do 15

Rozstrzygnięcie

konkursu _ przez

maja rb.

Komisję w
Min.
Roln.

Skarbu
wca

ne.

rb.

składzie przedstawicieli
iD. P., Robót
Publ. i

nastąpi przed dniem

1

czer-

Wszelkie pośrednictwa wykluczo:

Dyrekcja

Lasów
w

—

Państwowych

Wilnie.

DEMANDEZ
aujourd'hui móme un abonnement de
trois mois ABSOLUMENT GRATUIT
A une grande Revuć Polytechnique
mensuelle

INGENIEURS

8

TECHNICIENS

Vous recevrez en móme temps franco
la.
brochure
„Le
Rógne
@е
L'Electricitć”, qui
vous donnera Ie

moyen

d'occuper

A

bref

dćlai

une

kojniej oświadczył, iż próbuje skuteczności strzałów browninga na poiskich

brillante
situation dans
le waste
domaine de I'Electrotechnique. Ecrivez
aujourd'hui móme A

użyciu ich przeciw żołnierzom polskim.

INGENIEURS

słupach

granicznych,

by wiedzieć

jak

skutecznie

Po tem

strzały

te będą

przy

oświadczeniu plutonowy

szybko
oddalił się w stronę
swego
posterunku. Zaznaczyć
należy, iż
strzały oddane były w miejscowości nadzwyczaj gęsto zaludnionej i miały
na celu sprowokowanie przechodzącego oddziału.
|
Ślepemu
trafowi zawdzięczać
należy, iż nie było
wypadku z

ludźmi. (w)

ta-

WARSZAWA, 6 IV. (Żel. wł. Słowa).

Na
miteiu
Strów,
żącym
Sprawa

PARYŻ, 6 VI. PAT. Pisma donoszą z Tangeru, że Aod el-Krim wystosował do podwładnych mu kaidów odezwę proklamującą wojnę świętą
i wzywającą

towarowej

kolejowej.

ryfy

Kuioveca.

proklamuje

centrowoprawicowego.

Podwyższenie

kalnej jifkovicem i przywódcą partji demok,atyczrej D 'vidovicem. Pozatem
król wezwał do siebie przewodniczącego partji muzułmańskiej Spamo oraz

regime.

jej parlamentu.

świąt nie uiegła zmianie. Zapytywani
przez dziennikarzy
politycy oświadczyli w formie pogłosek, że w Krakowie
czy Zakopanem
miał się odbyć zjazd przywódców prawicy
pod
przewodnictwem
posła
Witosa
ną
którym podobno
uchwalono
utwo=

który wyrządził

pracy ich przyświeca ideał Ojczyzny
będzie teraz zasiadało zamiast 26 kowości skąd odpłynęły w roku 1492 dla której wszyscy -winniśmy piamunistów—28-m y. Nie jest to jeszcze okręty Krzysztofa Kolumba. Miejsce cować.
bynajmniej <koniec świata»
Jeszcze to wybrano w celu pokreślenia symprzez to nie runie ani odwieczna cywilizacja we Francji ani nawet jej republikański

WARSZAWA, 6!V. (£el.wł, Słowa)
Ogólna
sytuacja polityczna w czasie

BIAŁOGRÓD, 6 IV. PAT. Kryzys rządowy ma przebieg normalny.
Król zawezwał do siebie przewodniczącego lzby Trifkovica i odbył w dniu.
narady

i Rząd.

Sytuacja gabinetowai

światu najwięcej zła i dla zwalczania występków którego
powstała właściwie Liga Narodów,
przyjęty zostanie
do Ligi z takiemi względami
jakich nie posiada żaden inny kraj

wczorajszym

н

Mickiewicza
24

Sejm

zwiążku z demarche jaką podjęli ambasado-

rady z taką ekspozyturą narodu, jak niu, w urzędowej formie zaznacza, iż należy spodziewać się poważnego
-konfliktu polsko-litewskiego, pomieważ
Litwini w żadnym razie nie zgoobecny parlament francuski.
Różnica
2
:
A
|
dzą sie na oddanie swego terytorjum.
zaś między sytuacją
teraźniejszą we
Współpracownik
«Słowa»
zwrócił
się
w
tej
sprawie
do
źródeł
miakomunistów do lzby Deputowanych?
rg
Francji a w Polsce polega na tem, rodajnych z prośbą o wyjaśnienie i dowiedział się co następuje:
A oto tak. *
W dniu 31 ubiegłego miesiąca dzięki prowokacyjnemu zachowaniu się
że we Francji naród pozostał —nawet
Zmarło dwóch posłów z prawicy, po zabójczo demoralizującej, czterolet- dowództwa litewskiego odcinka Łabonary omal nie doszło do poważnego
incydentu pomiędzy oddziałami KOP., a strażą graniczną litewską. Mianoz Bloku Narodowego. Zgodnie z or- niej wojnie—dawnym, karnym,
mą
wicie
w okolicy znajdującego się po naszej stronie
jeziora Łokajne przez
dynacją wyborczą nastąpić miał wy» drym, ' niesłychanie
pracowitym, malutką rzeczułkę biegnącą w pobliżu wsi Kumelin Il, a potem skręcającą
bór dwóch posłów na ich miejsce— trzeźwo myślącym narodem francus. na teren litewski Żukowszczyzna i Nadlokaje, dowództwo odcinka naszego
w okręgu paryskim zwanym deuxieme kim, który sobie sam petlę na szyję postanowiło przerzucić most. Most ten służyć miał w celu umożliwienia
secteur. Organy prawicy, jak „Action nałożył w kształcie regime'u
parla- oddziałom naszym patrolowania wzdłuż granicy, gdyż na skutek roztropów
na przestrzeni około 700—800 metrów, utworzyło się wzdłuż koryta wyFrangaise", „Figaro“, „Echo de Pa- mentarnego o fatalnej,
wysoce nie- żej wspomnianej rzeczki niebrzebyte bagno.
W związku z powyższem

sprawę

POWIATOWA—ui.

Narodów.

ris“, „Gaulois“, „Liberte“ etc. rozpo- bezpiecznej i absurdalnej ordynacji
Nie
powrotu częły ostrą kampanję wyborczą.
marszałka Piłsudskiego do armji to udała się. Na posłów wybrani zostali wyborczej—zaś w Polsce sam naród
polski, pomimo
strasznych doświadwedług wiadomości „Ilustrowanego
pp. Duclos i Fournier, zdeklarowani czeń 150-letniej niewoli pozostał tym
k. codziennego"
jekt jest wadliwy.
Ježelichodzi
o

— ul. Piłsudskiego 9

ŚWIR — ш. 3-go Maja 5.

Rady Ligi

prasy

W

W

28

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28

rowie Rzeszy w celu zapoznania się z charakterem i programem specjalnej
komisji mającej zbadać sprawę rozszerzenia Rady Ligi Narodów, I"Avenir
zauważa: jeżeli Niemcy uzyskają wstęp do wspomnianej komisji na stopie
równości, będą one mogły choć nie są członkiem
Ligi
Narodów
prze*
szkodzić przyznaniu miejsca innym krajom będącym od początku
człon.

kiego—bo w danym wypadku, o którym mowa,
dziuiy się w niebie, na

anty-faszyzmu

STOŁPCE

..

ul. Wileńska
19

CENA OGŁOSŹEN: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
za tekstem 10 groszy
Xronika reklamowa: lub nadesłane 40 gr. W n-ch swiątecznych
oraz z prowincji o 25 proc. drożej
głoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

15 groszy,

PARYŻ, 6 IV. PAT.

powagę niebezpieczeństwa bolszewic-

mundur

i spowodował wybuch bańki z benNienial akurat o tymże czasie w
zyną, poczem rzucił płonący w jego
lerękach mundur, sam
zaś uciekł z jednym z naszych umiarkowanie
Kmiecikiem; wszczęli oni alarm i war- wicowych organów pisał warszawski,
townicy garażu poczęli strzelać. Po- poważny publicysta: «Na skład i obliżar jednak rozszerzał się tak szybko, cze ewentualnego nowego rządu najże miejscowa
straż
wojskowa
nie mniej będzie miał wpływu Sejm obezdążyła nawet schwycić za narzędzia,
cny — rozbity,
powaśniony,
wyjagdy ogień ogarnął cały garaż.
Po dokładnem obliczeniu
łowiony
i
wykastrowany
ze
wszelkiej
stwierdzono, że spaliło się ogółem 29 aut myśli i inicjatywy politycznej...»
osobowych i 2 motocykle. Kilka aut
Zestawiając oba głosy otrzymamy
zostało nadpalonych. Straty w przyobraz
przykładnej
hatmonji
między
blżeniu wynoszą pół miljona złotych.
Ciężar sytuacji politycznej w czasie parlamentarną sytuacją nad Sekwaną
Świąt przeniesiony został ze stolicy i nad Wisłą. Byliśmy zawsze „Frando
Krakowa
i Zakopanego.
Tam cuzami Północy*,
przynajmniej we
układane są nowe plany i przeprowa: własnem mniemaniu. Dziś na rewanż
dzane
nowe
kalkulacje
polityczne.
Wiszący w powietrzu przed świętami zaczynają Francuzi być „Zachodnimi

n-ru

uiszczona ryczałtem,

całą fatalność i

niono hałas — o nic
W
chwili
oszołomienid

80.

Mackiewicza 63

Głos

względzie

przyznał na zawsze skompromitowanej, kiórej «wypadek dnia» powiada «L'Oeuvrev:
„W całej tej aferze jedyna rzecz, któbenzyną
w pobliżu rozpalonego piecyka żela- nikt nie poważa, nikt na serjo nie ra nas interesuje,
jest to,
że dostał
znego, wskutek czego zaprószył ogień bierze“
cięgi—faszyzm*. A, jak wiadomo, od
sobie

ul. Zamkowa

ul. Majora

Kwestja

ni Kmiecik. Badany Merski
się, że czyścił

pojedyńczego

pocztowa

pierwszej
ry
powinien
by
przewodzić
narodokrzyknigto:
rego straty nie są dotychczas
obliante portas!
czone jeszcze dokładnie był następu* wi, sam nie zdolny jest uczynić kro- Rewoiucja bolszewicka
ku. Waha się wciąż i waha;
przy- W Moskwie mogą zapalić iiuminację!
jący:
W nocy z soboty na niedzielę o świeca mu wciąż jutro — niepewie. Wzięła górą parija przewroiu i zabugodz. 1 ej wielka luna zajaśniała nad
jest bezsilna — rzeń i to przy współudziale kartelu!
Powiś em obok wiaduktu
ks. józefa Izba prawodawcza
p.zez
to:
niebezpieczna.
Trzeba
ją «Gaulois>—jeśli się nie mylę—pisał
Poniatowskiego.
Jak się okazało,
zmienić;
zamiast
tego
zmieniano
mipatetycznie; «W chwili gdy kiry poolbrzymi pożar wybuchł w I dyonie
samochodowym
min.
spr. wojsk. nistrów; sytuacja pozostała bez zmian. grzebowe schodzą na dom panujący
przy ulicy Smolnej
Nr. 2 róg Ksią- Na lewicy mamy Kariel, któremu już francuski, na Maison de France, czyżęcej, gdzie palił się garaż
z samodwóch
komunistów nie
nie w głowie żadne reformy a tylko liż wybór
chodami osobowemi.
rozpina
czerwonego
sztandaru
na buod
Na ratunek przybyły
cztery od- dyskusje bez końca wywołujące
działy straży ogniowej.
Pożar,
zna- czasu do czasu
sensacyjne
zatargi; dzącą szczeiy niepokój perspektywę
lazłszy łatwopalny materjał, rozszerzał po prawicy
jakieś
szczątki partyj; jutra?»
się z szaloną szybkością,
mimo to które istnieć taktycznie przestały, więc
Oczywiście, že taka np. „Humanistraż ogniowa zajęła się energiczną
znak tó*? nie omieszkala
zdyskontować
akcją ratunkową. W pół godziny po- tem głośniej hałasują aby dać
żar zlokalizowano, zaś o godz. 2 w życia; w centrum aglomerat ambicyj, „niebywały
sukces“ komunizmu
i
nocy całkowicie ugaszono.
Dogasa* co się w gruzy rozpadły.
Czy mo- rozdmuchać
go
ile się
tylko dało.
nie zgliszcz trwało do godz. 5 r.
żna z ręką na sumieniu domagać się Lecz już np. „Quotidien*, kiórego ©
W czasie, gdy strażacy zajęci byli
nikt chyba nie
energiczną akcją w celu
nie dopu- od jakiegokolwiek gabinetu aby z £em, prawicowy optymizm
z
tą
hałastrą
rządził?
Więc?..
Więc
posądzi,
oświadczył
najwyraźniej,
że
Szczenia ognia na dalsze sąsiadujące
któ- Deuxieme Sócteur wybierając obu kogaraże, miejscowi żołnierze wyciągali trzeba śmiało wymówić wyraz,
auta ciężarowe oraz cysterny
na rego niepotrzebnie obawiamy się z munistów bynajmniej przez to nie
autach, ratując w ten sposób wielkie ust wypuścić: dissolution — rozwiąuczynił... wyznania wiary bolszewicwartości garażów,
zanie!
Tak,
rozwiązanie,
ponieważ
kiej.
Nie oświadczył się bynajmniej...
Z przeprowadzonego przez žanpraktyka
dowiodła,
że
nic
dobrego
za Leninem. Oświadczył się tylko...
darmerję dochodzenia okazało się, że
w spalonym garażu
znajdowali
się urodzić się nie może z debatów bez przeciwko Mussoliniemu, przeciwko faw chwili wybuchu pożaru:
telefoni- końca Izby prawodawczej notorycznie szyzmowi. To też komentując głośny
sta Antoni Merski i wartownik Anto: niezdolnej do pracy i czynu tudzież
organie

—
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WE FRANCJI.

6 kwietnia.

Święta
Zmartwychwstania
Pań:
skiego nie minęły w stolicy spokojnie,
zakłócił je wypadek aczkolwiek nie
„Położenie staje się z dnia na
natury
politycznej, ale tem niemniej
dzień
poważniejsze—pisał temi dniaświadczący że nasza* maszyna
pańpublicysta
paryski p.
stwowa nie działa zbyt sprawnie. Po- mi wyirawny
żar w garażu 1 go Dyonu Samocho- Albert Dubarry w „Volontė“, powadowego żywo przypomina tragiczny žnym, wplywowym
i umiarkowanym
wypadek wybuchu zapalników
w fa-

— ul. Wileńska 1

—

— ul. Mickiewicza 20

<NOWO
SWIĘCIANY —
"POSTAWY — ul. Rynek

10

GRODNO — Plac Batorego 8
|||
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

:

redakcji 243, administracji

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1
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40, r. Denfert-Rochereau,
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KRAJOWE

Budowa
Gmina Szarkowska

Korespondencja

położona

nad

rzeką Dzisienką ciągnie
się przeszło
20 kilometr. w kierunku
nurtu
tej
rzeki, z miasteczkiem Szarkowszczyzną pośrodku. Rak zeszły był bardzo
ciężki dla całego powiatu
Dzisnień:
skiego, a dla gminy Szarkowskiej posiadającej
grunta wyjątkowo ciężkie,
gliniaste, ten rok był wprost fatalny.
Już od połowy
sierpnia
rozpoczęły
się deszcze i z małemi, ledwo parodziennemi przerwami, trwały w prze:
ciągu trzech miesięcy.
Drogi i pola
tak rozmiękły że koń
ledwo był w
stanie ciągnąć próżny
wóz; przy tasobie przedkich warunkach łatwo
plonów
stawić jak wypadły „zbiory

jarych,

Urodzony
jest p. Paweł

szersze.

niż

w
sierpniu
1873-go,
Boncour z zawodu ad-

wybiinym

parys-

polityczne znaczenie niż zetknięcie się

skrom-

posiada linję kolejową—Królewszczy-

do

zagęszczania

stacji

się nawet
kolejowych,

Z Kowna

donoszą:

Według dokonanyh

tymczasem

uchwalił

lit. i II kategorji

—

’

wydawać

pac

cw

UEN
"

EK

RIAA

5

JRE TO

T

poszkodowanym

awans

Zaburzenia
Owoce

bezrobotnych
propagandy

I kategorji

po 100

Spraw zagranicznych

i prezesem

ko-

w Lublinie

«Republika

i

Decentralizacja»,

klarowanego

przyjaciela

zde-

Ujęcie fałszerzy

w mieszkaniu Dobrowolskiego. Re- narazie w tajemnicy.
wizja
ta dała” niebywały
materjał:

że zarówno Ameryka jak

wyni-

wiecka

w niedługim już czasie

łączą się do Ligi Narodów.
*
.

“ Celem glėwnym
cour'a

zdania,

Rosja so:
przy-

wiście interesuje mnie kwestja mniej.

szości narodowych. jest to problem
którym się również często
zajmuje
Liga Narodów a więc
niezawodnie
zajmę się badaniem i tej sprawy.

*

przybycia p. Bon-

do Polski jest chęć zapoznania

Wczoraj

o 6-tej

był do Wilna p. Paul

.

*) Właśnie unikając fatygującego podró:

Żowania nocą przybył do nas 'p, , Boncour
warszawskim rannym pociągiem,

że od kolei lokalnej, budowanej przy
udziale środków materjalnych ludności

popołudniu

przy-

Boncour > >

SOS

AE

I

TINA

Stawiła się powitać dostojnego goš-

cia z Francji szkoła francuska p.Szydłowskiej. Dzieci ofiarowały p. Boncourowi

piękny

bukiet;

szerokie asfaltowane

ne,

wspaniałe

reklamy

świetlne,

Pierwsza

stolica

krzyżaków.
W marcu
roku
1226, a więc
Ściśle lat temu siedmset, cesarż Fryderyk II ogłosił
tak zwaną
Złotą
Bullę. Powiada on
w niej, że „czcigodny

mistrz

przedstawił

Szpitala

mu,

jako

Panny

Marji*

„książe

mazo-

miasta, nie zmieniło
się tu nic od
czasu, kiedy
pierwszy
landmistrz
pruski, Hermann моп Bałke, począł

no

nączynia

sakralne rzymskie, coby

wskazywało, że może była
kolonja

kupsów

italskich,

tu jakąś

wyprawia-

Chełmno urządzać, zaś wielki mistrz, jących się po bursztyn. Nie trzeba
ten właśnie, o którym wspomina bowiem zapominać, że Chełmno le-

Złota Bulla, Herman
von Saiza, nadał miastu plan i rozpoczął budowę
przecudnego
tumu
chełmińskiego.
Rzadko które miasto
zachowało się
tak, jak Chełmo. Można je porównać
starać się będą, aby
do
ziemi ргц- chyba
z
Bruges,
Carcasson,
czy
skiej wkroczyći nią zawładnąć na szwedzkiem Wisby. Tylko, że niepo:
cześć i chwałę Boga prawdziwego— równanie piękniej jest położone, niż
ita guidem ut laborem assumerunt te miasta. Wprawdzie
nie leży, jak

wiecki i kujawski obiecał opatrzeć
jego i braci Zakonu ziemią, chełmińską zwaną.
Warunkiem
opatrzenia
tego miało być, że Szpitalnicy usilnie

któryś

z ucz-

niów. przemówił; p. Boncour serdecz:

nie pozdrowił szkołę, i dla każdego
z przybyłych na dworzec znalazł miie
i uprzejme słowo nacechowane
paryską uprzejmością.

A jednak nie Malborg, ale właśnie
Chełmno

zachowało

się do dziś dnia

współczesnego

otoczenia,
%

Kiedy powstało miasto,
nie pewnego powiedzieć nie

o tem
można.

wszyst-

znaje
wielzaied«
Chanas

bardzo dziwnym jest fakt, że prawie nigdy
nie słyszymy na ulicach miasta wymyślania,
przekleństw 1 niestosownego zachowywania

się przechodniów. Uprzejmošė i dystynkcja
jest jedną z najwybitniejszych cech Duńczyków. A drugą ich, również niezmiernie sym
patyczną właciwością
jest idealna
wprost
Kopenhadze

lokomocji

których

posiada

więcej, niż największe miasia

Przed domami handlowem:, bane

kami,

urzędami,

rzędy

rowerów,

wpadnie,

środkiem

są rowery,

i t. d,

a

stoją zawsze całe

nikomu

do

aby je ukradł.

głowy

nie

Stosunkowo drobna ilość kradzieży w
Danji jest z jednej strony wynikiem
wrodzonej uczciwości Duńczyków, a z drugiej

strony wpływa

na to

ta

okoliczność,

że

Danja. jako państwo neuirałrie,
nie cierpi
na Ogólny upadek moralności, jak
to ma
miejsce w państwach,
które
brały czynny

udział w wojnie Światowej.
Cuarakterystycznym dia uczciwości Duńe

ezykow jest takt, że gdy w
swoim
czasie
w Kopenhadze grasowała banda złodziejska,
Wszystkie gazety pełne były szczegółów
O
kradzieżach, a wśród ludności
takie
panewało
podniecenie,
jakby conajmniej
cho*
dziło o zatarg dyplomatyczny z ubcem pań-

stwem. A gdy po krótkim czasie szajka

z0

stała aresztowana, wszystkie gazely wydały
dodatki nadzwyczajne.
:
Przed wakacjami letniemi odbywają się
w szkołach duńskich egzaminy przejściowe,
Po
zoauiu Egzaminów
młodzież
szkolna

przejeżdża

w kwiatami

przystrojonych — о-

zach przez ulice miasta, a mieszkańcy
szczędzą szczęśliwej dziatwic
gorących

nie
о-

śmiechnięiych

jak

wacyj.
Chyba w żadnym innym wielkim mier
Ście nie widzimy tylu wypogodzonych
uw Kopenhadze.
dzoziemcy

i zadowolonyca

twarzy,

Nic więc dziwnego,

tak dobrze

że cu-

czują się w tym

Ście, gdzie każdy obcy jest
każdego obywatela.
|

jakby

mies

gościem
e

KASZ
ZZARECTOZYZ
ZEARKCE DAKOTY
TKA WRTCA

Kwiatki

paryskie.

Jakże będzie z sukniami damskiemi? Krótkie będą w
dalszym
ciągu
czy przyjdzie moda na długie?

nach już pewną pannę 20 letnią skązano na 24 godziny więzienia. Gre-

czynki oburzone do żywego. Niektóre
regimenty greckie noszą,
mo — spodniczki.

jak wiado-

— Niechże te podłuży gen. Pangalos! — wołają ateńskie damy:
W Paryżu księżna Murat oświadczyła publicznie na raucie w swym
salonie, że rychlej zniesie
więzienie
niż jakikolwiek przymus...
np. tualetowyl
Pani Paiva, ta, co tańczyła
naga
na; Akropolu, w porywie entuzjazmu
dla helleńskiego ducha — jest ogromnie
przejęta całą sprawą.
Całe
Szczęście, że już siedzi
spokojnie w

Paryżu, zdala od kraju

gdzie

rządzi

gen. Pangałos,
Czcigodny F. A. Cardew directeur
spirituel panieneczek z paryskich mu-

Sic - hallów,

clergyman z Saint - Geor-

ge - Church jest tego zdania, że kobieta może być równie dobrze wyzuta
z cnoty nosząc
długą
jak krótką
suknię. I ma świętą rację!
Panna Mistinguett, najpopularniejSza z paryskich artystek kabaretowych
jest za suknią — długą. Byle tylko—

warzystwie syna i córki, tudzież
towarzyszących mu z ramienia ministerstwa spraw zagranicznych pp. Miihi:

zastrzega się — była przezroczysta!
P. Boncour zamieszkał w hotelu Np. z £ulle illusion. Co?
Europejskim. Dziś zwiedzać będzie
Rodowita murzynka, słynna Józia
miasto pod przewodem prof. Rusz- Baker, też zawołana
kabarecistka,
czyća.
Obiadem podejmować będzie woła: „Niewiem gdzie jest Grecja,

kolejowej, po której będzie skierowany do Drui źranzyć towarów przez
Łotwę do Rygi. Interes Państwa wymaga raczej dbać o jak najkrótszy

nie postaski. Poczem nastąpi w dolnych apar- nie! Ach, jeśli by gen. tamPangalos
wie:
tamentach palacu reprezentacyjnego dział jaka była moja pierwsza suknia,
raut na kilkadziesiąt osób; aby.p. Bonw której debiutowałam! Sześć centy-

KEEWAY

CSKA

naszego

gościa p. wojewoda Malinow-

ale noga moja

nigdy

eourowi dać sposobneść zetknięcia się metrów — ani mniej ani
więcej.
I
z naczelnemi sferami
społeczeństwa to jeszcze mama ciągle wołała: Patrz
wiłeńskiego.
abyś się w swoją suknię nie zaplą-

Jeśli

pogoda

na jest wycieczka

ską, domniemanie

Lednickiego.

dopisze projektowanad

granicę

do Bórtkuszek

Opuści Wilno p. Boncout

rano, udając

litew-

Się w kierunku

wicz i Pińska,

p.

jutro
Barano-

tała. Bo mama przywykła
całkiem nago... w Afryce".
04

wzorzec

miary, przez

ustanowionej.

Mury

zaraz po

chodzić
Aramis. 2

°

CZY JESTEŚ CZLONKIEM
L 0. PB

L£]

miejskie

powtórnem

ów

przywilej Tum nie ma w sobie nic z 'architek- nowsze.

poczęto
wydaniu

wznosić

tury, która później utrwaliła
się nad
Wisłą, jako krzyżacki gotyk... Mógłby

|

Rodzina

Bibersztajnów-Za-

wadzkich
dzięki
procesowi,i jaki z
rządem pruskim prowadziła, odebrała

przy- stać tak samo dobrze w Asyżu, jak dwa nagrobki
Zawadzkich, które w
pierście- gdzieś w południowej Francji. Roz- tej chwili mieszczą się w tumie,
niem. Pierwotnie
było
bram
miej- poczęto
budowę
tumu w r.
1233.
Losy kościoła
franciszkańskiego
skich siedm. Dziś w niezmienionym Oprócz hełmu wieży, który dorobiow
Chełmie były wogóle $opłakane.
kształcie dochowała się tylko jedna no w XIX wieku, kościół przetrw
ał Zbudowano go w 1255 roku. Dotrwał
— Grubieńska,
Ocalaty
natomiast w stanie zupełnie niezmienionym.
w pierwotnej świetności do końca
wszystk

wileju. Otaczają one miasto

żało na (odwiecznym
bursztynowym
ie
baszty miejskie. Jedna z
Tum
zakrojony jest na okazałą
szłaku. W każdym bądź
razie w e- nich najwyższa, dawny arsenał miej- katedrę w stolicy wielkie
gó państwa.
poce wczesnohistorycznej
było
już ski, do dziś dnia stoi nienaruszona, Trzynawowe
wsparte jest
wnętrze
grodem
potężnym,
skoro zbadane Inne czas poszczerbił, spowinął blusz- na dwunastu filarach.
Na każdym z
przez Lissauera groby rzędowe w czem i dzikim winem. Zupełnie niet- filarów umieszczono rytą w piaskowpobliżu Chełmna zawierają kilkadzie- knięta, nawet zachowując stropy w cu postać apostoła, Potrójne organy
siąt tysięcy szkieletów. Do Polski izbach, trwa do dziś ta wieża, która na trzech osobnych chórach. Logia
należało już czasu
Bolesława Chro- stanowiła właściwy dom krzyżacki w w presbiterjum,
w
której zapewne
brego, który na północ od Chełmna Chełmnie, Bo zamku ;Zakon w stoli- zasiadali mistrzowie. Obrami

enia poret insisterunt oportune ad ingrendium Bruges i Wisby nad morzem,
ale bije słupy żelazne
w Osę. W 1130 cy swojej nie budował. Landmistrz tali bogato profilowane. Na
et obtinendum
terram Prusiae ad zato wyrasta z wysokiego
pagėra, jest kasztelańją.
Od 1207 należy do pruski rezydował ;w < Starogrodzie, o cach rzeźby. Ocalały jeszcze gtowihonorem et gloriam Dei veri*,
okucia
odciętego ze wszystkich stron głębo- Konrada
| Mazowieckiego.
Ten
w kilka kilometrów
na południe od gotyckie
na
jednych
drzwiac
h.
I w
Jak odbyło się to wkroczenie, a kimi jarami. U stóp
ma
Wisłę, Za 1222 oddaje je najpierw ipierwszemu Chełmna, W tej to wieży, stanowią: prezbiterium
chrzcielnicą romańska,
w szczególności zawładnięcie ziemią nią łęgi nadwiślańskie i bory tuchol- biskupowi pruskiemu,
Chrystjanowi cej dom:
zakonny,
więziony
był typu
takįzwanych chrzcielnic bornpruską na chwałę Boga prawdziwego skie. Strzępi się koronką wiežyc na z Oliwy, następnie krzyżakom.
Mściwój, syn Świętopełka pomorskie- holmskich. Podczas ostatniej,
jeszcze
o tem wie historja, no i my wiemy widnokręgu,
a
widoczne
jest
na
Krzyżacy pod wodzą
Hermanna go, jedynego
z
polskich
książąt, nieukonezonej restauracji, odnaleziono
Polacy. Natomiast mało kto pamięta. kilkanaście kilometrów
dokoła. A że von Balke wchodzą do Chełmna w r. który odrazu stanął przeciwko Niem- freski bogate,
pokrywające ściany
że pierwszą siedzibą
krzyżaków na do dziś dnia opina je nieprzerwany 1230.
W dwa lata później
nadają com okoniem i walczył z nimi przez prezbiierjum.
Nie
ocalały natomiast
ziemiach polskich było Chetmno, sto- szkarlatny
pas
murów,
pięty
na miastu przywilej, uzupełniony i po- całe swoje prawie życia o panowanie stare kamieni
e
grobowe
Posadzka
lica ziemi, jaką otrzymali od Konrada klamry baszti bramobronnych jestwięc prawiony w 1251. Jest to tak zwane nad
Wisłą i o dostęp do morza.
nowa.
jest
kościele
całym
na
bowiem
w oprawie. Późniejszy Malborg
wy: przedziwną wizją średniowiecza za- prawo chełmińskie,
którem
rządziły
Hermana von
Šalza,
serdecz
ny
posadz
|
witrąże.
również
są
Nowe
kę
parł z pamięci pierwotną stolicę Za- gubioną wsród najbardziej w Polsce

konu, przycmił ją ogromem i wspaniałością zamku, jaki dźwignęli sobie
wieicy mistrze w nowej stolicy.

—

ko to wskazuje przybyszowi na to, że
duje się w kuituralnem i nowoczesnem
kim mieście. A przecież liczy Danja
wie około 3 miljonów mieszkańców.
rakterystycznym dla Kopenhagi, a dla

os

w postaci, jaką mu nadali pierwsi Ślady ludzkich osiedli są tu pradawrządcy Zakonu.
пе, {0 stóp dzisiejszego Chełmna
Począwszy od murów . miejskich, znałeziono miasto lateńskie z epoki
kościołów, a skończywszy: na pianie żelaznej. W pobliżu miasta wykopa-

ulice,

Dyktator grecki gen. Pangalos za*
broni nosić krótkie suknie, W
Ate-

się osobiście z temi u nas stosunka- steinai Wyrzyńskiego.
ka to z linji politycznej obowiązują- mi, które pozostają w ścisłym związNa peronie kolejowym zebrało się
cej dziś dla wszystkich mężów stanu ku z działalnością i kompetencją |Ligi sporo osób pragnących powitać znawe Francji, czyli też: wchodzą
tu: w Narodów. Więc interesują
go
prze- komitego
gościa.
Spostrzegliśmy
grę specjalne inklinacje osobiste. Dość, dewszystkiem: stosunki panujące na wśród nich: p. radcę Rauego delegoże np. dzięki nader energicznemu po- pograniczu
rosyjsko-polskiem,
dalej wanego na powitanie
p. Boncour'a
parciu
p. Boncour'a
otrzymaliśmy: sprawa korytarza. gduńskiego tudzież przez wojewodę Malinowskiego,
posta
miejsce. w komisji reorganizacyjnej uaszego kondominjum
w
Gdańsku, Niedziałkowskiego. przedstawicieli muRady Ligi Narodów
— a i wogóle w na ostatek spór polsko litewski. Rzecz nicypalności „naszej pp. wiceprezydenGenewie niebyło wypadku aby zastęp- jasna, że nie ujdą baczności p. Ban- ta Łokuciewskiego i Chądzyńskiego,
ca p. Brianda
nie występował,
jako coura nasze sprawy wojskowe, 050b: b. rektora Staniewicza, sędziego
MaPolski orędownik, nawet goręcej
niż liwie nasze wojskowe
pogotowie
u lińskiego, p. Br. Umiastowskiego, dyr.
sam szef delegacji francuskiej.
granic państwa.
Milkiewicza, panią Bociarską,—wszystPrzybywszy do Warszawy dał p.
Współpracownik
warszawskiego ko naczelni członkowie Towarzystwa
Boncour, w rozmowie z dziennikarza: „Naszego Przeglądu* zadał p.Boncott- Przyjaciół Francji i Tow. Polsko-franmi wyraz głębokiej swej wierze,
że rowi
zapytanie czy go interesuje po- cuskiego, przedstawicieli
prasy
pp.
podczas jesiennej sesji Ligi Narodów łożenie
mniejszości narodowych w red. Czesł, Jankowskiego, prezesa K.
«zarówno Niemcy jak Polska zasiądą Polsce — i otrzymał :odpowiedź:
Bukowskiego, Lesiewskiego i wielu
w zreorganizowanej Radzie Ligi Na‚ — Jako człowieka i socjalistę oczy: innych.

rodów». Jest też p. Boncour

Piękne,

europejskie,

komunistycznej.

Polski. Trud-

no oczywiście powiedzieć: czy

północy.

ruch wielkomiejski, życie na wskroś kultura|-

też Kopenhaga

Wykrycie fabryki bilonu.

„Sztuka i Demokracja".
P. Paul Boncour uchodzi za

Kopenhagę nazywa sh powszechnie, a
stwierdzić należy, że i słusznie, Atenami

w

10-cio złotówek.
misji studjów wojskowych.
Deputowanym jest od roku 1900.
WARSZAWA, 61V. (fel. wł. Słowa). Wczoraj na Woli policja ujęła dwuch
W 1919:tym był ministrem pracy
w osobników puszczających w obieg fałsz, kaz dziesięciozłotówki. Przy aresztoałszywych
banknotów.
Dochodzenie
gabinecie Monis'a, a w roku 1924-ym wanych znaleziono kilkanaście sztuk
w toku,
mianowany był członkiem
delegacji
trancuskiej w Lidze Narodów. W początkach swej karjery politycznej
był
Przed samymi
świętami władze prócz narzędzi służących do wyrobu
sekretarzem i współpracownikiem tak bezpieczeństwa aresztowały ślusarza
znaczniejszą
znakomitego palestranta i polityka ja: z zawodu niejakiego Dobrowolskiego falsyfikatów znaleziono
ilość już. gotowych do puszczenia w
kim byt Waldeck-Rousseau.
Ma za so- stale zamieszkałego w Wilnie. Do obieg fałszywych
50 groszówek. Przy
bą wysoką szkolę sądowniczą i poli- browolski zatrudniony był w jednym
Dobrowolski
wstępnem
dochodzen
iu
tyczną.
z warsztatów
mechanicznych w Wil- zeznał
wspólników i
iż nie posiada
Służył też w wojsku. Podczas woj: nie. Jak stwierdzono
od dłuższego falsyfikaty sam fabrykował. Kto pony dowodził bataljonem. Odznaczony już czasu puszczane w obieg faiszymagał Dobrowolskiemu w puszczaniu
został Legią Honorową i dwukrotną we monety 50 groszowe i 1 złotowe fałszywych
monet aresztowany nie
pochwałą w rozkazie dziennym.
były wyrabiane
przez tegoż Dobro- chciał zeznać. jednocześnie
władze
Na ostatek, autorem jest dzieł
o wolskiego.
Na podstawie
materjału wpadły na trop pozostałych wspólnicharakterze politycznym: «Federalizm otrzymanego w drodze wywiadu, po- ków Dobrowols
kiego. Dałsze dochoekonomiczny», «<Syndykaty
urzędni. licja dokonała szczegółowszej rewizji
dzenie trwa. Szczegóły trzymane są

cze»,

północy.

uczciwość.
Najpopularniejszym

WARSZAWA, 6.IV (£el. wł. Słowa). Z Lubiina donoszą:
Dziś
rano
odbyło się zebranie bezrobotnych, na którem po powzięciu rezolucji domagającej się zapomóg dla bezrobotnych, tłum w sile kilkuset osób udał
się pod Magistrat.
Wobec
niedopuszczenia do gmachu
Magistratu demonstrantów, zebrani wysłali delegację dla przeprowadzenia
pertraktacyj

przeto nowa

i

obję-

po 75 lit.

można wymagać żeby tranzyt w. obrębie cudzego kraju;
formując trójkąt Nowodrócki — Wa- miejscowej,
przechodziła
możliwie jak. najbliżej chcąc zaś utworzyć najkrćtszy tranzyt
kolej żelazna miała by za zadanie rapajewo—Borejki o wzajemnych od
obsługiwać północną część powiatu, siebie odległościach—15 kilometr, a miasteczek, zaoszczędzi to koszta bu- i u siebie, należało skierować tę linję
dodatkowych dojazdów
do z Warapajewa przez Połowę, Opsę do
upośledzona
północna dowy
odciętą nurtem
rzeki
Dzisięnki, na najbardziej
stacji
kolejowych,
które
wypadną
więTurmont, gdyż w przeciwnym
której na przestrzeni sta kilometrów część (lewobrzeżna) powiatu. otrzyma
razie
od rzeki. w oko- ksze niż koszta nieco dłuższej „linji koleje polskie stracą na tym źranzycie
znadują się tylko trzy stałe przepra- stację o 18 kilometr.
akurat tyle'ile zarobi Łotwa na odwy—w
Dziśnie, Hermanowiczach i licach Pohosta, do którego na wiosnę kolejowej.
Powstaje pytanie, poco te zmiany? cinku—Druja (przeprawa przez Dźwi=
zagradzają drogę rozlewy rzeki Janki.
Kozianach.
Jeżeli dojdą do skutku zmiany Dy- Krążą dość dziwaczne słuchy że to nę) — Balbinowo—Dynaburg,
W początkach zeszłego roku Sejmik
Dziśnieński uchwalił budowę rekcji kolejowej urządzenie komuni. się robi w celu wyprostowania. linji!
Józef. Seybut Romanowicz.
zna—Głębokie— Wilno,

obliczeń, liczba ofiar,

tych tegoroczną powodzią w Kownie wynosi z górą 700 rodzin,
w
powiecie zaś — 200 rodzin.
Wszyscy poszkodowani ze względu na ponieSione straty są podzieleni na 4 kategorje.
2
:

osobiste z polskiemi
sferami
partji, z prezydentem miasta. W czasie rozmowy z poduszczenia agitłatorów ko*
do której należy. P. Boncour jest, jak munistycznych których dzielem było całe zebranie, tłum wtargnął siłą do
wiadomo zastępcą p. Brianda w
Li- lokalu Magistratu i zaatakował policjantów. W rezultacie starcia 6 policjandze Narodów, czyli drugim delegatem tów i 4 osoby cywilne odniosło rany. Po pewnem czasie udało się przyFrancji, a oprócz tego, że zasiada w wrócić spokój i pertraktacje pomiędzy delegacją bezrobotnvch a prezydenare:
Izbie Deputowanych, jest członkiem tem miasta doprowadziły do porozumienia. Władze bezpieczeństwa
komisji parlamentu francuskiego
dia sztowały kilku agitatorów komunistycznych.

w okoli- kacjj w północnej części powiatu
Tu muszę dodać
i Borejek,
z spali na panewce.

cach
Szarkowszczyzny
których ostatnia przyczynia

W Atenach

rodzin.

Ponieważ dwie nowe stacje kolejowe

południowa część powiatu,
po prawym .brzegu
rzeki
Dzisnienki, już
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С

Klęska powodzi w Kownie dotknęła 700

w

kolei żelaznej, i pod datą
14 lutego
1925 roku został sporządzony — Меmorjat w tej sprawie, dla przedstawienia odnośnym
władzom. W tym
memorjale odzwierciadliły się wszystkie prądy i wplywy jakie się Ścierały
z sobą podczas
układania
kierunku wziąć uciążliwą dlań podróż do Polnowej
linji,
a dla
uzasadnienia ski.*) Niemieccy socjaliści sarkali już
potrzeby takiego lub innego kierunku nieraz, że „towarzysz Boncour* zbyt
przytoczone
zostały
argumenta nie silnie ulega wpływom polskich pepespędził Święta
w
mające nic wspólnego
z
pierwotną esów. P. Boncour
Krakowie
jako
gość
posła
Marka
prezasadą zastąpienia budowy szos linją
Towarzystwa
kolejową.
Więc pojawiły się argu- zesa Z. P. P. S. oraz
menta strategiczne,
administracyjne, Przyjaciół Ligi Narodów.
Oczywiście jednak, że kilkodniowy
tranzytowe,
ewakuacyjne i inne popobyt
p. Boncour'a w Polsce ma
o
siadające charakter ogólno-państwowy,
i
licujące raczej z kompetencją i środ- wiele szerszy charakter polityczny

tak że po-- nego Sejmiku powiatowego.
W drodze
kompromisu ustalony
brak karmu
następujący
kierunek
nowej
dia inwentarzy. Ceny na
bydło spa- został
nad rzeką Dzisienką
dły do minimum; o „dochodowošci“ linjij Połowo
(majątek przemysłowy, który już podgospodarstw niema co i mówić.
wojny
został
połączony linją
Ciekawa jednak rzecz że nasze czas
kolejową
ze
stacją
Warapajewo
na
uwzględniają
nie
centralne
władze
do
różnie klimatycznych jakie zachodzą linjj Królewszczyzna — Wilno)
przez miasteczka
dzielnicami Drui nad Dźwiną,
pojedyńczemi
między
pobardzo
Szarkowszczyznę,
Nowy
- Pohost i
są
różnice
te
a
państwa,
ważne; naprzykład, lato w. Dzisień. Miory.
Projekt
ten zatwierdziła Główna
szczyznie jest o parę miesięcy króta
Siązku,
Rada
Kolejowa
w kwietniu 1925 roku
na
i
sze niż w Małopolsce
Dyrekcji
pomimo to termina opłaty podatków i przekazała do wykonania
Kolei Państwowych,
gdyż
nie tylko państwowych lecz nawet i Budowy
państwową:
komunalnych zą stale wyznaczane na ta linja kolejowa będzie
do 15 li- a Sejmik ze swojej strony
zadeklatermin od 15 października
stopada, t. j. w czasie kiedy u nas rował udział w wydatkach na budowę
kwocie około
dwuch
miljonów
ledwo uporali się ze , źbiórką z pola w
па zimę. złotych. Poniewaz rozległe pobrzeża
40 о!
i przystąpiono
Gdzież tu nadążyć z młocką zboża Dzisienki posiadają grunia gliniastei
te obszary
obsiewają się
w tym iłowate,
lub z międleniem inu, który
czasie najczęściej
jeszcze zalega w przeważnie owsem i lnem, stanowiąnajważniejszy objekt eksportu
polu, a listopad to już dobry począ- cych
i ponieważ w tym
tek bezdroża, tak że już nie. można Dzisieńszczyzny,
mic odstawić do odiegłej kolei a za- pasie gliniastym pozbawionym kamie:
to potem ni żwiru, najtrudniej uporządkować
tem i sprzedać. Pomimo
piatni- drogi, oraz uwzględniając fakt że rzeka
sypią się kary na opieszałych
prze- Dzisienka przedstawia poważiią przewinien
Tu
winy?
czyje
ków, za
rząd który nie uwzględnia szkodę do nawiązania komunikacji z
ważnie
linji
klimatycz- resztą Świata, kierunek nowej
warunków
miejscowych
komunikakolejowej
nastręczał
się
sam
przez
się.
sprawy
nych i zaniedbuje
na Należało wybrać linję po lewym (pół:
podatków
cji pomimo wysokich
ten cel; samorząd zaś przy obecnych nocnym) brzegu Dzisienki od.Połowa
warunkach jest to raczej fikcja,
kió- do Dzisny, przez ruchliwe miasteczka
Szarkowszczyznę i Hermanowicze, dapodatkociężary
zwiększa
znacznie
ra
jąc ujście po tej linji dla gromadząwe dając w zamian b. mato“
się, tam produktów eksportoDia przykładu przytoczę tu obra- cysh
Sejmiku i rzą- wych, przez Połowo, Warapajewo w
zek z akcji naszego
dowej instytucji kolejowej w sprawie stronę Wilna. Względy wyższej polinajżywotniejszej dia naszego powiatu, tyki przeważyły ; tylko odcinek PoSejmik Dzi. łowo—Szarkowszczyzna posiada znakomunikacji miejscowej.
snieński w przeciągu trzech
lai, po czenie ekonomiczne, gdyż dalszy ciąg
Drui,
za opłacaniem całej rzeszy techników linji, od Szarkowszczyzny do
liczyć na większe ilości
i funkcjonarjuszy drogowych, zdobył nie może
się na
jakie takie uporządkowanie produktów eksportowych.
Na jesieni zeszłego roku Dyrekcja
mostów w
powiecie i to nie wszystkich; drogi zaś jak były tak są i Budowy Kolei Państwowych przystąobecnie w stanie opłakanym. Trwałe piła do opracowania trasy tej kolei,
urządzenie dróg na gruntach glinia- przyczem uznała za stosowne zmienić
stych, nie przepuszczalnych daje się zatwierdzony kierunek linji, zapewne
osięgnąć jedynie za pomocą
szoso- w myśl starej zasady że „naczalstwo
i poprowadziła
tę
wania, a budowa szos w
miejsco- łuczsze znajet"
wościach nie posiadających w pobli- linję poczynając od jakiegoś šrodkożu kamieni, jest rzeczą
bardzo ko- wego punktu na linji kolejowej Wasztowną, droższą niż budowa
linji rapajewo—Połowo w stronę m. Szar:
kolei żeiaznej
na równinach. Z tąd kowszczyzny do wsi: Marki, gdzie zapowstała zupełnie słuszna myśl dą- projektowano budwę mostu na rzece
żyć do zbudowania kolei żelaznej Dzisence, a z tamtąd, między Starym
Tym
któraby
połączyła
wydatniejsze a Nowym Pohostem, do Drui.
punkta w powiecie, oczywiscie mia: sposobem odpada najiepiej pomyślany
steczka do których okoliczna ludność odcinek kolei Połowo—Szarkowszczybrzegu
«izeki podowozi swoje produkta na sprzedaż, zna; na prawym
i skąd nadmiar tych
produktów od- wstają niewywołane większą potrzebą

-rynki

\

kim dziennikarzem, a obecnie gra nie30 marca odbyło się posiedzenie istniejącego przy Ministerstwie
małoważną polityczną rolę,
Sam socjalista, nawet jeden z lea- Spraw Wewnętrznych Centralnego Komitetu niesienia pomocy ofiarom poMinistra
Spraw Wewnęderów
socjalistów francuskich, bawi wodzi. Na posiedzeniu tem uchwalono prosić
trznych
o
przekazanie
z
wyasygnowanych
przez
Gabinet
Ministrów na
p. Boncour w Polsce jako gość Pol50.000 lit. dla powoskiej Partji Socjalistycznej, z której ofiary powodzi 100.000 lit. awansu w wysokości
inicjatywy zdecydował się przedsię- dzian miasta Kowna i 12.000 lit. — powiatu. Z tych funduszów Komitet

ostra i długa,
przyszła
wszechnie odczuwa się

pływa na

Boncour

wokatem. Jest też

Słowa —
Szarkowszczyzua 3-go kwietnia.

a zima kami rządu centralnego,

ziemniaków i siana,

Paul

О

Wilnie,

Połowo-Druja.

kolei

—

Pan

E

się później inne miasta polskie. Ory- przyjaciel cesarza Fryderyka,
tak jak i witraże
zabrał rząd pruski na zaginał tego
przywileju
przechowuje on przebywał najczęściej
we
Wło- mek malborski.
się do dziś w magistrącie.
Na raių- szech. Ztamtąd przywiózł
Ogołocono
zapewne
wówczas całkowicie i
szu zaś jest wmurowany.
W рбтос- pomysł tumu chełmińskiego. Wybu- drugi
zabytek chełmiński — kościół
nej zaś Ścianie ratusza dotrwał wmu- dował go też tak, jakby wznosił koś| z tego kościoła zafranciszkanów.
rowany tam
pręt chełmiński,
jako ciół gdzieś
pod włoskim niebem. brano, co się dało. Nawet nagrobki

istnienia Rzeczypospolitej.

nawet.

kiego

Do

Rozrósł się

pierwotnego

przyrosły

pnia

barokowe

gotyc-

kaplice

Czapskich, Wejherow, Leskich. Kościół stał się nekropolem wybitnych
rodzin województwa chełmińskiego.
Chowali się
Działowscy.

tu: Dąbscy,
Trębniccy,
Rząd
pruski
kościół

zatńknął, użył zrazti na skład paszy,
później zaś obrabował kaplice ze

wszystkiego. W 1816 roku nie zo:
stało znich, już śladu. Wszystko poszło

do Malborga. Kościół sypał się w
ru'nę. Dopiero dzięki wysiłkom za:
służonego dyrektora gimnazjum cheł.
mińskiego,

Łożyńskiego,

©calono

mury, przerabiając je na kościół gim-

nazjalny:
Ale przed
tem
ostatnim
przez pruski rząd pohańbieniem,
już

kościół
uległ

franciszkanów

rabunkowi.

w

Przeszła

Chełmie
przezeń

krótkotrwała fala Reformacji, | wtedy
to zginęły relikwie świętych cheimiń:
skich: św. Jana z Łobdowa, spowied-

nika Św. Juty, orędownika rybaków i
patrona, oraz św. Szymona z Torunia.
Zygmunt III polecił jezuicie
Fryde-

SŁOWO

Nr78 1088

KURJER

|

GOSPODARCZY

ZIEM
WSCHODNICH
wzniesienie
nieodzownych budowli,
Podania
O pożyczkach na zakup b) na przebudowę i przeróbkę posia: plowych.

|

| na

| inwentarza

i

danych lub dzierżawionych - budowli,
c) na zakup maszyn, narzędzi i przy:
rządów mleczarskich.

Banku

tylko w tym wypadku,
jeżeli spółdzielnia
ma warunki do normalnego
rozwoju, w szczególności, jeżeli człon-

przemysł mleczarski

(Komunikat

|

żywego

Państwowego

Rolnego.)
Państwowy
Bank Rolny rozpo-

1 czął udzielanie
pożyczek na zakup
i na przemysł mleczarski
* inwentarza

| z przekazywanych
nistrowania

sterstwa

| wych,

sum

Bankowi

do admi-

budżetowych

Rolnictwa i Dóbr

przežnaczonych

Mini-

Państwo-

a mianowicie:

bydła

kowie
zania

może

spółdzielni
ną

dostawę

być

udzielona

złożyli
mleka

zobowią*

nie

mniej

niż

od
200 krów w mleczarniach
ręcznych
i nie mniej niż od 500 krów
w

na podniesie-

mleczarniach silnikowych.
Przy udzielaniu pożyczek

na

no:

we
budowle
pierwszeństwo
mają
mieczarnie spółdzielcze, będące w ruchu i mieszczące się w nieodpowied-

| nie hodowli.
I. Pożyczki na zakup inwentarza
Żywego,

Pożyczka

rogate-

4 go, owiec, trzody chlewnej i drobiąt,

nich

dzierżawionych

budynkach.

Przyznanie pożyczki na wzniesiebędą udzielane osobom
iizycznym i
dla
nowo:założonych
|prawnym
(np. organom
samorządu nie budowli
może
mieć
*terytorjalnego i gospodarczego
oraz spółdzielni mleczarskich
przedewszystkiem
w
tych
zrzeszeniom _ rolniczym).
Kredytu miejsce
pragną
nabyć
udziela się wyłącznie na zakup zwie- wypadkach, gdy one
rząt przeznaczonych
do dalszej ho- juź istniejące w tej miejscowości budowle,
odpowiadające
potrzebom
dowli.
Ubiegający się o pożyczkę składa przemysłu mleczarskiego, a także dla
zabowiązanie:
1) w wyborze sztuk spółdzielni w okręgach, mających na:
dla rozwoju
mie<
zakupywanych
stosowania się
do turalne warunki
czarstwa,
w
których
jednak
spół:
miejscowej
hodowlanego
programu
dotychczas nie
rolniczej, która opinjuje dzielnie mleczarskie
organizacji
podanie, i poddania sztuk zakupywa- powstały.
Pożyczki na przebudowę lub przenych zakwalifikowaniu przez tę orga:

nizację,

2) w razie nabycia

rozpłodników męskich dopożyczki
cudzych samic
do
ich
puszczanie

Oraz prowadzenia kwitarjusza pokryć,
3) niesprzedawania zwierząt, nabytych

Z udzielonej pożyczki, przed całkowitem

°

jej spłaceniem.

— №

>

razie konieczności

gai

tych przed

sprzedania

wartości
z powodu utraty
pożyczki
petent zabowiązuje sę
hodowlanej,
sztuki
sprzedane zamienić
na nowe
odpowiedniej jakości.

Pierwszeństwo
życzek

mają

własnych budowli lub dzierżawionych,
a także na zakup maszyn, narzędzi i
przyrządów mleczarskich, przyznawane są w
pierwszym
rzędzie .. spół:
dzielniom, których mleczarnie powię:
kszaja swą przeróbkę, a także nowo:
zakładanym spółdzielniom
w tych о-

spłaty kręgach, w których

terminem

dotąd

ich

nie

było.

Spółdzielnia ubiegająca
życzkę, winna

się o po-

przedstawić

potwier=

w

hodowcy

stem- gląd», p. P. Konowi.
Chodziło -przedewszystkiem o zaw
‚ * ВапЫе!у д0 ройай‹ о pożyczki, rys działalności Reduty zarównie
informacyj o porgczycielach i „opinji Wilnie jak podczas prowadzonych na
miast
pro:
organizacji rolniczych lub związków szeroką skalę objazdów
rewizyjnych można
otrzymać
bez- wincjonalnych. Gdyż—proszę wyobrapłatnie w Państwowym Banku
Rol- zić sobie!—do tego stopnia, jak zanym, Oddział
w
Wilnie
oraz
we pewnia p. Koń, „nie wszyscy wiedzą
że Reduta zjawiła się
wszystkich . wymienionych organiza- w Warszawie,
w Wilnie* (Ach, ta Warszawkal),
iż
cjach i związkach.
niejednemu
z
tamtejszych
,
bywalców
O przyznaniu pożyczki Państwowy Bank Rolny
zawiadomi
petenta, teatralnych i czytelników gazet o Lurprzesyłając mu wzór . skryptu
dłuż- sa wyrwało. się nieraz pytanie:
— A gdzie się podziała Reduta?
nego.
Nas głównie obchodzi i mocno
Po otrzymaniu
sporządzonego
skryptu dłużnego Bank w;ypłaci
po: interesuje to, co mówił p. Osterwa,
życzkę lub na żądanie petenta prze- co mówili p. Konowi kierownicy Reduty o stosunku do niej. wileńskiej
każe ją przez PKO.
ludności żydowskiej.
Kierownicy Reduty—pisze p. Kon—
KRONIKA MIEJSCOWA.
szczególnie
« podkreślali z zadowole— Ilość robotników rolnych.

Na

są wo!ne od opłat

Ё

pozatem

pożyczki

szeń tym rolnikom,
którzy dają do:
stateczną gwarancję dobrego wykorzy-

„stania udzielonej pożyczki.
Podania o pożyczkę winny być
zaopatrzone
w opinję
okręgowego
zrzeszenia
rolniczego lub zrzeszenia

terenie powiatów: Wileńsko Troc-

znajduje

Opinje

o zrzeszeniach

okręgowych wydaje zrzeszenie
talne. W
opinji powinno być

centuwi-

docznione,
że osoba
[fizyczna lub
prawna],
ubiegająca się o pożyczkę,

akcję miecząrską.

sobie cełu stworzenia na kresach tenacjonalistycznego i przystąpiła
ścią robotników 3500.
„do
pracy
bez haseł bojowych a tylko
wiatów zatrudnienie przedstawia
się
następująco: pow. Wileńsko-Trocki w imię sztuki. Ludność żydowska tę
intencję
zrozumiała.
P.
Dobiesław
(610 folw.) — 1684 robotników, ODamęcki, który kierował działalnością
szmiański (383 folw) — 989 robotniregjonalistyczną „Reduty“ na prowinków, Wilejski (163 folw.) — 716 ro-

botników.

z iloWedług po- atru.

Do

rasy

dowlanemu

odpowiadają

Pożyczki na budowę
parowych udzielane będą

mleczarni
na okres

czasu do lat 10 ciu, na budowę
czarni ręcznych do lat5:iu.

zostali

wliczem.

sterstwo

planowi

ho-

rolnicza
zabowiązuje
tego warunku.

Państwa wynosić

będzie

ank Rolny będzie pobierał na swoje

dodatek

wymienione

płatne

tach

są

zgóry

w

ra-

zie użycia na inny cel,

albo

rolnictwa

upoważniło

dy-

w Wilnie

do sprzedaży drobnym
rolnikom na
swe własne potrzeby drzewa
opalowego i użytkowego na kredyt jedno-

w użyciu
pożyczki
wedie przeznaczenia,
pożyczka staje
się bez względu na termin, wymagal-

administracyjny

hipotecz*
nie lub solidarną $poręką « conajmniej
trzech majątkowo
odpowiedzialnych

w osób.

ach półrocznych.

wraz z wymaganymi załącznikami do
II Pożyczki na przemysł mleczar- Państwowego Banku Rolnego Oddziajkł będą udzielane wyłączniej spół- łu w Wilnie, ul. Wielka Pohulanka
wytwórczym

i użyte: a) na

legrafów

będzie

nia, o ile wogóle

znaczone

do

zobowiązania dłużnego poręczonego
przez innych rolników.
Do udzielania tych
kredytów 'upoważnieni
są nadleśniczowie
pań-

cji, obecny

osiągają 60

6 kwietnia 1926 r.
Dewizy i waluty:
Tranz.
Sprz.

przy

naszej

rozmowie,

o:

redutowcy
odbywali na prowincji z
przedstawicielami szkół żydowskich i
hebrajskich. W Baranowiczach artyści
byli obecni w szkole hebrajskiej na

pogadance o «Weselu» i udzielali
uczniom wyjaśnień w związku z wystawieniem tam arcydzieła Wyspiańskiego
— A jaki jest, panie dyrektorze—

1,90

7,92

—
=

Londyn

—
—

38,51

Nowy-York
Paryš

7.90
27,55

2347

—
—

3860

38.42

7.92
27,62

7.88
27.48

2353

2342

15260

152.939

152.22

212,0

21303

211,97

31,85

31,96

31,80

111,75
Papiery

11202

111,48

kolejowa 128,00
5 pr. pożycz konw. — 34,00
4 pr. pożyczk, konw, — —

(w złotych 592,50
128

—
—
—

—
—

4,5 proc. listy zast.
Ziemskie przedw,

21,60 21,45
DUISI
APS

—

do

Wsch. sł, o g

LICZENIA

|.

Zach, sł.

o g. 5 m. 39

>

URZĘDOWA

|_

— (x)
linowski

Wicewojewoda p. Mana granicy litewskiej.

W

Świąt

czasie

Wielkiej Nocy,

Vice-

powodu

wyjazdu

na granicę litewską,

ochrony

pogranicza.

dokąd udał się w pierwszym dniu
Świąt w towarzystwie d-cy 6 brygady

każdem
użyciu

„6. Garl
— "ośac
R Żeaia,
h4
TELEFON 1—77.

DEWNSCZNKZAKEZECZZACZE
WE

pułkownika

Pa-

Wileńsko-Troc-

żołnierzom
graniczu

KOP. święcone.

powitali

Na po-

p. wojewodę

d-ca

bataljonu, stacjonowanego w Trokach

— [x) Sprawozdanie cyfrowe
komitetu rozbudowy
m. Wilna

za rok 1925.
tet rozbudowy

Za rok ubiegły komim.
Wilna.
przyznał

Tyle

o stosunku

w krótkim czasie

wymiany

skiej do teatru polskiego o wysokim

O.

poziomie. To, co widać z interwiewu
w „Naszym Przeglądzie", potwierdza

w zupełności

opinję

wyrażoną

" — Poświęcenie

tykowi Szembekowi,

by zaginione re. dyktynek.

Przyszły

one tu z Pragi

Rozbudowały

się

w

tuż za toruńską bramą.

naj. kich czasów przytykał

Za

krzyżac-

do tego
komiej- ścioła. szpital,
v tumultach ulicznych zostały one piękniejszym miejscu wzgórza
bogato ' uposażony.
skiego. Zbudowyły cudowny kościo- Prepozyt kościoła był infułatem. Dziś,
spalone.
do
łek
dwupoziomowy,
gotycki, przy zamknięty od czasów Fryderyka Wielulicy,
tej
końcu
drugim
Przy
ttórej dotyka kościół franciszkanów, nim postawiły wieżę obronną, Oto- kiego, kośció! św. Ducha niszczeje.
$tOi inny kościół klasztorny, miano: czyły się murami, łączącymi się z A wielka szkoda. W układzie i obrawicie dominikanów. l na tej to ulicz- murami miejskiemi, ipo zboczu wzgó- mieniu okien, w delikatnych profilorozstrzygały się rza rozrzuciły zieloną powódź sadów. waniach portalu zachował
on wiele
Zakonu
te czasu
nieomal losy krzyżactwa. Spowiedni- Obronność
miejsca,
spotęgowana szczegółów ciekawych.

wszystkich

K.

sztandaru

Narodowa

Organizacja

biet podaje do wiadomości,
1l-tego b. m. o g. 10-tej

sub

z prowadzeniem
teatralnej

w

wzorowej

Wilnie,

nie

imprezy
daleki

uroczystości:

poszczególnym _ właścicielom

zł;

na

rozbudowę

domów

45.000 zł; na przebudowę
domów
198,000 zł; na nadbudowę z przebudowę domów 436000 zł, na nadbu-

dową z remontem

kapitalnym

łeczne odbędzie

szenia Techników
zaprze- skiej 33

W rozmowie z p. Konem
czył temu dyr. Osterwa;

— W

Okólicznościowe
się w sali

ak mury gotyckie dochowały się w chełmskich najsławniejszą jest ksieni w rynku, da się wykryć ślad
Wnętrze

natomiast

nie po-

siada nic godnego Uwagi. Ani ołia-

Małgorzata
Mortęska,
reformatorka
tutejszego klasztoru, której pamiętniki

łukowego okna. A przecież

za

ostro:

przy ulicy

również

o oŚwiacie.

Ale

jakoś

sów, gdy było stolicą państwa krzyżackiego, Chełmno miało swój dwór

w 1387 roku powstała w
Chełmnie
akademja, na wzór bolońskiej. PowArtusa, swój Junkerhaus. Dom An- Stała, ale nie rozwijała się. Był to
wrzenia,
gielski, w kiórym była składnica to- bowiein okres politycznego
do nieunikniowarów importowanych z Anglji dałe- chylenia się Zakonu
przez cały wiek nego upadku. Dopiero
po wojnie
dytkiem, godnym widzenia, jest tabli- utrzymują dom macierzysty, olbrzymi kiej. Bo Chełmno
Xill
prowadzi
handel
ruchliwy
i
sięszpital
i
domy
wychowawcze.
|
trzynastoletniej,
a
więc
w
czasach,
biskupa
go
pierwsze
grobowa
ła
Przy bramie toruńskiej stoi jeszcze gający za morza. Jest członkiem Han. gdy Chełmno należało już do Polski,
:hełmskiego, Heidenreicha, który był
nnichem dominikańskim i pochowa- jeden kościół, rozpoczęty i skończony zy, wysyła statki swoje do Flandrji, w 1489 r. odnowili akademję bracia
лу został w macierzystym klasztorze. w XIil wieku, kościół św. Ducha, z Anglją jest w stałych i biiskich klerycy z Zwuil. Od roku zaś 1691
Związana stosunkach. Wprawdzie
chełmińska
została filją
po
Domu akademja
, Jest w Chełmniejeszcze jeden ka- Fundacja to dobroczynna.
A
zakonny. | przy nim gmachy była ona z przytułkiem dla pielgrzy- Angielskim zostały jeno olbrzymie krakowskiej i w tej formie przetrwała
angiel- aż do końca wieku XVIII. Została po
«Psztorne. To dawny kiasztor bene' mów i trędowiskiem, które się mieściło piwnice, ale za to ile rodzin

izy, ani ozdób. Po kasacie bowiem niedawno drukiem ogłoszono. Dziś
jakonu rząd pruski oddał kościół w Chełmnie benedyktynek już niema,
we
parafji ewangielickiej, która do dziś Kiasztor ich i kościół przeszedł
dnia z niego korzysta. Jsdynym za- władanie sióstr Miłosierdzia, które iu

Wileń-

uczynierfie tak, że rzadko kiedy przy:
chodzi mi wogóle do głowy myśl o trotter francuski Karadec i zwrócił się
powrocie do Warszawy. Związaliśmy do komisarjatu rządu
© zezwolenie
się z Wilnem tak, że żylko jakaś ka- dokonania tournee na placu Katedraltastrofa
mogłaby nas zmuśić do о- nym oświadczając,
iż poszedł o za
puszczenia tego miasta.
kład z jednym oficerem polskim, że
Jeżeli chodzi o krytykę — dodał zrobi bez odpoczynku 150 kim.
W

dyr. Osterwa—to
głosami

tak
Pigoń,

liczymy się

tutaj z pierwszym dniu świąt

Prawie

(x)

Przyznanie

wie przyznał

pożyczki

Magisiratowi

m.

Wilna

pożyczkę budowlaną w kwocie 179.000
na

budowę

domu

szkolnego

w Wilnie przy zbiegu ulic
Ś migłego i gen. Szeptyckiego.

o

godzinie

9,15

Karadec ponownie rozpoczął
swój
chód. Dobrze po
południu
stwier:
dzono
iž globe -trotter
przeszedł

budowlanej dla Magistratu. Bank
Gospodarstwa Krajowego w Warszazłotych

roz-

już w nocy tournee przerwano.

Nazajutrz 5 b. m.

MIEJSKA.
—

Karadec

wybitnych ludzi, jak. począł tournee okrążając placyk Каprof. Lutosławski, prof. tedralny, Tłumy
publiczności
przyglądały się temu niezwykłemu jak na
Wilno widowisku.
Karadec krążył od rana do wieczora dookoła placyku, zdumiewając
wszystkich niebywałą wytrzymałością.

Rydza
Poży-

umówione

w

zakładzie

150

klm.

okrążywszy 300 razy placyk Katedry.
Niezwykły piechur otrzymał jako wy
granę — umówione w zakładzie 300
złotych. Zakład wzbudził ogólne
za:
ciekawienie, zwłaszcza
wśród
sportowców. jak się dowiadujemy globetratter opuszcza
niebaw:m
Wilno

udając się w dalszą podróż do Rosji.

° — (x) Nagłe ruszenie
lodów
nalnych do podatków państwowych na Wiiji. Przygrzewające od
kilku
przypadających na rzecz m. Wilna, a dni słońce spowodowało
nagłe
ruto do czasu
uregulowania
hipoteki szenie lodów na górnej części
Wilji
pomienionej

nieruchomości, co

winno

pożyczka

zbędnej

stanowi

50

na budowę

proc.

sumy nie-

powyższej

ły, o drugie zaś 50

proc.

szko-

Magistrat

poczynił
starania w
Ministerstwie
Oświ ty w formie subsydjum, które
prawdopodobnie zostanie
niebawem
przyznane.

w okolicy o 45 kim.

poza

Niemen-

czynem. Wobec powyższego zachodzi obawa, iż mosty
znajdujące
się
w Niemenczynie i Michaliszkach mo*
ga być przez ten silny napływ
lodu
zerwane, to też odpowiednie władze
poczyniły starania u władz
wojskowych celem
rozsadzenia
większych
brył lodowych przez saperów za pomocą piroksyliny.
—

a

Sprostowanie.

W tablicy geneajo-

— [x] Święto strażackie Wileń- gicznej umieszczonej, w Nr. 77. «Słowa».
wkradły się następujące błędy: Filip V-ty
skiej straży ogniowej. W dniu 23 był
wnukiem Ludwika XIV, a synem Lud+
maja

rb.

czyli

w

pierwszy

dzień

žackie».
W związku
z powyższem
magistrat m. Wilna dokona w tymże
dniu uroczystego poświęcenia pierwszych samochodów Wileńskiej straży

ogniowej. Równocześnie odznaczonych zostanie cały szereg funkcjona-

wika Delfina, Ferdenand
nie 1733,

w

która

należy, iż Wil.
jest dotąd naj-

starszą strażą w Rzplitej Polskiej ob:

chodzić będzie

rok rocznie

nych Świąt.

zabytkiem

r. 1833,

a

— Czarna Kawa.
Przypominamy,
że
jutro we czwartek w sali George'a. odbędzie
się o g. 7:ej wieczór Czarna Kawa z tańcami organizowana pizez sekc-ę niestałych dochodów N, O K.
:

TEATR
— Reduta,

Jak

i MUZYKA,

się

dowladujemy,

w

premjerze komedji . fantastycznej
swych obo- dzisiejszej
Stefana Krzywoszewskiego «Djabeł i Karcz-

pełnieniu

straż ogniowa,

į w

TOWARZYSKA.

narjuszy strażackich, którzy dotąd wykazywali
nadzwyczajną
technikę i

sprawność

VW

wspomniane

Święto

w pierwszy dzień Zielo-

miarka» w rolach głównych

wystąpią p. Jul-

jusz Osterwa į Irena Osterwina.

„.— Teatr Polski. Dziś po raz ostatni
ukaże się ciesząca się kolosalnem powodzeniem melodyjna operetka <Królowa Nocy»,
która . doznała 'nadwyraz Solis SRO,
przyjęcia ze względu na doskonałą grę warszawskich artystów, jako też małowniczą
ОНО

bie obrało, wszędzie

słychać

świetności

Chełmna,

czasów, kiedy było stolicą.
*
*

cichą

mowę murów. Pełao legend: O oblężeniu miasta przez prusaków, to przez

Skomanda

sudawskiego,

św. Barbarze,

to znów o

o której głowę

dził Zakon wojnę

prowa-

ze. Świętopełkiem

pomorskim, to wręszcie o świętych
chełmińskich, a w
szczególności
o
Św. Janie z Łobdowa,
który polską

ludność brał w opiekę

przed

krzy-

utknęlo
z niema! na średniowieczu. W nowszych
czasach prawie nie żyło. Dopiero w
najnowszych ocknął się w niem duch.
Z gimnazjum chełmińskiego
rozpo-

Mało jest miast, które miałyby tyle czął się ruch filomacki na

uroku, co Chełmno.
Ciche, zamarłe,
przeżywą do dziś sen o minionej
świetności. A z dawnego piękna nie
mury,
wieże,
tak uroniło nic. Te same

cza- przewlekała się ta sprawa, że dopiero

spo-

Stowarzy-

— (w) Globe -trotter Karadec
w Wilnie — 150 kilometrów piechotą. Jak już swego czasu
poda:
waliśmy, do Wilna
przybył
globe-

Wilnie—rzekł —poświęcam

pamiątka
w
tumie:
skich osiadło na stałe w Chełmnie! niej cudowna
Rodzina
Forbesow
burmistrzowata organy na chórku malowanym, z herChełmnu w ciągu całego prawie stu bami akademji krakowskiej. Bogatą
lecia. Pełno jeszcze po dziś dzień bibliotekę odziedziczyło po akademii
między
obywatelami
chełmińskiemi gimnazjum chełmińskie.
Ze starego ratusza, jaki stał w
potomków
Smithów,
* Templinów,
na
Craigów. Zasiedzieli się tu, spolszczyłi tym samym miejscu na rynku,
całkiem, a Forbes, który się u fary jakim stoi ratusz obecny dochowała
kazał pochować, w polskim stroju na się tylko wyjątkowo piękna szafa
nagrobku jest konterfektowany. Kon- gotycka. Ratusz obecny, późno rene-

zresztą prawo

prze-

nie gwoździ przez organizacje

myśli opuszczeńia nas, przenosząc się
znowu
do
Warszawy — lub gdzie
indziej.

59.000 wiązków. Zaznaczyć

zł, na remont kapitalny 144,000 zł. i
na remont zwykły 22.295 zł.
Zaznaczyć
naieży,
iż pódańń
o
wspomniane pożyczki złożono w rona
ogólną
sumę
ku
ubiegłym

i mordem. Jak chce legenda, Sko- kie, pod wezwaniem Św. Marcina z skiej wycieczki parlamentarnej oglą4
zycji 1 nadzoru nad sumieniami. mand, książe Sudawów, napadłszy Tours. Nie służy on już cełom kultu, dał owego spolszczonego Forbesa i
Zakon kaznodziejski zjawił się w znienącka na Chełmno, wdarł się do Mieści w sobie sałkę teatralną mło- zabrał ze sobą napis na nagrobku,
żeby go aberdeeńskim krewnym cheł:
Chełmnie jeszcze pized . krzyżakami. klasztoru, uprowadził mniszki na kę- dzieży katolickiej.
i tam je pomordowat.
Chełmno ulegało tylokrotnym po- mińskiego burinistrza jako największe
$am Św. Jacek klasztor
ich tu urzą pę wiślaną
łzał. Kościół murowany
pochodzi Z Odtąd kępa ta nazywa się Panień- żarom, że gotyckich Świeckich bu- curiosum z Polski przywieźć.
Tu i
W czasach największego rozkwitu
otowy XIII stulecia. Ulegał on wie- skim Ostrowiem, na pamiątkę panien dowli prawie już nie znajdzie.
nie
zapomnieli
śr
pożarom.
Zewnętrzne jed- męczenniczek. Z pośród benedyktynek ówdzie w szczycie domów, stojących stolicy, jej władcy
załości.

że dnia
rano
w

mówienie senatorki Szebeko i wbuja-

jest

Tuż obok murów miejskich stoi tusz, wąsy, jak wiechy, - czupryna sansowy, zbudowany został w końcu żackim uciskiem.
kiem bowiem mistrzów był zawsze przez baszty i mury, nie ustrzegła
ranciszkanin chetmiński, dominikanie sióstr przed napaściami, rabunkiem kościołek maleńki, gotycki, jak wszyst: podgolona. Jeden z członków angiel- szesnatego wieku, więc już nie jest
Całe
życie miasteczka
faś mieli, jak wszędzie

N*

Ko-

rosa

nn,

įkwie odszukał, okazało się jednak, że r. 1274,

w

ROŻNE.

ludności żydow-

Zielonych Świąt Wileńska straż onieru: gniowa urządza t. zw. «Święto sira-

2359,572 zł. 14 gl.

24.

telefoni-

Dyrekcja Poczt i Te*

mieniem.

nastąpić w przeciągu 6 ciu miesięcy
kiego p. Witkowskiego i porucznika "od daty zeznania skryptu
dłużnego.
Cymmera.
P.
Wojewoda zawiózł Nadmienić należy, iż wspomniana

88.700

w

Wiieńska

1.100 kondensatorów przeznaczonych
dla przystosowania do dotychczasowych aparatów na okres przejściowy.
W związku z powyższem wspomniarączka
pracy nie pozwala na biiższe na Dyrekcja projektuje przystąpić do
określenie tego stosunku.
Dochodzą wypróbowania nowej centrali,
a nanas głosy, iż wśród ludności żydow- stępnie przyłączyć wszystkich abonenskiej cieszymy się sympatją i zrozu* tów bez przerwy w komunikacji.

wojewoda wileński p. Olgierd Mali- czka ta ma być narazie zabezpieczo*
nowski nie był obecny - w Wilnie z ną na wpływach z dodatków komu-

chomości na terenie m. Wiina długoterminowych pożyczek na ogólną sumę 1.155.795 zł, a mianowicie
na
budowę nowych domów
162.800 zł.,
na dokończenie domów rozpoczętych

Pniezbędnych
w
biurze i łatwych

aparaty

tych dniach otrzymałem
zaproszenie
od klubu przemysłowców-żydów przy
ul. Mickiewicza w celu
wygłoszenia
referatu o «Reducie». Dotychczas go-

5 m.53.

mjr. Budrewicz,
oraz |kwatermistrz i
d-ca odcinka. W Wiłuniszkach p. wojewoda spożył święcone
wspólnie z
“ żołnierzami KOP.

Przyśpiesza
pracę i oszczę:
dza umysł,
kto rachuje na
znanych
powszechnie
ma.

szynach

7. Dj.

sławskiego, starosty

wartościowe.

Pożyczka dolarowa 75,00

czne.

(x) Nowe

ży- aparatów u abonentów sieci wileń:
dowskiej. Pochodzi to siąd, że
my skiej. Pozatem
Wileńska
Dyrekcja
traktujemy wszystkich jednakowo. W P. i T. otrzymaw najbliższym czasie

ŚRODA.

Jatro
Dionizego b.

7,88

stwierdzić

publiczności

_KR ONIKA

Epif anjusza

Kupno.

można

proc.

powiedział mi o konferencjach, które się pracy dającej mi ogromne zadość-

stwowych rewirów leśnych w których
rewirach znajdują się dane osiedla. (z)

GIEŁDA WARSZAWSKA,

POCZTOWA
—

zainteresowanie naszym teat.em. Pro posiadaniu 1.100 aparatów „CB” pańcent publiczności żyd. zwiększa się z stwowej wytwórni. Aparaty powyższe
każdym dniem. Niektóre przedstawie- będą ścienne i biurkowe, i Są* prze-

roczny.
:
spytał p. Kon — stosunek wileńskiej | prof.
Według tego upoważnienia rolnik publiczności żydowskiej do Reduty?
Srebrny,
może uzyskać kredyt stosownie do

nieuza-

Podania o pożyczki
wysokości 2 proc. rocznie.
dsetki
należy
skia«"mienione
płatne są z góry w ra- dać według
ustalonych
wzorów,

izielniom

(z)

8 ty dłużne i, zabezpieczane

roc. rocznię. Prócz tego Państwowy

dobro

wchodzą

rekcję lasów państwowych

Szwajcarja

natychmiastowemu
Pożyczki na zakup bydła rogatego ną , i podlega
będą udzielane na okres czasu do zwrotowi na żądanie Banku.
Ministerstwu Rolnictwa
jat trzech, na zakup zaś owiec, trzoi Dóbr
dy chlewnej i drobiąt — do jednego Państwowych służy prawo nadzoru
(oku i spłacane w ratach półrocz- nad prawidłowem zużyciem wszystnych.
kich wspomnianych pożyczek.
Pożyczki udzielane będą na skryp*
„Oprocentowanie pożyczek na rzecz

$karbu

liczby

— Sprzedaż drzewa opałowego z lasów państwowych.
Mini-

mle- Praga

Bank Rolny pobierać będzie na swoje dobro dodatek administracyjny w
wysokości 1 proc.
rocznie.
Odsetki

miejscowego okręgu „lub sadnionej zwłoki

łe organizacja
się dopilnować

tej

Na to odpowiedział p. Osterwa:
_ — Nie tylko my, ale także inni
stwierdzają z zadowoleniem wzrasta*
jące wśród publiczności
żydowskiej

odbędzie się
przez p. Cz, Jankowskiego w kościele św. Jerzego
poświęcenie sztandaru po uroczystem
polemice z red. Okuliczem.
niem życzliwy stosunek do niej kreodprawionem
przez
Ostatniemi czasy puszczono w nabożeństwie
sowej ludności żydowskiej, tłómacząc obieg pogłoskę, że dyr. Osterwa Jego Ekscelencję Biskupa. Michalkieto tem, że „Reduta*
nie postawiła zniechęcony trudnościami związanemi wicza. O godzinie Il-tej dalszy ciąg

ponad 50 hekt.

Holandja

półrocznych.
III. Ogólne zasady (i wskazówki,
zasługuje na jej przyznanie, a także
powinno
być stwierdzone,
że zwie- Wszystkie wymienione wyżej
pożyrzęta, które mają być zakupione, są czki muszą być użyte wyłącznie na
zdatne do hodowli
i že pod wzglę- cel, na jaki zostały przy znane, W ra:
dem

i Wilejskiego,

się 1156 nieruchomości ziem:

skich rolnych

Oprocentowanie pożyczek na rzecz Stokholm
Skarbu
Państwa wynosić będzie 8 Wiedeń
hodowlanego,
obejmującego
swą
Włochy
jałalnością
teren nie mniejszy, niż proc. rocznie, Prócz tego „Państwowy
sojewództwo.

ы

kiego, Oszmiańskiego

przez jeden ze związków rewizyjnych Dolary
będą przyznawane w kolejności zgło- spółdzielni rolniczych, prowadzących Belgja
i cywilni,

Dyrektor Osterwa udzielił wywiadu
wileūskiėmu
korespondentowi
warszawskiego dziennika «Nasz Prze-

dzenie Związku
Rewizyjnego, [že swego stanu majątkowego do wysootrzymaniu po- członkowie wpłacili odpowiednią ilość kości 250 zł. na zasadzie pisemnego

tych okręgów, udziałów, mianowicie w razie
ubie:
gdzie prowadzi
się systematyczną pania się o pożyczkę na wzniesienie
pracę,
mającą
na celu podniesienię budowli kwotę, stanowiącą conajmniej
wartości użytkowej zwierząt, a także :/* część żądanej pożyczki.
W
wy:
istnieje organizacja zbytu
inwentarza padku ubiegania się o pożyczkę na
i produktów
zwierzęcych, przyczem przeróbkę już istniejącego budynku i
w
pierwszej
kolei pożyczki
będą zakup maszyn, narzędzi i przyrządów
przyznawane na męski materjał roz- mleczarskich — do wysokości 1/2 žądanej kwoty pożyczki,
płodowy.
Podania Q pożyczki na przemysł
Przy równych innych warunkach
mleczarski
winny być zaopinjowane
pierwszeństwo
mają
osadnicy woj-

skowi

Reduta a żyd zi.

spółdzielnie tylko robotnicy stali, sezonowi tu nie

róbkę posiadanych przez

kosztem

3

Pomorzu,

drukarnie zaś chełmińskie
pozwalać
sobie poczęły na klasyczne
wydawnictwa Flisa, Klonowicza,
Sielanek
Zimorowicza.
Zaczął się stąd budzić
kościoły! To samo
wzgórze nad ruch narodowy.
Wisłą, łąki, srebrna
wstęga
rzeki i
Ale zewnętrznie miasto nie zmiemodro - zielone lasy na widnokręgu. niło się wcale. Jest cichem polskiem

Aż het ku Tucholi! A jak cudnie wy- Bruges.
gląda

od

strony

rzeki!

Rozłożyło się jak smok
cie wzgórza, od Biskupiej
po

Grubieńską,

dziądzką

nazywa.

cielskiem murów

która

na szczybramy, aż

się

Łyska

dziś

Jan

Grabowski.

Chełmno.

Gru-

czerwonym

przez zieień sadów.

Pali się nad niem w
słońcu
szczeč
wież, wieżyczek, krzyżów.
Gdzie stąpnąć po dziewięciu jego

pagórkach, które miasto za

herb so:

э

2
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SŁOWO

wystawę.

W

głównych

rołach

J.

Donos: Makowska.

Kava

wystąpią

Jarmułowicz (Plutonowa

W.

dobył

DĄ? Dą-

z wody

1).

Desperata wy-

poster, pełniący

służhę

+ WYPADKI

I! KRADZIEŻE,

— Samobójstwo.

Dn. 4 b. m. w kosza-

zatrzymano,

rach Szepiyckiego

pozbawił

kapral

się

życia

Ludwikowi

wy-

Dn. 4 b, m.

Zebrowskiemu

Si

н okiektkukow

o

Antoni

Skowroński
(Majowa 72),
przechodząc ul.
Bobrujską, został postrzełony w pierś przez
nieznanego osobmka w ubraniu wojskowem!,

iškišti
a niy

aa

— Z mieszkania Aleksandra
11

d.

gas
enas w
Sie 8 śloój

200

›

zł.

lios*
„Helios

3

'

'

1

Romans

gotówk

przewieziono do szpita-

E

JANNINGS

MIL

„Va

.

Dai6 bedzi
|

Kasa

CENA

Zamiast powinszowań świątecznych:
i Jan
Juczewscy dla biednych
i Felicja3
dzieci zł. 3,
;
*

RO

I

e

Czesław

Zawiszowie
‚

Karwowski

| mecz w Polonią.

;, Spotkanie towarzyskie WiljaMakkabi. į |

uzyskaniu

po

boiska. Sędzia p.

po

*

I

„NI

na Źłobek

wtorek drużyny wystąpiły
Od

składach.

„odmłodzonych*

zł. 3.

dniach
niach
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w

po-

że najlepszym
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nawozem
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Do przerwy gra bez rezultatu, do
przyczynił

być

OE

Žodo

AfCzonym

Specj

swiatowym

ciekawy

—

poczekamy

WARSZAWA,

TELEFON:

Ф

.

Gwoždzi,

э:

mendant

chorągwi

cerstwa
Typ

dobry

do roz:

Wileńskiego Okręgu.
ZAMIEJSCOWA.

W dniu 5kwietnia Wisła [Kraków]
— Polonia [Warsz] 4:2 [2:2]. Loth
1 Stefan obchodził na tym meczu 200

kiego przełożył

BERGER.

w willi.
oryginału szwedz-

Konstanty

Taras spoczywał

w

Bukowski.

ołowiano-sza-

rym cieniu chmury, ściemniało
chać było nadciągającą

dziej spotkał na rogu

i sły-

burzę.

Zło-

willi robotnika

zawalonego
mułem
i
ziemią, ze
szpadlem w ręku. Obaj zatrzymali się
i dzikie, nienawiści pełae oczy nie-

że w

Stał spokojnie, ze spuszczoną głową,
jak skarcony
uczniak.
Ten, który

znajdował się tam naprzeciwko niego,
:
я
był jego bratem.
Brat poszedł powoli w kierunku

firmie:

Nienic

koń,

Akcyjna*

:

e

°
i

Z ulgą rzekł robotnik:

ekspedycja

Wydawca

Stanisław

jrzeka,

Św. ja.óbska

chlabuł
Św

£

wód

sinych

$

o

|.

S

aja

3

mineralnych

p.p. Akcjonarjuszów,

-

cowei

KOBAi
ego

mają

być

P

w

i
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celu.

Statutu).

t. p.

НОЬ

list

Roboty

wykonane

Lentrainyc

«Ford»

Kielce

ię oyani

Sk.

wyrobów

POLECA:

polecała firmę «Express»
Sem. Naucz. Żeńskie:

L
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NAJSKUTECZNIEJ

ORI ZGRUBIAŁĄ i BRODAWKIAŚ
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wode

arsztatach

świata C. W.

S.* podług rysunków

całokształt sa.

mochodu przedstawia
obiecująco.

się nadzwyczaj

ь

sili sprzeciwy, Nr. Spr.

А

chyba z

powodu

moich

nie

miałeś

grzechów

ZIEMIAN Ą

e
i

S

Zamierzam

udać

się na morze.

ła być narzeczoną więźnia Zz Longholmen? 1) Czyś nie otrzymał „szkuty,
którą potem przegrałeś w karty, co?

nienia?
— No, bywaj
sobie pójdę.

z którego

chciał

wymie
irzech

nie mógł

coś w

ręku.

powrócić

Zadowolony

udał

Ciężkie

zmieszany

krople

padały.

ż giadem

wo i udał
rzawszy w
Teraz odwrócił się i śmiejąc się rzekł: trzymał się
— No, bywaj zdrów, nie bój się niszczony

Brat oddalił się o kilka

Deszcz

rozciągał się po*

:

3

>

od 12 — 7. Protokód
odezwy, podziękowani

P.
®

sób stolicy. Warsza:
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2513, ®
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jec

sprzedania. Łopuszi
Jodko poczta Nowi
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lić
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na resorach, fartuchy
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tanio

9,

je
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Kupimy zaraz | м
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przybory

mleczarskie
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w
ożądane

Wilnie:
większe
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x
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/ cenie doDzielnica
20.000 5
dolarów.
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obojętna

«DIABOLO»

skład

opaskami.
obojętnie

—

nie . mogę

|

Dom Hadl.-Kom.,
$
posiada

” ZACHETA“
Ę

róż:

płynęła już strumieniem dokoła

:

Chodž

ze mną

Ponuro dodał:
— Tam też niema

Złodziej nastawił

wejść wPopatrzał

chwilę

Mackiewicz —Redakior

na

w/z

sły jego drogocenne rośliny

się

epizod, o którym nikt nie miał wi
dzieć, uprzytomnił sobie, że był ji

w

dzieli mu

ky

nak bardzo giupowatym. Nie
nawet

po

„dziękuję*—ani brł

ani ten w krześle. Na kieliszek wół
ki w każdym razie chyba zasłużj

w;
ty

Ale nie — musi
się o nią posta
gdzie indziej. Spojrzenie jego błądź
ło dokoła małego pokoju i zatrzym!

ło się na wiszącej na ścianie
z gipsu: miał

wrażenie, że

się

st
i +
ne

głow ur

szyderczo uśmiechała.
Drgnął
dźwięk urywanego, nieco zmęczoneg

dó ło:

ma
ski

kroków.

ujSpauzował, szuflada była otwarchłopską nieśmiałość
pokoju jakiegoś pana. Za- ta. Przysłuchując się usłyszał lekki
tam
padał.
przy drzwiach, zdjął pod: brzęk, kiedy pierścionek
się jedkapelusz,
miętosząc
go Zasunął szufladę i odwrócił

razie zakomunikuję

już odejść...

, Z nieznacznem

mion

nałożył

mu

to..

Prośł

wzruszeniem

złodziej

ny,

й for

kapelusz ,

tymczasem

do

i nieobej-

się

otworzył

®) Wysepka w Stockholmie, na jeziorze
Majlare.z więzieniem tejże nazwy
(Przyp.

brata,

tłumacza).

Czesław

palta.

poczem

tej

samej

pozycji,

jak godzinie piątej i bardzo dziękuje. Tak,

drzwiczki

nic do wzięcia.

kołnierz

krześle i w

okrągłe ziarnka

lodu

wesoło

tańcz

i przed chwiłą złodziej, z nogami na o godzinie piątej przybędzie statkiem po rozpiętym jego namiocie. Przy,
szezlongu. Był chudym brunetem, z —jachtem parowym, chciałem powie- minał w pewnej mierze willę: wykwi
wszedł do środka.
ostrym
chorobliwym wyglądem, wy- dzieć...
Złodziej stał kilka minut niezdecyny, wyczyszczony, błyszczący chil
Młody człowiek spojrzał na swe niony, Pewny siebie i niewzruszo!
niszczony, jak można
było wniosko*

rzawszy

oranżerji,—rzekł wreszcie robotnik, —

SK
°р|

Poitowa 14

pchnął nogą drzwi tarasoweĄPoszeć
—nigdy nie powrócę. I nic was to bezradnie i gamoniowato, ażeby na- nocześnie.
— Przepraszam że jestem taki a grad rzęsisty padał za nim
nie powinno obchodzić, jak ja żyję. stępnie dotknąć jedną ręką rogu biurja
Znikł za sztachetami, a grad rzę- ka obok siebie i tam w dalszym cią- mokry—deszcz—niepogoda,
chrzęszcząca firanka z pereł.
Poniżl
—
Tak,
tak—o
co
chodzi?
gu nieśmiało przebierać palcami.
roztacza się zatoka, gdzie na wypil
sisty wzmógł się,
czło— Aha—jakże to było?—otóż, pan żonym łańcuchu stał u kołyszącej
Przy biurku siedział młody
przeszywały powietrze i burza huczaRobotnik udał się powoli ku dtuo Się pływaka biały jacht, podczas
wyplatanem hurtownik przybędzie, przybędzie
samem
ła bezustannie w górach obłocznych. giemu biatemu budynkowi, gdzie ro- wiek, na tem

ich nóg.

Ul

podwórze, Adinia о

Zawalna Nr 11-a,

drzwi

`

sE

в

L

i zapytał:

lepszych

Mi

—

Naarodzki
ul.

o Admin

>awE

tyezka
ч

Podee
LYgmiUnt

S

са
m
d.
У

A

MLEKA

o

ca
k
»

z2

inne jakto: ALFA-LAWAL, MILKA, KRUPPAi td,

sobie

Miekiewiczj
46. m. 6

a leśna i 28lat
egza faj
państwowy,

i

różne inne maszyny

Oprócz

(—)

do

B

A

p:
р‹

god

WZP Nr 63.
o
|
ść
ь

Koniczynę
zbadaną za zawartość
kanianki
przez
Wileńską
Stację
Oceny Nasion sprzedajemy w zaplombowanych workach.

Fi

od

Karwowski.

—

wać, zarówno studjami jak rozrywka> gazety i zaczął zrywał z nich opaski.
mi. Miał w złoto oprawne okulary, a Złodziej pozostał jeszcze minutę. Tepized sobą na kolanach paczkę dzien- „az kiedy szczęśliwie minął ten mały

Odpowiedzialny za ogłoszenia

Zenon

Ławiński.

Drukaraia

\у

2

znowu ku żamkniętym już obecnie znaieźć—przybywam od hurtownika głosu kandydata:
— Н&
Lund'a—albo—albo Grund'a, chciałem
oszklonym drzwiom.
— Jeszcze jesteście tutaj? Już dl bi;
Nie patrząc do wnętrza, zlekka za- powiedzieć, ze zleceniem do pana dy- brze — zlecenie to nie dotyczyło jeć ne,
zginęło i
spadła, skoro wiedzą, pukał i nacisnął klamkę, Wszedł żwa- rektora banku..,
nak mnie, lecz mego ojca; w każ

wina na mnie
już jakiego mam brata...

zdrów, chyba
:

po otrzymaniu

LEFON 1—47

M

— Co takiego?
— Można wszak
zmylić drogę — nieprzyjemności. I chyba nie potrze- zdać sprawy:
Nieproszony
gość
nieznacznie
obateraz
ale
pokoju,
szczytowego
bujesz
myśleć
o
wstydzie,
ty,
który
cóż na to poradzić.
—Sądzilišmy že jesteś w Ameryce. dostałeś Annę. Przydała się niezawod: wiał się ryzyka. Tymczasem nie miał przybliżył się i stanął plecami do
kraść, ani biurka. Lewa jego ręka szukała szyb:
zamiaru szpiegować, ani
nie na pociechę.
.
— Byłem tam.
też
urządzić
«kawału».
W
jaki spo- ko i ostrożnie rączki górnej szuflady,
Robotnik stat się gwaltownym:
— A teraż chcesz znowu trafić do— Co tu masz do czynienia? sób winien postąpić? Wtem „przypo- podczas gdy jednocześnie gestykulowizienia?
Ztodziej nic nie odpowiadal. Splu- Czego chciałeś w pokoju kandydata, mniał coś sobie i. roześrniał się. Oczy- wał prawą, trzymając kapelusz.
—-Przepraszam, biegłem wprost ze
ną i również jął rozrzucać nogą ma- co? Anna sama uczyniła wybór po- wiście — było to wyjaśnienie! Wsunął
pierwłe łgrudki ziemi, W końcu rzekł:
między nami. —Czy Sądzisz, że chcia- palec do kieszeni kamizelki i ścisnął statku, bo deszcz—dopadłem
—

Analizę wysyłań

AE
przyjmuje

dowany na rogu tarasu. Walczył w ników i czasopism pod
swej ociężałej świadomości z posta- Spojrzał na wchodzącego,
nowieniem,

€r

przeznacze

a RCA
przyjmuj
Osobiścieet

;

WIR

8 Nr.

Sekretarz

п

r

iii

a

Zi 341—24, SE

dn. 7-XI-25 r

Słuchaj, Arwidzie,

nie.

a

torze Polskim złożyli je w Sądzie lub zgło:

Z.P. Nr. 50

—

Jak śmiałeś?..
Złodziej odpowiedział:

UWAGA:

A is

lat od daty pierwszego ogłoszenia w MoniW.

Aarau

zdolności,

6

po

prawa
wyżej
aby
w doprzeciągu

z

0

określenie zalet, wad

KONICZYNY

e

042230 na 500 rb. nominalnych, SBD

SZ

wą =

Bai

ŁUB:NU

07884, serji 14 Nr 140913, serji 19 Nr. Nr.
(8024, 157325, 157326, 157324 po 1.000 rb.
stkich
nionych roszczących
tytułów,

Ja-

trz

JĘCZMIENIA

nominalnych każdy. Wzywa się przeto wszy

=

a

:

OWSA

=

každa, serji

>

GRE

komunikuj;
imię, "rol
miesiąc
uiodzeniń

Nr. Nr. 18808, “18860 i
18810, 21 emisji Nr. 14593, 26 emisji Nr Nr. UROCZY
ass
20007,
20006,
19618, 19619, 20004, 20005,
20008, 20009, 20010, 20011, 20012, 20013,
ORYGINALNE SZWEDZKIE
20025, 20026 i 20027 po 270 rubli nomina|6
st >

możesz,

najwybitniejszych

д emisji ' Nr. Nr. 16639, 16591

sto rubli nominalnych

Ci, kim jeste:

być

sia swój tab. so

ż

16892, 25'emisji

BZ

koń-

na 20

у

В

sychogra-

W. Smiałowski

nych każda oraz 4 i pół procentowych lis
stów zastawnych Wil. Banku Ziemskiego:

ю

_ został _ nazwany

typ „Naokoło

NISZCZYĆ

оОр

k

I
d

Nadeślij cherakióe

ZIEMNIAKÓW

go_3 emisji Nr. 3022,4 emisji Nr. Nr. 3321i
emis

С
ž

JŲ

m

ZWIĄZKU

V

aletyi wadyl
|<
за

:

л

b

4k

TE

a

2
sit
Obwieszczenie.

i.

46

ij , Sata
Wiłiomerskaj
róż Kalwaryj
m. 11."SB"
otwarty | wieza,
A zie ten)

r

ZAWALNA1

HANDL, „WŁADYMAR”
Wilno, Mickiewicza 20.
kawałków mydła za 2 Zł.
w zupełności zadowolona i

siasKia

ta

54

in

SERADELI

Upoważnienia
na prawo Źgłosu dziw formie sm
byśszłóż

ACE

pokois sei

Zzieimia

KRESOWEGO

żyć w Zarządzie Spółki (Wilno, ul. Ad. Mic. zj4 z dnia 27 maja 1024 roku, postanowił:
kiewicza Nr. 8) swoje akcje lub dowody Wzbroniė dokonywania jakichkolwiek trandepozytowe o złożonych na przechowanie zakcyj oraz wypłat z nasiępujących tytułów
akcjach w instytucj:ch kredytowych. (Art. 21 na okaziciela:Z akcji Wil. Banku Ziemskie-

wykonawczosoki
+

£

Ja:m

ieszkanie

opowie

3 Beledanowicz6wna
Wilno, Augustjańska 4.

Kudokas, £ ki jcy sobie wziąć udział

я

0

Rest

kim

DOM

8) Ustalenie wynagrodzenia dla Człona
ak i ay
Rewizyjnej.

di

AŚ

©

polskiemi W dow walnem
Zgromadzeniu wiini
w lerminie „„ Sąd Okręgowy w Mile,
1 Alberta,
wydziałdecy-©
godziny 12-tej dnia 22 kwietnia r.b. zło- głasza iż na żądanie
Jegiera

4
a,

mochodowych,

etowego.

kosmetycznych.

WAY DO ACE ( AGA
pięciu członków Komisji Rewizyjnej.

i

:

b. ordynator szpitali

ZŁ 2i na

jako tanie zródło dobrych

i Eugeniusz ści należących do Spółki.
|
6) Powiększenie kapitałi zakładowego i
Odnošne zmiany Statutu,
!

НЕНА

ramy

«Ехргесв»

Stale

Mickić

SDORSJ

EEE

AS

podzię-owaniem
mydła
za 2 Zł
od firmy «Express» i polecam takową

będę

.

lub O

"arwy einių,
A
młynu. Gel
Zi

Inf

siarczano

Października.

A. Krassowski

3

сср оКО ję z
podbiór 50 kawałków

Z 50
jestem

s

das

w.

MUSTEK

a

Handi.

2

2.

16 m. 7

wiedeńskich 'i kliniki uniw. prof. dr. Noordena, lniormacje i
prospekty wysyia zarząd Solca, pocz'a Sojec Zdrój.

30 kawałków. wybo-

na 5) U аНЕНЕ Zarzadu dą nabywa”
„ją pitdawanie 1 obaiąśknik aga:

<Forda» którym

harcerska

wydłużenie

Biuro

al

i kgpieli btotnych znanyci 2€ | krokėw od w. Mekie

do 1go

Kierownik zdroju dr, med

po

2

dlowego w Wilnie, przy ul. Mickiewicza pod |

jest ko-

PSN

12 m.

st. Bia.

prod.

W. T. Konter,

i
atretyzmie,
orobach A AGS
aipie sam
a
›
а
y mi > chorob

koszta porta gr. 50 got. lub znaczka:

kwieinia 1926 roku, o godzinie 18ej w lokalu Wileńskiego Prywatnego Banku Han- |

skautowym,

Jeliński

Tenai api

—

Obaj milczeli. Wreszcie podjął rojak : śmiałeś tam

posady

ul. rekomendacje.

6. Adm. «Słowa»
wicza 4.

umebiowaniem

EEG
EU ja

zakład

OLEC

$
© |

S-ka,

Wysyłamy po otrzymaniu

EE 16 Šai
zgodnie e aro 16 Siatulas ów dnia 29 |

stolicy p» Jan
towarzyszyć będą

polskiego.
samochodu

Woda

nie było do wzięcia.

— To prawda, byłeś wszak w pokoju młodszego pana,kandydata praw
botnik
— Ale

Okuszko.

kawaje

lat 40 poszukuji

„10 wynajęciaj „8
$

EA

Drutu i

Spółka
ЭВЕ

niniejszym zawiadamia

ogrodu, dając znak drugiemu, by za nad ogrodem, chłostał tarasy, skakał
nim podążył. Za sztachetami zatrzy- po dachu miedzianym willi i pokra*
mali się. Krople deszzczu zaczęły pa- piał tysiącami śnieżno-białych kaskad
Przeciągłe błyskawice
dać. Spoglądając w
ziemię i kopiąc” wodęgzatoki.

—

KONOM
E

:

Czy matka żyje?
— Co to ciebie może obchodzić?
proszonego gościa utiaciły swój паdo czy- Tego tylko brakuje, by co
preżony wyraz, gdy poznat robotnika. Co masz w tych stronach

nogą, jak wzięty na munsztuk
|
zapytał robotnik
— Czyś co wziął?

9—05

Przyjmuje od 9 —
W. Z. P. 24.

z

NEO

DLA

biay dzień, kiedy wszyscy już wstali? rzekł, zapinając powoli marynarkę:

(Prawo przedruku”zestrzeżone).

autora z

Wejherowo, Odańską

Moniuszki Ni.28. Jańska

6

powiadamia,

x

oraz rachunku strat i zysków za rok 1925, |
4) Zatwierdzenie
preliminarza wydatków
1926

2 maja r. b. o godz. 10 rano
w lokalu kasuna garnizonowego odbędą
się egzaminy
sędziów pułki nożnej

Z upoważnienia

kuszerka

®

cezerwiet
0: zł

18, Z. Madałińska.

14

Zwierzyniec,
yniec,

9022999000

2

101—37.

RR,

w Wilnie

zg

„J

firm

kierownicy. tlokiA aluminiowe, = bak > na
KRONIKA.
— [| Egzaminy sędziów piłki benzynę przeniesiono pod kierownicę,
2
RODE
nożnej Wil. Z. O P. N. W dniu чпп(;.осіпюро O

% Złodziej

|blowany POKÓJ

(© ]J. Łokuciewskijaszuny
om. Bujki. sę Grabowskiego
2
Zdrowa miejsc, Sosn. Garb.
La)

a

„Wileńska Fabryka

W podwoziu fordowskiem zasto”
sowano szereg zmian
jak obniżenie

HENNING

4

biąt ze stajni straży ogniowej.

$

ul. Zgoda Nr1

—62,

pagandowe. |
ST
Kierownikiem ekspedycji
т
2

7.

KRONIKA

:

|.

bidovannei
pizy uicypubliczny
Dominikańękej
odbędzie się pizetarg
na 2.e Źie:2, |Letniska
różnej wielkości

e
SKA

›

„ZACHĘTA:

Portowa

dn. 9 kwielnia r.b. o godz. 19 rano, w za:

8

IJ

daży

4

jez dad

Sprze-

=:
p

okolicę

i

z morzem

Okazyjnie
tanio! | maj
50 Zl,
Dom Handl.-Kom. | 75 zł. lipiec

я

®

Gabaud.
Roboty
karoselji i Fzeniem. (Art 19 Statutu).
grywek mistrzowskich w sobotę i nie- inż.
zmiany w podwoziu są dokonywane
dzielę.
Brzewskiego.
inż.
kierunkiem
pod
ni Misiskiego >
Sędziował kpt. Łepkowski.
Pub: MZ UrERAskieGO
е
EE
DRES:
:
liczności z racji świąt żydowskich zebrało się sporo.

BĘ

GZĘNI

. Magistrat m. Wilna

Noma
Wygodna
komunikacjį

gotówkę
w

131—62

7Nr. 8, odbędzie się Zwyczajne Walne
gromadzenie Akcjonarjuszów, z następującym porządkiem dziennym:
1) Zagajeniei wybór przewodniczącego.
Zarządu i Komisji Re2)
wizyjnej Sprawozdanie
za rok 1925.
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu,

dzień miał Kugiel. Birnbach bawilįsię
Projekt samochodu
i grał na czas. Na ogół mecz nie tę. Е
był

za

IL

cenach

przeszlo
liczącymZĘ na całym Świecie
trzy miijony członków,
oraz pośród
emigracji
polskiej, której
w wielu
ma
wynarodowienie
grozi
krajach
raj
и 8!
°
niewątpliwie ogromne znaczenie pro-

Cie-

Makkabi

można

dos cijų

kspe.
ekspe

Sórzez

P

wykonywany sitami

w

H

a

miesz-

do

00%00

omorze,

k oczach

Targowska | POSłada

DOLORE"
.

6

SSs

pod

oryginalna

(

4
T

$

wszelkie

BARCIKOWSKI

;

a co za tem idzie ibraku treningu.
harcerze mają dokonać podróży, jest:
Kiksom więc i strzałom do... try- <Centralnyc
arszawskic
IMObun
trudno się dziwić,
ale trochę chodowych», za pozwoleniem
władz
ojekowych
Denaranienių"
V
więcej energji przydało by się.
y
P
EMU
Mr ZĆ
W Wilji na wyróżnienie zasługuje w IS
względów
propagandowych — jakie
Nikiforow,

A

najniższych

24

polskich

najbliższych

Elibor, tylk
tylko za zwrotem kosztó
kosztów.
Przedsięwzięcie
te dokonywane

kawe ze względu na początek sezonu

chyba

jest

4

R

pod

zwłaszcza

>

s
e

pamiętajcie;

P

a

cukrowe,

Ą
BARAŃSKI,

3:3 (2:1).
3

W

),

nie mogły

azotowym
J.

E ję

po

K. S.—

następuje kilka groźnych dla Wilji Smosarski.
Wyjazd harcerz
olskich
lączy
momentów, jednak do końca rezultat
się
Z
15
cie
leciėbi:
działalności
s
y
te
Zawow
:O.
sam—O
ten
aje
pozost
=
jak i poprzednie

‚Ф
144148

SĘ,

e)
Wilnem

wolnemi

i inne

Niemiecka
Nr 22.

M. Gesli **

„telefon

6
G%

i dotąd niezastąpionym

którą nabywać

harcerzy

któremu
i-Rutsztejn. „kada,
się bramkarz Makkab
e Makkabiści naciskają, harcerze: „Jerzy
Po przerw!

sztuczne

uprawne,

buraki

Š

śneciald

na terenie

powiemy

mierze

nawozy

©

$

Amatorski

Świata.

nińi

»

podobny do ludzi.
w znacznej

6
4%
®

Kupując

e

wyrusza z w. Warszawy

Gros

nują i jedyny strzał prawego łącznika

czego

Katowicach

— [1] Raid

Cały szereg шо-

był, że tak

PPP

Poprzedniego dnia $

>

W

naokoło

sytuacj! napasinicy Wiiji mar-

— (Leszczyński)

PN
z

į

Szczepańskiego. |

p, W.

kapelmistrza

dyrekcją

dziecinne

Domy, wille w

Parter 60 gr. Amfiteatr i balkon 30 gr
pod

.

$

Górny Śląsk 2 w Wrocławiu

atak jej nie zdołał zaimpo-

nować publizzności.

żliwych

Y

Polski Górny Śląsk — Niemiecki Zarząd Spółki Akcyjnej

czątku da się odczuć pewna przewa”
ga Wilji, jednak pomimo treningów

zimowych

na pomoc bezrobotnym

ь

wie— Wcacker 4:1.

nie zresztą stusznie, domaga się prze:
diużenia widowiska.
Pod presją publiczności rozegrano
mecz
minutowy
30to
dodatkowo
:
trening.į

We

C

e

Wacker (Wiedeń) 1:1.I F. C, Kato-

zupel-

publiczności. która,

Janina Korsak

TANIO

wózki

096000200

556
A

ZE

niklowe,

L

pióbach wznowienia gry odgwizduje
mecz. Tu zaczyna się ujawniać niezadowolenie

:
p.

ib пнр аВАЙ

>, Wartą (Poznań) Czechostowan — 800000 000000000004000020060B

w

20 ej minucie bramki (strzelił Nikołaz
jew) niezadowolona Makabi zeszła

Cis-Bankiewicz

wraz z dodatkiem

60

“ Wisla — Polonia 3:1SE.
©
mi- @
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la św. Jakóba. Sprawca dotychczas nie wy
kryty,
— Otrucie się. Dn. 3 b. m. usiłowała
otruć się esencją octową 75'letnia Stefanja
Grzywicka (Sapieżyńska 5), Desperatkę w
stanie ciężkim pogotowie odwiozło do szpirala św. Jakóba.
s
— Z Zielonego mostu do Wiiji. Dn.
4 b. m w celu pozbawienia się życia rzucił
się z mosiu Zielonego do Wilji Władysław
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Kino-Teatr

(Raduń-

ska 27) na ul. Piłsudskiego skradziono

1 p. p. ieg. Ale-

ksander Wilczyński. Przyczyny samobójstwa
narazie nie ustalono. Dochodzenie prowadzą

władze wojskowe.
— Postrzelenie.

ul. Mickiewicza

niem. Sprawcy kradzieży Bronisław Kolai.
ski
(Dynaburska 46)
i Aron
Zolotarski

(Archanielska 54) zatrzymani.
— Z mieszkania Hindy Brojdo (W. Pohulanka 11) Jankel Błumer i Kaiman Niresa (Kjowska 11) skradli 14 zł. Złoczyńców
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moście Stanisław Cielbała.
— Adamowi Sawaniewiczowi (Legjonów
58) skradziouo na ul. Kominy dorożkę z ko:

browska, L. Sempoliński, T. Wołowski, Br.
Witowski i inni. W akcie 2 gim wykonany
zostanie najnowszy taniec «Charleston». Orkiesirę prowadzi prof. A. Piotrowski.
Kasa czynna od 11—1 i 3—9 w. Począ:
tek o g. Sej w.

strzałem z karabinu
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