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Ryga,

się nie

Wybieg

jaki zroudał, a tak

akt»,
ten. <urzędowy
potraktowały
nie tylko sfery polskie, ale też prze-

Wczorajszy Pat podał wiadomość,
którą zamieściliśmy ufając powadze
agencji

urzędowej,o obwołaniu przeż

zjazd emigrantów rosyjskich W. Ks.
Carem Wszechrosyi.
Do-

tu Mikołaja
mysłowcy kłajpedzcy. Że mieliśmy
z rzeczywistym,

nie

czynienia

ze

strony Kowna, zamiarem wypełnienia
konwencji kłajpedzkiej, a poprostu z
pewnego rodzaju demonstracją. celem
zrzucenie
było
której
ostatecznym
winy na Polskę za zamknięcie Niemna, dowodzą najlepiej głosy sfer urzędowych kowieńskich w. sprawie spławu lasu sowieckiego.
traktatu
na mocy
Jak wiadomo,
sowiecko litewskiego, zostały przyzna:

-ne Litwie większe partje lasu w Rosji,
tysięcy

100

około

dziesięcin,

przeważnie w Mińszczyźnie. Z dawna

że
Kłajpedę,
już Kowno pocieszało
nie przystanie na wajeżeli Polska
runki litewskie, lub jeżeli bojkotować

będzie drogą wodną

W

—

ul. Majora

ŚWIiĘCIANY — ul. Wileńska 28

POSTAWY

—

STOŁPCE

po Niemnie, to

tychczasowy przebieg tego zjazdu w
niczem
nie zapowiadał
tak daleko
idącej, a z punktu. widzenia
dynastycznego o bardzo wątpliwej
wartości uchwały. W. Ks. Mikołaj Miko-

łajewicz
kiem

jest

niewątpliwie

wybitnym,

WARSZAWA

— Nowy Świat 46—14

człowie-

dużych

zdolności,

CENA

OGŁO>ZEŃ:

za tekstom

oraz

Wiersz milimetrowy

10 zroszy

Kronika

przez

Polskę.— Tranzyt ży-

wego bydła z Łotwy do Czechosło-

ru, o każdą tekę. Mówiono
także o
reformie rolnej. Pan, który
miał ten
referat, niezwykie gruntownie
przedstawiał reformy rolne
z czasów przed
stołypinowskich. W dyskusji nad tym
właśnie punktem referatu kilku mów-

ców zabierało głos. Potem mówiono

PRAGA 13 iV . Pat. Prezes Rady Ministrów Skrzyński przybył tu dziś o godz. 13. Po powitaniu
przez ministra
Benesza
i posła Lasockiego, oraz przedstawieniu zgromaazonych w sali
dostojników

prezes

samochodem

na

Rady

Minis'rów

zebraną publiczność

Skrzyński

okrzykami:

Hratczany

gdzie

witany

przez

przygotowane

@ай

«Na

zostały

zdar»

bęczie

na

przedstawienu

którym brało udział wielu biskupów
tradycji apostolskiej, biskupów
prawosławnych i staroobrzędowiec. Cóż
Książe nie ma dzieci, pochodzi z robić! Nie szanuję roboty nierealnej.
zaczęłem
w
trzeciej linji rodziny
Romanowych, Jeżeli cztery lata temu
Polsce
prowadzić
propagandę
mo:
(iest synem Mikołaja, trzeciego syna
to tylko dlatego,
że
Ces. Mikołaja l-go, podczas
gdy narchiczną,
żyją w Rosji potomkowie pierwszych wiedziałem, że hasła monarchiczne
dwuch synów ces. Mikołaja I-go t j. są realne u nas i dumny dziś jestem,
Aleksandra II go i W. Ks. Konstan- że ja jeden o tem wiedziałem. A
tego) jest człowiekiem stojącym nad obrzydliwie się robi na widok tych
nim
niepowszedni
takt polityczny,
którym góruje i nad członkami swojej
rodziny i nad całą emigracją. Ale W.

tłómaczyłem

pograniczu

nie jest

prawdą,

prawdą,

że io jest

że nie może

tylko

być

śmieszna

Arabowie

;witają

groźny".
W dalszym ciągu

autor

artykułu

wypomina wszystkie krzywdy, doznaOkoło czterystu delegatów. Straszne rzekomo przez Łotwę od Polski,
w czasie uzyskiwania niepodległości, nie zaciekłe spory, narady kuluarowe,
jak w
niepomny właśnie, że wojska polskie klucze partyjne, — wszystko
poparły
akcję
łotewską
przeciwko prawdziwym parlamencie. | ciągle sebolszewikom, pomogły Łotyszom wy- cesje, lub groźby secesji. „Ja nie chcę,
przeć wroga
z granic Łotwy, wzamian zaś, skutkiem tragicznego nie- ja wyjeżdżam”. — A inni go proszą,
porozumienia, oddały sześć gmin czy: „zostań Pan, Rosja, Ojczyzna, walka

sto polskich, na pastwę nacjonalizmu z sałanizmem
Jeden

wreszcie

iż Polska stale

i

z zarzu-

syste- rosyjskiej,

w
Łotwie
matycznie, przeszkadzała
zbliżeniu jej z najbliższymi sąsiadami.

Tu wyłazi szydło z worka, tu jest
właśnie cały cel tego artykułu, za
kończonego słowami, że ostatnie o:
stosunków polsko - łotew.

oziębienie

skich, dowodzi najlepiejj że

kimś wschodnim

Pan*.

o

„ja-

Locarno" mowy być

nie może, bo państwa bałtyckie
nic
wspólnego z państwami większemi,a
zwłaszcza z Polską, nie mają.

SBESESEZESES RODAKA E аЫ
FRANCUSKIE PŁATKI
OWSIANE EDBr.
HEUDEBERT

przygotowane z najlepszego owsa owernijodżywskiego i bretońskiego, są znakomiią

bolszewickim,

zostań

A cały szereg organów

żyjącej

prasy

na*

WARSZAWA
W. kuiuarach

ministra '
i Rosją,

Bank

ców.

wzmacniającą
Płatki

przyjemne

Sprzedaż

w

przeważnie

owsiane

smaku

skrajną prawicę,

EDBr

wartość odżywczą.

w aptekach i większych składach

aptecznych

i winno-kolonjalnych.
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nie są.

Panowie z srebrem

hotelu Majestic nie wszyscy byli demokratami,
ale wszyscy obradowali
demokratycznie, rządzą się demokra-

tycznemi metodami. Jeszcze Rousseau
wskazywał

na

jednomyślność

odłożył kwestję

jako

siodło spoczywające
:

| złotem:

ze

srebra,

dlatego bolszewja

du rosyjskiego, gubi i deprawuje ten
neród. Ale każda władza jest lepsza
od żadnej władzy.
Dopiero

karty

historji

nas

uczą,

Jest to siła życiodajna.

w. tem

dziwnego«

Na zjeździe
Około

W,

walczono

namiętnie.

Księcia ma powstać

z 12 tessortów

złożony.

Rząd

ma robić... Co ma robić jest
jasne. Natomiast walczono
0

literę w formułowaniu

rząd

ten
mniej
każdą

jego charakte-

uzaležnioną je- działem

faszystowskie

WARSZAWA

tysięcy gadułów, których jedyną ambicją jest krytykować i głosować.
*

Bolszewja

nie

przez

jedynie dzięki ustaleniu silnej władzy
państwowej
dojdzie do pierwszeń:
jest demokracjąi stwa wśr ód nerodów łacińskich.

ustano-

wienie sędziego śledczego dla danej
sprawy karnej. W dalszym
ciągu obrad na podstawie
referatu
posła
Sommersteina
Komisja
uchwaliła w

trzeciem czyłaniujenibloc projekt usta-

wy

karno-skarbowej.

Z Komisji

Ochrony

WARSZAWA

Pracy.

13 4 PAT.

wa komisja ochrony

Sejmo:

pracy

postano-

wiła na porządek dzienny najbliższego posiedzenia wnieść sprawę nowe-

lizacji ustawy

0

Kasach

Chorych.

gPrzed porządkiam
dziennym dzisiejszego posiedzenia poruszona zostałą
Sprawa ostatnich
zajść z bezrobot-

nymi. Komisja postanowiła w wyniku
dyskusji zwrócić się do Rządu z

prośbą o przedstawienie
informacyj
dotyczących tych wypadków.
Następnie Komisja przystąpiła do
rozpa:
trywania projektu ustawy o zasiłkach
dla osób, którym niemieckie instytucje
wstrzymały

bezpieczeń

wypłaty

rent

społecznych.

z tytułu

a:

Panika na giełdzie

który

WARSZAWA 134. (tel.wł Słowa)
Załamanie spekulacyj dolarowych w

obrotach prywatnych i spadek kursu
poniżej kursu oficjalnego na giełdzie
wywołał wczoraj panikę wśród
waluciarzy. Bank Polski: dziś: dolarów e.

Trzeba zapomnieć o wieku XIX-ym. fektywnych nie naby
wał kupując jeBył to bardzo miły wiek, ale. minął. dynie czeki po kursie 9.
Banki pry*
Należy do przeszłości,
do muzeum, watne płaciły początkowo 9 zł. za dolara lecz później pod wpływem wia:
jego hasła nie są dziś realne.
domości o panice zniżyły
kurs
do
Bolszewja,
Hindenburg, Musso- 8,90. 8,80, 8,75
a nawet 8,50.

Przyjmuję

ręka-

Nowa fabryka samolotów w Kłajpedzie

Jak donoszą z Kowna, w dniu 10
b. m. w Klajpedzie nastąpiło
uroczyste otwarcie
1 litewskiej fabryki
samolotów.
Przy otwarciu uczestni-

czyli

przedstawiciele

skich, miejscowei

Samoloty będą

władz kowień.

administracji

specjalnego

wicę. Tak jest: na wszystko. Silna dwuosobowe, o silnikach
władza to raz jeszcze siła życiodajna. o sa 450 koni.

zybkość samolotów ma
A król to w mojem przekonaniu prze- 250 kim.
na godzinę.
W
włoski dewszystkiem warunek, aby ta wła- 17 minut samolot

naród
i tchórzem
zniewieściały
właściwie
wadach,
wielu
tak
o
naród
yty,
podsz

Scjmo-

możność bezpośredniejingerencjiiw wy

na czapraku haftowanym

demonstracje stwo na wszystko.

lepszy program pracy nie ostoi się, w powietrzu, że ten naród
gdy go uzależniać od głosowania niedawno wyszły z niewoli,

13 4 PAT.

miar sprawiedliwości

Ona otwiera zaprzeczenie ideałów wieku ХИХ -ро
stwarza wy* który przez cały ciąg swego istnienia

koszuł
czarnych
od chwilowych radości. Kolumny
na
kami
z okrzy
nastroi mas ludzkich. Najlepszy -pro- ciągnęły trójkami
1 czuło się
gram pracy zburzy głosowanie,
naj. cześć króla i dyktatora.

dniem

wa Komisja prawnicza po wysłucha:
niu referalu
posła
Sommersteina o
iządowym
projekcie
ustawy o sędziach śledczych dla spraw szczegól
nej wagi
postanowiła
jedromyślne
projekt tet w drugiem i trzeciem czy»
taniu odrzucić podzielając zdanie re:
ferenta, że uchwalenie tego projektu
dałoby
ministrowi _ sprawiedliwości

rzeczą naj- lini, faszyzm—to wiekXX-sty. A to
a „Silna. wszystko władza silna, to wszystko
władz
piękniejszą jest władza,
że w życiu społeczeństw

dola-

Odrzucenie projektu
ustawy
o sędziach śledczych.

stworzyła władzę,

dlatego bolszewja trzyma władzę.
Sprawuje ją na nieszczęście naro-

Polski nie kupuje
rówek.

WARSZAWA, 131V. (żel.wł Słowa)

S ZEROWĄ
A
STS
KAIT
ESTET
AS
EEST TAIP
EEST
AT

ustroju przyszłej

przeważnie są głoszone -przez ludzi, cja jest niewiadomą
których „walka z caratem'* za czasów dynie od wypadków,

w

i posiadają wysoką

demokratami

wspaniałe

‚

Bank
Polski
zaprzestał
2г
dzisiejszym: skupu dolarówek.

Mussoliniego.

ofiarował mu pięknego rumaka przybranego w uprząż

niósł na grzbiecie

Nabożeństwo za Mussoliniego.

corpore.

ona
Ro- ludom horyzonta,
republikanina popierali
monarchiści sjj do wysłuchania przedtem woli siłki narodów, ona buduje i tworzy. osłabiał władzę.
silnej otwierają
umiarkowani. Cały zjazd był nastio- ludu, przecież sam Wielki Książe mó- Narody
0. władzy
a
jony monarchicznie, był to właściwie wił; że przedwczesna jest decyzja o wrota oceanów, zdobywają przestrze*
Zarzucają mi różni ludzie, czasazjazd monarchistów, ale dziś na emi- ustroju a należy przedtem zapytać się nie, piszą historję globu. Patryjotyzm
:
y.
władz
mi nawet w głupkowaty sposób, że
gracji rosyjskiej hasła
monarchiczne woli ludu. Historja jest wypadkową powinien krżewić kult
górują nad innemi i bardzo często, programów i wydarzeń, ale demokraPo zamachu na Mussoliniego wi- z wyrazu król robię magiczne lekarprzez

przedrewolucyjnych wtrącała do więokresie zień i.odsyłała na Sybir. Nic niema
wzrastania dzieci: dla chorych i ozdrowieńsą bardzo

ką

cy

są demokracjami, a bolszewi-

krążyły pogłoski, że na

15 go bm. zapowiedziane jest. posie:
dzenie komisji budżetowej Ęna
któ:
rem jakoby min. Zdziechowski
wy:
głosi expose o równowadze
budżetowej.

odbyło się nabożeństwo dzigkczyiine
z powodu ocalenia Mussoliniego. W.
nabożeństwie wzięli udział przedsta.
wiciele rządu, poselstwo
włoskie in

Otóż właśnie dlatego, że emigra- twem kaimakana i mudira wykonało szereg pełnych fantazji ewolucyj.
cja rosyjska,
te wszystkie partje to: Po ich zakończeniu kaimakan zsiadł z konia zbliżył się do Mussoliniego i
syjskie

13.V (żel. wł. Słowa )

/WARSZAWA, 13 IV.(żel.wł. Słowa)
Dziś rano w kościele PP. Wizytek

udał się specjalnym pociągiem do Zaury Po oficjalnych przyjęciach zgó1ą 600 jeźdców arabskich,odzianych we wspaniałe burnusy pod dowódz-

emigracji i z na ideał demokracji.
Ciągłe strasze=
emigracji zajmował się jeszcze wy* nie secesją zbliżało obrady zjazdu do
śmiewaniem zjazdu—to zawsze jest charakteru w kiórych uchwały zapa”
najłatwiej. Potem wybory marszałka. dają jednomyślnie (jak na Radzie Mi.
Pan Struwe były republikanin i p. nistrów w naszej Republice). PrzeAleksińskij były socjalista. Socjalista cież ten zjazd monarchiczny (o ile
był teraz kandydatem na marszałka wiadomość Pata się nie potwierdzi)
wysuwanym

KOP.

Dziś po ferjach świątęcznych rozpo:
częły się prace tkomisyj
sejmowych.

użdolnieni
od tych żydków,
którzy
TRYPOLIS 13 4. PAT. (Stefani). W dniu wczorajszym Mussolini w
dziś pracują w Kremlu. — Także nie. towarzystwie swojej swity zwiedził diugi pas wybrzeża od Trypolisu do
Zaury. Premjer włoski zatrzymał się najprzód we wspaniałej oazie Zanzu!
A więc dlaczego ci a nie tamci. poczem
odwiedził Zawję bardzo ważne centrum
rolnicze.
Po przebyciu
Powiedzmy
wreszcie wyraźnie dla- kilkunastu kilometrów drogi przez wspaniałą
aleję
palmowąi ogrody
czego?
Mussolini zwiedził Sorman oraz ruiny w Sabratha. Następnie Mussolini
mi, ale reprezentował właściwie tylko
własną bezsilność.

na

.północno

Święta się skończyły.

PRAGA 13 IV. Pat W związku z wizytą
premjera Skrzyńskiego
dzienniki zamieszczają liczne artykuły nacechowane najgorętszą sympatją

go, Burcewa są mniej inteligentni, mniej

Służbę

wschodniemi

wschodniem do chwili objęcia grenie

„przez

Zasługi min. Skrzyńskiego.

że to potem panowie Milukowa, Kiereńskie-

do

Policji Pańe

juszom policji za ofiarcą

wietrze

dla osoby premjera, — „Prager Tageblatt*
podkreśiając
zasługi
Skrzyńskiego w dziele poprawy
stosunków
Polski z Niemcami
nazywa polskiego premjera dyplomatą doświadczonym,

wystosował

Głównego

stwowej list w którym wyraża uzna*.
nie wyższym i niższym
funkcjonar:

odjechał

zaś premjerowi
Czernemu, marmasta. — Wieczorem pre:es Rady

obecny

zasług.

Raczkiewicz

Komendanta

Przed śniadaniem premjer Skrzyński złożył wizytę ministroSkrzyński

świątecznyc

WARSZAWA, 13 IV (żel. wł. Słowa)
Min.

apartamenta, Na zamku Hratczany wywieszono obok sztand:ru
O innych równie ciekawych
a prze- prezydenta
rebubliki
sztandar
Polski
Wszystkie - gmachy
przez które przejeżdżał
dewszystkiem równie politycznie ak- publiczne i wiele domów na ulicach
premjer również były przybiane sztandarami.
tualnych kwestjach.
Może nie wypada
monarchišcie wi Beneszowi, po południu
polskiemu pisać z takim ' sarkazmem szałkom obu izb i prezydjum

n-ch

i Rząd.

W uznaniu

Przyjazd i powitania:

tłumnie

40 gr. W

Sejm

dużej ofiarności i szlachetności, a o zjeździe monarchistów obcego nanieszczęścia które przeżył wyrobiły w rodu, 0 zjeździe chrześcijańskim, w narodowym na operze Fib'chą <Heda», poczem premier Czerny
wyda na jego cześć bankiet w salonach zamkowych.

której

lub nadesłane

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

z prowincji o 25 proe. drożej

wacji znacznie się zmniejszył — pisze plotka.
gazeta.—Wywóz towarów łotewskich
Zjazd zakordonowy miał reprezenzeru, wszystkie
się prawie
równa
tować
11/3 miljona takich właśnie
starania dypiomacji łotewskiej spełzły
ludzi,
żyjących
takiemi właśnie iluzjana niczem, ton prasy ryskiej staje się

tów mówi,

Mickiewicza 24

jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30x

reklamowa

Minister Skrzyński © Pradze.

Ministrów

ków polsko-łotewskich, mają być ogra- Rosjanki,
łoniczenia stosowane do eksportu

łotewskiego.

19

WILEJ KA POWIATO WA—ul.

wszezkłe w zapasie pozostaje ten las
sowiecki, który spławiony będzie nie
Przed wizytą w Wiedniu.
inną, lecz właśnie Niemnem na Kłajjednak kilka
WIEDEŃ, 13.1V. PAT. Przedstawiciel Polskiej Agencji Telegraficznej
pedę, drogę.—Zaledwie
enia „wa*
ogłosz
od
cy
został przyjęty przez kanclerza austryjackiego dia Rameka i otrzymał
od
upłynęło miesię
niegoz okazji zapowiedzianej wizyty premjera Skrzyńskiego
następujące
runków spławu na Niemnie', w urzę:
Światłych, uwagi:
dowym dzienniku kowieńskim, a już grobem.
Wszystkie te okoliczności czterystu inteligentnych,
Cieszy nas nadzwyczaj, że będziemy mogli jeszcze w tym tygodniu
zapomniano zupełnie o Kłajpedzie.
gadułów,
Skłaniają nas raczej do przypuszcze- patryjotycznych rosyjskich
wiadonadeszły
Oio do Kowna
powitać
polskiego prezesa Rady Ministrów jako gościa rządu austijackiego.
nia, że wiadomość Pała opiera się którzy tam w Paryżu bawią się w
Hr. Skrzyński nie jest nam austryjakom obcy. Austryjacka opinja publiczna
mości, że bogate leśne firmy angielquasi-parlament i nie mogą gaanicy wspomina z. zadowoleniem uiezwykie uprzejme przyjęcie jikiego doznali
skie i niemieckie" zakupiły w Rosji na mylnych informacjach.
zapłai
ale
ły,
swej Ojczyzny przejść w sile jednej byli kanclerz dr. Seipel i minister spraw zagranicznych Oruenberger w
«Zjazd
zakordonowej
Rosj»
miał
zakupi
ko
nietyl
a
las,
ciły.. zaliczkę. — Nie byle też jaka reprezentować
1!/, miljona
emigra: dywizji, jednej brygady, jednego ba: czasie swego kilkodniowego pobytu w Warszawie.
musiała być ta sumka, funtami szcze: cyjnych dusz rosyjskich. Półtora mil- taljonu, podczas
Konferencje wiedeńskie dotyczyć będą
szczegółowego
omówienia
gdy
niekukurałne,
A w Kownie tymremi wypłacana!
ogólnej sytuacji politycznej.
Pozatem
spodziewam . się, że omówienie
jona osób to jednak
potęga,
jeżeli chamskie sowiety
w każdej chwili sprawy stosunków handlowo-politycznych między
obu państwami przyczasem kryzys, brak goiówki, nędza!..
się
pamięta
że
jest
to
półtora
miljona
mają
do
zawołania
miljon bagnetów. niesie owocne skutki tak dla Polski jak i dla Austrji
rzy
czni
Tedy więc polity
mache
konieurzę- ludzi najlepiej
uświadomionych,
że
Stawmy
teraz pytanie wyraźnie.
Wiadomó Panu, że między Warszawą a Wiedniem toczą się już od
wieńscy, jak mówią źródła
tiakiaiu arbitradowe, jęli czynić starania, ażeby las jest to kwiat narodu rosyjskiego. Tek
Diaczego nad Rosją panuje jed: dłuższego czasu rokowania w sprawie zawarcia nowego
położony w M'ńskim rejonie, a przy- często w podróży zagranicą, gdzieś na parija a nie wszyskie inne, te żowego. Odnośrie konferencje są już w toku i spodziewam się, że moja
irsktatu,
na mocy
Litwie
rozmowa z szefem rządu polskiego doprowadzi
do wspólnego podpisanależny
utrzymuje
również sprzedać Anglikom i.. spła- w.Rumunji, Bużgarji, Włoszech, Francji wszystkie inne które. od cyrylowców nia traktatu, Jednem z państw z którem Austrja już oddawna
ugrzecznionego do es-erów mieszkają sobie zagranicą, ścisłe stosunki gospodarcze jest Rzeczpospolita
Polska.
Od
dłuższego
wić do Petersburga! Taka bowiem spotyka: się jakiegoś
umowa stanęła pomiędzy Sowietami pana, lub panią o smutnych oczach.
Dlaczego nad Rosją panuje szajka już czasu zamierzam wszcząć z Polską rokowania w sprawie trakiatu
i owemi przemysłowcami angieiskie- Rosjanin, Rosjanka. W Konstantynos zbójów, zbestjalizowanych
kokainis handlowego. Spodziewam się, że rokowania te wkróice się zaczną I domi. „Choćby zaliczkę*—powiadają w polu podchodzi
dla obu siron. Jeżeli rezuliat ien bękelnerka
mów 'ąca tćw, ex prosiytutek i degeneratów, a prowadzą da rezultatu korzystnego
Kownie, a prżydałyby się funty szterdzie mógł być przygotowany przed wizytą hr. Skrzyńskiego
w Wiedniu,
kilkoma językami—Rosjanka. W prze- ludzie uczciwi, przyzwoici, śŚwiatli, to to jest dalszy sukces z którego ludność obu państw powinna być za:
lingi niczem dolary!.
w sierpniu do Sofji wykształceni i t.d. i t.d. sprzedają afi- dowolona,
Tymczasem o Kłajpedzie cicho, O szłym roku
przyjechała
pani
baronowa Wrangiel sze w teatrach paryskich
też.
ie
Niemn
o
lub obsłu. PORADE ELTA ARITE TIT RAT MAC ABE DAR TEZ RUMACI
słowa,
ani
dzie
Kłajpe
zebranym
tam gują kawiarnie w Konstantynopolu.
Odpowiednią notatkę umieściła na: i zakomunikowała
Przesilenie gabinetowe w Czechach.
"wet półurzędówka kowieńska, „Echo”, przedstawicielom emigracji nie mniej
Czy bolszewja opiera się o wolę
„Echa“
numerze
W tym samym
Istnieje możliwość rozwiązania parlamentu.
nie więcej tylko że pomiędzy W. Ks. ludu?
znajdujemy inny artykuł, traktujący o
PRAGA. 13. IV. Pat, Praski organ niemiecki chrześcijańskich socjaliMikołajewiczem a Polską
Niel
Jest bezwzględną,
najbezstosunkach polsko totewskich. „Czor- Mikołajem
ze sfer
naja koszka* jest jego tytuł.
Rzadko stanął układ, mocą którego na jesieni względniejszą prawdą, że cała Rosja, stów Deutsche Piesse otrzymał informacje pochodzące rzekomo
Powodem
dy:
o tych sprawach piszą gazety ko- Polska zaatekuje Sowdepję,
wojska cały naród nienawidzi bolszewji, ko- parlamentarnych, jakoby rząd Czernego zamierzał ustąpić.
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ma
być
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wynik
rokowań
szefa
rządu
ze
stronnictwami,
y
wieńskie, boć przecie to cierń bolesn emigracji rosyjskiej wezmą w tem
Miejsce gabinetu urzędniczego Czernego ma zająć gabinet
urzędniw marzeniach o „związku bałtyckim", udział, a W. Książe obejmie komendę munistów i komisarzów, Władza CaCzy
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nowe
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z
wielu
ust
w
stolicy
Bułgarji
i
paTym
žala“.
probie
„Czornaja koszka
sarzy jest zmienawidzona przez
cały
Lidove listy twierdzą, że sytuacja rządu Czernego jest tak beznaczarnym kotem, który rzekomo spo- miętam jeszcze do d.iš jak gasł ennaród,
dziejna,
iż dymisja jego jest prawdopodobna. Pravo Lidu zaprzecza jednak
stosun- tuzjazm w pięknych
wodował znaczne oziębienie
oczach
jakiejś
Czyż panowie z hotelu Majestic, a tym pogłoskom.
tewskiego

ul. Rynek

— ul. Piłsudskiego

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5

Mzckiewicza 63

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-rn 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałiem.

Sławmy pytania wyraźnie.

11 kwietnia.

Okres wielkiego krzyku,

coś

NOWO

GRODNO — Piac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
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Z odnoszviuom ao domu łub z przesyłką pocztową 4 zł.
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dza silna była
praworządną,

jednocześnie

władzą

stałą,

władzą

władzą

o

programie zakreślonym na pokolenia.
Cat.

ma

odbyć próby tego nowego

molotu,

typu

„Niuport*
dosięgać
eini

dosięgać

sokości 5 tysięcy metrów.
„W najbliższym
czasie

i t. p.

mają

typu

wysię

sa-

WSZYSCY

POD

SZTANDAR

po siedmiu latach istnienia

albo

KRÓLEWSKI!

Z prasy

lak o zdrowym umyśle,” któryby wierzyłw zbawienny czyn republikańsko:
demokratyczno - socjalistyczny? Nie!

Śpieszmy się, bo zginiemy! Idźmy
legalną drogą ku monarchii, ale idźmy
szybko! Nie
czekajmy na przyszłe
wybory: żądajmy
natychmiastowego
plebiscytu! Niech się Polska opowie

Dlatego Polska żąda dzisiaj króla,

dla którego nasz kraj będzie tą świętą, nienaruszalną ojcowizną, którą on

za

przekaże
bogatszą
królem, albo za republiką!
Siedem lat nierządów republikań- Swoim potomkom.

i

potężniejszą

Nie wolno nam dalej pozostawiać
skich wystarczyło, aby z Polski zrobić jeden z najuboższych krajów w naszej ukochanej Ojczyzny, za którą
i nasi

kapitały

ojcowie

i-

bracia

krwawili,

w

Europie; zniszczono

nasze

zarobkowania: oto
cielskich poczynań

rezultat niszczy- kim! Nie boimy się protestów i kpin
socjalistyczno
-de- tej mniejszości republikańskiej, która

oszczędności. Obecnie setki tysięcy szponach bandytów partyjnych, niePolaków nie ma możności pracy i odpowiedzialnych za nic i przed nimokratycznych.

Wieś

zubożała

w w naszym

straszny sposób. Nagromadzona praca kilku pokoleń została niepowrotnie
zniweczona. Po zrujnowaniu naszego

skarbu

państwowego

przez

rządy

republikańskie, brakuje naturalnie pieniędzy na naprawę dróg publicznych,
regulację rzek i różne potrzeby kraju.
Nasze znędzniałe i suchotnicze
miasta i miasteczka, uginające
się pod
socjaliśmiertelnym ciężarem ustaw
stycznych, stały się pośmiewiskiem

obcokrajowców.

Lasy

panoszy

tych,

się od

8

kiórzy z Polski

zrobili sobie koryto i chlew!” Polacy,
stańmy
Nasza

siła

wszyscy

zgodnie

dotychczasowa

do

czynu!

niezgoda

republikańskich

pasożytów!

—

to

Z

pogardą otrząśmy ze siebie : jarzmo
samolubnych partyj, i partyjek! Bądź:
my nareszcie tylko Polakami!
Niech czym
twardy i odważny

wyjdzie z ludu polskiego! Niech spracowane dtonie chłopa i robotnika

te utwierdzą sztandar Królewski na
się. ,wawelskim zamku! Niech
nareszcie

stały

paskarzy za wolą

nastaną w Polsce czasy zgody, pracy

i uczciwości. -Niech się Polska stanie
wielką rodziną, którą rządzić będzie
mądrze i sprawiedliwie,
prawdziwie
po ojcowsku nasz Król, godny
następca wielkich Piastów
1
Jagiellonów!

Na całej linji cofnął się poziom
naszej kuitury i naszego dobrobytu. _
Wśród-tego chaosu i zniszczenia
ciągu
szarpią i gryzą się w dalszym
bezradne partije polityczne w sejmie:

płodem

domu

lat. Zdeptajmy

i rozrzutnej republiki. —

łupem niepoiskich
marnotrawnej

polskie,

Królewskie,

puszcze

dawne

Nr 84 1094

SŁOWO

2

jest

karczmy

tej politycznej

bezbarwny rząd
madka ślepych,

koalicyjny,
popychana

ta groraz
w

prawo, raz w lewo.

Andrzej Sapieha.

Właściwe

Dalsze szczegóły afery.

białoruskiej.

obljcze —Zachwyty posła
Miotły,

Tajne dokumenty

Wspomnienie pośmiertna.
Ś. p. Adolf Zmaczyński.

Z szetegu działaczy na naszej ziemi, znowu ubył jeden
z najwięcej

zakupywane przez Kowno.

światłych

„Biełaruskaja Sprawa" sukcesorka
„Biełaruskiej Niwy” i innych wydawTurno - Sławiński gościem gen, Ładygi.
nictw p. Łuckiewicza
w
pierwszym |
numerze pisze między innemi:
W uzupełnienieniu wczoraj
podanej
wiadomości
o aresztowaniu
„O „Białoruskim
związku
wło- w Wilnie szeregu osób należących do zorganizowanego przez Darowskiego
„Ściańskim* (grupa posła Jaremicza i biura szpiegowskiego dowiadujemy się, iż organa policji politycznej doko„Roguli) trzeba powiedzieć, że takty- nały aresztowania około 10 osób, nazwiska których trzymane są w
taje„ka tej organizacji już w pierwszych mnicy. Do afery prócz Darowskiego, b. rotm. Turno-Sławińskiego
i cho„posunięciach odbiegła od
ogłoszo- rążego Łempińskiego zamieszano
również znanego w Wilnie b. komen„nego teraz programu. Bo obwiesz* dant policji konnej Koziełł-Poklewskiego. Jednak sędzia śledczy po zbadaniu
„czając
„niezależność
połączonych materjału dowodowego, postanowił Koziełt-Poklewskiego zwolnić z aresztu
„Białoruskich Ziem”
i «federację z śledczego.
„Sąsiadami» przewódcy związku, siaPrzy aresztowanym
w Rudziszkach Turno-Sławińskim
znaleziono
„ją jednocześnie na jednej przeciw- zostały plany łączności wojsk polskich na wypadek wojny,
które
otrzy„bolszewickiej linji z polskiemi stron- mał on z Warszawy od chorążego Łempińskiego. Plany
te okazały
się
„Nictwami burżuazyjnemi, które dążą w najdrobniejszych szczegółacn zgodne z oryginalnemi i zostały w tajemni„do zniszczenia tego co na Białorusi czy sposób skopjowane przez chorążego Ł. — Pisane one były na
cien„Sowieckiej zrobiono w myśl progra- kiej bibułce i tylko dzięki raptowności z jaką . przeprowadzono
areszt
„mu związku
(Sowieckiego Przyp Sławińskiego nie zdołał on ich zniszczyć. Plany miały. być sprzedane
„nasz). «Pracę» swoją nad <zjedno- litewskiemu sziabowi generalnemu. Stwierdzono iż Sławiński jeździł już
„czeniem
wszystkich
pracujacych w tym celu parokrotnie do Kowna.
„Białorusinów» Białoruski
związek
Jak się okazało Sławiński pertraktował bezpośrednio ze znanym pola„włościański rozpoczął od siania nie- kożercą szefem sztabu litewskiego generałem Ładygą, który przyrzekł Sła„zgody pomiędzy robotnikami i wło: wińskiemu za oirzymane plany wypłacić większą sumę
dolarów.
Jeszcze
„Scianami drogą wymyślania i sze- przed paru tygodniami w czasie pobytu Sławińskiego w Kownie
szef
„izenia twierdzeń
о
rzekomem dą- Sztabu litewskiego Ładyga oświadczył mu, iż natychmiast wypłaci
umó„żeniu stronnictw robotniczych do wioną sumę, ale musi plany łączności wojsk połskich 'otrzymać najpóźniej
„odebrania u włościan
ich ziemi i na połowę kwietnia r. b.
+8
„oddania jej obszarnikom. |
Dzięki energicznemu wystąpieniu policji politycznej
te niebywałej
<Biełaruskaja Sprawa» —jak widzi- wagi dokumenty zostały Sławińskiemu w porę odebrane,
a cała banda
my— nie może pogodzić się z faktem, szpiegowska unieszkudliwiona. Wobec
ogromu
materjału
dowodowego
że posłowie
Rogula i Jaremicz
nie- ukończenia śledztwa nie należy się spodziewać
wcześniej, jak za
parę
chcą iść niewolniczo na pasku Miń- tygodni.
ska i patrzą
własnemi
oczyma
na
rzeczy a nie przez szkła propagandy

Powyżej zamieszczona, w całości znakomicie napisana, jędrna i silna odezwa stanowi przedruk z coraz to lepiej redagowanego
tygodnika «Głos Monarchisty». Red,

bolszewickiej. W tym wypadku „Biało:
ruska Sprawa*

mimo

ziniany

jeszcze raz ujawniła swoje

Zabójstwo

nazwy

właściwe

B;ł

nauki jest

Proces

jeszcze

Po-

temat potrzeby

na

skarbu
w jaki sposób ministerstwo
dowiedziało się o udzielaniu przez
Marjanowi
gwarancyj
oskarżonego
Lindemu.

św. Wł. Grab-

— O tem—mówił

ski— dowiedziałem się od urzędników
którzy mieli po*
Skarbu,
Minisfer.
wierzoną pieczę nad działalnością 2

czasie

państwowej,

aby

wydatkowano

w

tak

tym

Największe

znaczną

Miotła woli znajdować się w Polsce,

Św.

Grabski:

Z

recenzji

sądo-

Aferzyści poborowi
przed

wych.

są to złodzieje poszukiwani

sądem.

nych wyjaśnień, lecz gdy
dłuższy czas nie nadchodzily

we-

—

zwałem p. Lindego do siebie. W
czasie tej rozmowy — p. Linde ka-

z wojska

wartościowych?

bardzo skromnym,

Św. Grabski:

Zasadniczo —

tak.

O ile te papiery były w rękach obytegorycznie zapewnił mnie, iż udzie. wateli polskich — to z mojej strony
wojskowymi
Szereckim
i Jankowskim
na
lona gwarancja
nie
pociągnie
za nie było sprzeciwu, Jeżeli nabywane czele.
Oskarżonych broni. 16 adwokatów,
sobą ujemnych
skutków i że w one były od obcych, to tranzakcję te
Fuks i dr. Zapłatyński, który symulował
swoim czasie będzie uregulowana.
przyniostyby
Skarbowi
stratę, gdyż zboczenie umysłowe, jak również jeden &
25-letnt Izrael Ukiert odpowiawywieziony
zostałby zagra- poborowych
W momencie, gdy przyszedł ter* złoty
dają z więzienia—inni oskarżeni zaś—z woliicę.
min wykonania gwarancji — zauwa”
nej stopy.
Olbrzymi akt oskarżenia, sporządzony
żyłem, że jedna z pozycji pożyczkoProk.: Czy można za obligację,
przed- RZA pprokuratora Nisensona obejmuje okowych
wzrosła o taką sumę, jaka która na giełdzie wiedeńskiej
o 100 stronic ścisłego pisma i zawierać ma
była potrzebna na pokrycie pierwszej stawia wartość 16 gr. — płacić 48?
niezmiernie ciekawe szczegóły dotyczące, rzeŚw. Grabski: Przedewszystkiem komo <umysłowej choroby» lekarza ppłk.
gwarancji. Uważałem, za gwarancja
ta pociągnęła za sobą ujemne skutki, należy
informować
się o cenę i Zapłatyńskiego, uznanego ostatecznie tak w
wobec czego zażądałem od p. Linde- wszelkie tranzakcje zaczynać od ceny Tworkach jak i później przez sąd za poczytalnego.
giełdowej.

Powód

cywilny: Czy

z rozmowy

Doroczne Walne Zgromadzenie Kupców z p. premjerem
mógł p. Linde odi Przemysłowców
Chrześcijan m.
Wilna nieść wrażenie, że przychyla
się pan
odbędzie się w lokalu własnym (Bakszta 7) do jego projektów?
w piątek dnia 23 kwietnia o godz. 7-ej w
Św. Grabski: Niechętnie się tylko
pierwszym tertninie, w diugim terminie zaś
prawomocne bezwzględu
na ilość przyby- odniosłem. Mógł mieć jednak pizełych członków 0 godz. 8-ej tegoż dnia z konanie, iż jestem przeciwny.
następującym

1.
2.
3.
4.
5.
6.

porządkiem

r

dziennym:

Dalsze zeznania świadków

wśród

Zatwierdzenie nowego Statutu
których najciekawsze było
zeznanie
Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiciela
Najwyższej
lzby
i Rady za rok 1925.
Kontroli Państwowej p. Bob:ńskiego
Sprawozdanie komisji rewizyjnej
оew
sprawie
bilansu P. K. O,
Zatwierdzenie bilansu
Ustalenie
wpisowego
i składek podaliśmy wczoraj. W dniu
AR
członkowskich
Zatwierdzenie budżetu

7. Wybór członków Zarządu
8. Wybór Komisji rewizyjnej
9. Wolne wnioski

i Rady

ZARZĄD,

szym we wtorek odbyło
się poufne
posiedzenie Sądu poświęcone ekspertyzie. Dalszy ciąg rozpraw jutro. O
godzinie 10 tej rozpocznie się mowa
prokuratora.

bo sprawy powołano

Nowy

160 świadków

i 12

ekspertów.
Po załatwieniu przedwstępnych formalności Sąd o godzinie 12 udał się na naradę
celerm powzięcia decyzji co do świadków,
którzy na rozprawę się nie stawili.
Proces budzi ogromne zainteresowanie.

Opozycja

zował

stosunków

utworzonej

przez papieża

nowej

kościelnej

prowincji

LONDYN,

potwierdza

13—IV.

wiadomość,

Pat. Sekretarz

stanu

bez

spraw

że grupa uzbrojonych

nie

©

i palestrę

Amery

oskarżonych

1

rozdziejeniu

na

grupy, sąd przystąpił do odczytywania aktu
oskarżenia, co zajęło około 2 godzin czasu
poczem rozprawę odroczono do jutra.
Akt
żonemu

był jeden

wy-

sa-

rannych.

Nikt

z

żołnierzy

angielskich

memu-

austrjackiego w Petersburgu przywo- niem zgon Piotra Ill-go i wyniesienie
żi Poniatowskiemu do Puław list im- na tron jego małżonki.
peralorowej,

arów.

datowany

2-go

lipca

1762 roku. Krótki. Cesarzowa

W

tymże

liście

pisze

rzyna zabrania mu
burga gdyż byłoby
Poniatowski podtrzymywał gorli- dla niego a bardzo
wie wymianę listów z w. księżną (za Zapewnia, że przez
pośrednictwem Szuwałowa i—jak pi- robiła dla niego i dla jego rodziny
„Nie spasze— „niewątpliwie za wiedzą i apro- wszystko, co w jej mocy.
batą, du su et du
grć, cesarzowej łam trzy noce— pisze — jadłam dwa
Elżbiety*). Był pani swego sęrca ab- razy w ciągu czterech ostatnich dni.

IV

tache, Adieu. Portez Vous bien. Catherine*
Poniatowski jedzie natychmiąst do
„obcy wszystkiemu, w czem
gusto*
wali młodzieńcy mojego wieku*). Ro- Warszawy aby mieć ułatwione kore-

Jeżeliby mu się to miało
chcę, aby
koronę polską

książę Adam

Czartoryski".
*

solutnie wierny (pur de łonte.

List ten zawiózł
petersbur- spondowanie z Petersburgiem. Pisze Puław
i odczytał

dzice wiedzieii o planach
skich
syna;
ojciec nic
nie miał do cesarzowej Katarzyny listy, najwi.
przeciwko ich zrealizowaniu, matka doczniej bardzo gorące i bardzo nazwałczała.. chimery, swatając synowi stające na widzenie się z nią osobi»
imperatorowa
Ossolińską
Poniatowski
nie
chciał ste mad Newą, skoro

słyszeć o żadnych konkurach.

W pa:

w każdej odpowiedzi mu powtarza,a

trzony był, hen, na północ...
z coraz większą
stanowczością:
je:
wręcz
Tymczasem tam, na północy, da- chać do Petersburga byłoby
no mu, wcale nawet rychło—następ- szaleństwem, nawet pisywanie listów
cę w osobie Orłowa.
jest wielkiem ryzykiem...
Najciekawsze jest to, że PoniatowPisze: „szpiegowana jestem,
nie

ski wie o tem, że notuje
„Pamiętnikach*

dosłownie

mogę

budzić podejrzeń *—pisze: «de-

bienłot je sperujesz pan; dziwię się; każdy człoremplace par Orlow.,
więk rozsądny powinien pogodzić się
Listy w. księżnej stają się chłod- z okolicznościami" —pisze: „nie mogę

niejsze... Prawie

swoich:

zaś urywają

się po

zgonie cesarzowej Elżbietyi wstąpieniu na tron w. księcia, jako Piotra

ll-go. Nie dziw!
jest większa

Nietyiko

ostrożność

wskazana

ale

przecie

inie chcę wchodzić w wiele szczegó-

łów*—pisze

pojrytowana:

„jeżeli już

pan (vous) uwziąłeś się nie rozumieć
tego, co panu od sześciu miesięcy
powtarzam,

to

mówię

jeszcze

wyraź:

jest się—cesarzową! — Aż oto i wy- niej, że jeżeli tu przyjedziesz, to mopadki

zaczynają

pędzić bez

pamięci.

O przewrocie pałacowym nad
i o śmierci

Piotra

lllgo

Newą

dowiaduje

się Poniatowski wespół z całą Polską.
Od Katarzyny ll-giej ani słowa...
Nareszcie! Umyšlny „kurjer“
wysłany przez Mercy'ego,
ambasadora

żemy życie postradać oboje — vous
risquez de nous faire massacrer tous

les deux.“
Najciekawszy atoli jest može
—bardzo

długi—cesarzowej

ny opisujący Poniatowskiemu,
wie, że pod

cesarzowa

Kata- bez ogródek: «Posyłam do Polski, w
jechać do Peters- charakterze ambasadora, Kayserlinga
to niebezpieczne dlatego, aby
po zgonie obecnego
szkodliwe dla niej. króla polskiego—pana na tronie polżycie całe będzie skim osadził (pour vous faire roi).

Świeżem

jeszcze

Ка аггу-

a pra-

wraże-

intensywną,

wileńską,

oraz

Likwidacja
Dwaj
ATENY,

13.IV.

buntu

pułkownicy

Zacznię Wychodziė pod
zmienioną redakcją.

motywują konieczność istnienia polskiej pla-

nie

PAT.

Sąd wojenny

na śmierć.

skazał

przywódców

zująca powtórne
otwarcie «Młota»,
zmienionej
formie, z równoczesną

powstania

na

karę więzienia.

siebie! Ergo: bardziej pragnął jej samej, niż korony. Na te błagania ce-

sarzowa była głucha. Dlaczego? Wol-

lecz w
zmianą

całego personelu redakcyjnego. Zaiwierdzenie kolegjum redakcyjnego uzależniono od
Rady Komisarzy Ludowych R. $. S.R. (3).

w Salonikach płk. Diavalesa i Karakufasa na karę Śmierci, zaś 7 dalszych
oskarżonych

burżuazyjnej pra-

sy polskiej».
Odpis tego memorjału
przesłano do
Moskwy—skąd
przyszła odpowiedź
naka.

w Salonikach,

skazani

elitę przed-

TASTE

pizeciwwagą zakordonowej,

-——————-

naostatek używałby w całej

pełni fa: — tak dalece

worów koronowanego wuja,
wolny
od wszelkich kłopotów i zmartwień.
A tak.. «wuj nigdyby mi nie przeba-

elekcja nie
ambarasów,

zlękła
się, aby
moja
przyczyniła
jej srogich
a nawet nie Ściągnęła na

no domyślać się, że trwała w zamia:
Rosję wojny z Turcją, że posłała
rze poślubienia
Poniatowskiego,
a czył, że korona go ominęła». On
to Kayserlingowi
rozkaz niehazardowawiedziała, że stanąć na ślubnym ko- przecie sam —jak podejrzewa
Ponia- nia jawnie i otwarcie mojej
kandyaby
Kayserling datury; niech działa
bierru może tylko z „pomazańcem'* towski—przynaglał,
z najmniejszem
Dei gratia. Sam zresztą Poniatowski przyparł do muru imćpana
stolnika. ryzykiem". Do instrukcj
i cesarzowej
nie udać, jako naczelny powód
zdecydowania Nadzieja nie opuszczała wojewody dołączył atoli list swój Panin, pierwszy
otrzymał się na przyjęcie korony wymienia (str. ruskiego.. Dopiero
podczas elekcji imperatorowej
minister,
wyrażając
496) okoliczność, iż jeśliby cesarzowa machnął ręką na koronę polską, gdy opinję, że cofnięcie się
w sprawie
miała powziąć «pierwej
lub później mu Repnin powiedział: «Nie, mości elekcji Poniatowskiego naraziłoby na
zamiar poślubienia go, to mogłaby książę, kandydatura
Poniatowskiego szwank honor cesarzowej i Rosji, że

przecie oddać swą rękę jedynie kró: nie jest bynajmniej tak beznadziejną, przeto trzeba rozpoczęte dzieło doPoniatowski do lowi.» Jako drugi powód, podaje prze- jak książę powiada; zbierzemy, ani prowadzić do zamierz
onego końca.
wujowi Czartory- świadczenie, że Czartoryski, jako czło: wątpię, co najmniej jakich 50 głosów Kayserling „miał odwagę
nie posłu-

skiemu w obecności jego żony, syna wiek despotyczny i nieubłagany, nie
i córki.
byłby Polski uszczęśliwił dając jej pa„Łatwo mogłem spostrzedz—czy- nowanie «twarde» (e regne de mon
tamy w „Pamiętnikach'—maiującą się oncle serait dur). Tedy..
lepiej już
na twarzy wuja nadzieję, że mnóstwo będzie, jeżeli on sam, Poniatowski,
przeszkód napotka moja kandydatura «dojdzie do korony»,
i że naród, syt wojny domowej, przyjSwoją drogą, żałował, że zgodził
dzie mu ofiarować koronę, dla mnie się bez zastrzeżeń
przyjąć koronę
przeznaczoną. Wyrwało
mu się na: polską. Należało mi—pisze — powiewet, że przyjąłby koronę jedynie pod dzieć Kayserlingowi:
warunkiem zapewnienia dla syna na—ŻZgodzę się być królem, tylko mastępstwa“.
jąc pewność, że imperatorową zašluPoniatowski miał, zdaje się, naj- bię; jeżeli ręki mi swej odmówi, pobardziej na sercu wytłumaczenie w przestanę na korzystaniu z łask przy„Pamiętnikach* swoich: primo — dla- szłego króla i pozostanę człowiekiem
czego nie ustąpił korony wujowi, se- prywatnym, albowiem bez posiadania
cundo—że wybrany był na króla przez cesarzowej korona nie ma dla mnie
przedstawicieli narodu nietylko jedno- powabu.
myślnie, ale bez żadnego rozstrzygaZdawało się Poniatowskiemu,
że
jącego nacisku ze strony Rosji, tertio odpowiedź taka byłaby szczytem powreszcie chodziło mu o oświetlenie, mysłowości... dypiomatycznej.
choćby najdelikatniejsze, pewnej zdraW pierwszym wypadku,
to jest

dliwej przewrotności
list Katarzyny do niego.

tak

cówki prasowej, będącej dla Polaków-komunistów jedyną (poza kilkoma tygodnikami)

zginął.

oskarżenia zarzuca głównemu oskarMoszkowi Fuksowi, że
powodował

za wysoką opłatą u poborowych
sztuczne
uszkodzenia ciała, które następnie będący z
nim w zmowie lekarze wojskowi w osobach
ppł. Zapłatyńskiego, oraz Szareckiego i Jankowskiego uznawali za dostateczny powód
do zwolnienia od wojska.

zabity i dwóch

na

Z Mińska donoszą: «Komunistyczna frakcja polska w Mińsku
wniosła do Rady Komisarzy Ludowych
Republiki Białoruskiej
protest przeciwko zawieszeniu jedynego pisma codziennego w języku polskim na tere+
nie Rosji sowieckiej. W obszernym memorjale kierownicy frakcji (Olski i Leszczyński)

tubylców sysyjskich prze:

mochodów pancernych. W rezultacie krótkiego starcia napastnicy
wycoSala przepełniona. Sprawa potrwa prawdo- fali się na terytorjum syryjskie.
podobnie do końca kwietnia.
W raporcie, który o zajściu tem otrzymał minister doniesiono, że naWARSZAWA, 131V. PAT. Dziś na po:
ludności
pastnicy
stracili około 30 ludzi zabitych. Po stronie napadniętej
południowem
posiedzeniu,
po: sprawdzeniu
tożsamości

mu

. poniosło wileńskie przedstawicielstwo
sprawiedliwości publicznej.
S-ki.

„М1°

brytyjskich

po

wojny z

stawicieli z pośród szerokich warstw
społeczeństwa,
Powiewające
na
gmachu
sądu
chorągwie żałobne, uplastyczniły nam
bodaj najwięcej żal po stracie, jaką

ofiar.

wiązała się wałka między grupą syryjczyków i oddziałem

pozwolił

EEA

kroczyła w dniu 2 bm. granicę Iraku i zaatakowała tamiejszą ludność.
Minister potwierdza
również, że w następstwie
tego
najścia

czasie

jak on rozumiał pracę na zajmowa:
nem wysokiem stanowisku.
W dniu eksportacji zwłok
i pogrzebu mogliśmy zauważyć w żałobnych
szeregach,
postępujących
za
trumną zmarłego znakomitego
oby
watela wileńskiego, całą magistraturę

opo

kolonjalnych

w

nie w celu, jak to zwykliśmy w takich
wypadkach mniemać, polepszenia sobie bytu materjainego, lecz'z powodu
poderwanego stanu
zdrowia,
który

z Syryjczykami.

zabitych—Anglicy

Wilna

i

Z prezesury Sądu Okręgowego
śp. Adolf Zmaczyński ustąpił w 1922r.

Opozycja żąda zerwania stosunków z Watykanem.

30 tubylców

dwu-

ewakuacją

Zawdzięczając powszechnemu sza-

zycji utworzenie nowej prowincji jest niczem innem jak powtórnem usankcjo-,
nowaniem przez Papieża przynależności Wilna do Polski, bowiem prowincja ta
obejmuj: tylko granice obecnej republiki litewskiej, zaś Wilno, na mocy kon
kordatu Polski z Watykanem, włączone zostało do prowincji polskiej.

Starcie Anglików

i nie lu-

cunkowi zmarłego prezesa, jego pracowitości i taktowi założone
zostały
pomyślnie podwaliny pod powagę sądownictwa polskiego, wśród zióżniczkowanej
narodowościowo
i
pod
względem
przekonań
politycznych
ludności Wileńszczyzny.

z Watykanem.

litewskiej, Zdaniem

że

bolszewikami.

z Watykanem.

żąda zerwania

to,

Adolf Zmaczyński

-———————2———

Z królewskich

fus

litewska

Kowna

śp.

ewakuacji

Według wiad omości nadeszłych z Kowna, na sóbotniem posiedzeniu ko»
misji do spraw zagianicznych, opozycja litewska wniosła protest przeciwko

z

w

zatarg

cichym

krotnie t. j. przed

podejrzana

mimo

biącym szumnych tytułów działaczem.
e sądownictwo
w
Wileńszczyźnie
odrazu wyzwoliło się pod wpływów
moskiewszczyzny i w organizowaniu
się przyjęło szybkie tempo,
jest to
bezwarunkowo niezaprzeczona zasługa
ówczesnego
prezesa
Sądu Okręgowego w Wilnie.
Sąd Okręgowy w Wilnie
organi

w Warszawie.

policję kryminalną, a reszta

m.,

w Wilnie, ówcześp. 'A. Zmaczyń-

Śp. A. Zmaczyński,

to samo.

poboro-

wych. Na ławie oskarżonych zasiadło 13
podsądnych z głównym bohaterem procesu
15 letnim Moszsiem Fuksem i lekarzem woj:
skowym ppł. Zapłatyńskim, oraz lekarzami

przez

b.

posiadał niepospolite wałory, kwalifikujące go na wysunięte przez
ogół
prawników stanowisko, wzdiagał
się
z przyjęciem prezesury, będącz natury

sumę.
WARSZAWA, 13-IV. (fel. wł. Słowa). Dziś rano tłum bezrobotnych w liczProk.: O udzeleniu drugiej gwabie 500 osób zgromadził się pod gnachem biura Posrednictwa
Pracy, skąd
rę skąd p. minister dowiedział GRACZY CZK CIA ASK EKTZ CA grupami udał się przed gmach Ministerstwa Pracy. Pogotowie policyjne i plu:
ton policji konnej mimo silnego oporu rozproszył demonstrantów.
Jednoczesię? ^
Śnie władze oolicyjne aresz.owały 20 osób z których połowa okazała się iż

Prok.: Czy P. K. O. miało prawo
WARSZAWA, 13:1V. PAT. Dziś rozpopišmien- nabywać na własny rachunek obligacje
czął się w tutejszym Sądzie Okręgowym głoone przez kolei austrjackich i wogóle papierów śny
proces o zwalnianie

K. O. Zażądałem wówczas

bezrobotnych

10

Śp. A. Zma:

skiego.

policjanta litewskiego.

Demonstracje

dniu

zasługi

Sądu Okręgowego
snego adwokata

-

a nie podążyć śladami swego komiltona politycznego
p. Kochanowicza
na sowieckie łono
S.

w

czyńskiego przypadają w okresie najwięcej przełomowej pracy
na ziemi
Wileńskiej 1919—22 r. kiedy to, między innem dziedzinami pracy państwotwórczej organizowało
się sądownictwo polskie.
W 1919 r., zaraz po zajęciu Wilna
przez Wojska Polskie, gdy miejscowi
prawnicy przystępowali
do zorganizowania
sądownictwa,
jednogłośnie
wysunięto jako kandydata na prezesa

Lindego.

premjera Wł. Grabskiego

zmarły

a pochowany wczoraj Notarjusz przy
Sądzie Okręgowym $. p. Adolf Zmaczyński.

W dniu 12 b. m. o godz. 14 m. 50 posterunek K. O.P. mieszczący
obiicze.
się naprzeciwko granicy litewskiej w okolicy Rudziszek
został zaalarmo*
W tymże numerze
„Białoruskiej wany licznemi strzałami karabinowemi i rewolwerowemi.
Przybyły patrol
УЕ Н
OT S A
Sprawy* znajdujemy dałszy
występ zastał w tak zwanym pasie neutralnym stygnące zwłoki policjanta
IIS TE ST
SE
WSE S
litewpos. Miotły zachwycającego
się Во!- skiej straży granicznej, którego nazwiska nie zdołano ustalić. W
chwilę
go ustąpienia ze stanowiska prezesa. Szewją.
Wszystko
jest tam piękne
Uczyniłem to dlatego, gdyż miałem ładne, wszędzie widać postęp, słowem potem przybyły patrol litewski zabrał zwłoki policjanta przenosząc je na
swoją stronę. Według krążących pogłosek policjant litewski został zamor*
Ze szczegółów poniedziałkowego solenne zapewnienie, że gwarancja ta raj gdzie
Lyč
a nie umie- dowany przez cztonkėw „Szaulju sajunga“, którzy chcąc dokonać rabunku
nie
pociągnie
za
sobą
ujemnych
Lindego i
procesie
w
posiedzenia
rać. | tylko dziwić się należy że pos. postanowili przedtem usunąć pełniącego służbę policjanta.
comp. warto przytoczyć zeznania b. skutków, przyczem nie „było żadnej

wsty-

— Czy po siedmiu latach

du i strasznej

i zasłużonych.

nim

w stosunku ces. w razie

Zapewnia tedy najpierw, że dwakroć pisał do imperatorowej: nie czyń

mnie królem, ale przywołaj

mię

do

poślubienia

imperatorowej,

«do jakiejżeby świetności nie wznio54а się Polskal»; w drugim wypadku
pozyskałby jeżeli nie miłość, to nie.
zawodnie
wdzięczność
cesarzowej;

a imperatorowa dorzuci do nich... całą swą armię i cały swój skarb»,

chać swej monarchini*,

wprowadzeniu

rewelacji pamiętnikowej,

Nie omieszkał też Poniatowski
pochwalić się, że podczas bezkrėlewie po Auguście lil sprzeciwiał się towskiego.
sam jeden, na walnej naradzie Familii,
Wynikałoby
granice
wano

wojsk

rosyjskich

Rzeczypospoiitej,

w

Przegłoso-

go.

„ —Pomoc

wojsk rosyjskich—rzekli

wojewoda ruski i Zamoyski
zbędna jest dla udaremnienia
tualnej wojny domowej.

go (str. 483).

żołnierza

tej

niepospolitej

bardzo

Katarzynie

II

już

że

tak
o

w

znowu

pošlubienie

przyszłego króla polskiego... Nawet
— nie- nie uważała za bezwzględnie
obowiąewen-

zujące dotrzymanie

wanie

Swoją drogą Poniatowski zapew:
nia, że jego elekcja była parfaitement
unanime et lėgale. Podpisało ją- 5584
przedstawicieli szlachty. W
promiebyło ani jednego

z

1764 roku nie chodziło

quand

— Panie stolniku,—rzekł Kayser- ka litewskiego.
ling—nie będzie wojsk rosyjskich, nie
będzie korony!...

niu wielu mil od miejsca

za

poszedł

radą Panina i wystosował w imieniu
imperatorowej odezwę formainą, polecającą Polsce na króla — Ponia-

elekcji

słowa

móme

imć

, Słusznie i sprawiedliwie

się Poniatowski, że miał okres

wania

między

Naostatek zaś, co do słów i... czynów byłej wiełkiej księżnej, oto bardzo ciekawa rewelacja:
„Cesarzowa — pisze Poniatowski

stolni-

*

wyraża
pano-

bez chmur i goryczy jedynie...
sejmem

elekcyjnym

nie cyjnym. Niezwłocznie

rosyjskie-

i ukoronopana

a korona-

potem:

same

już tylko spadały nań przeciwieństwa
1. zmartwienia....
A i my, czytelnicy
królewskiego
autobiograficznego

„Memorjaiu“,

czy-

liż nie poimy- się goryczą,
żalem,
oburzeniem i wstydem
pochłaniając

“KURJER

G0SPODARCZY

ZIEM
W

sprawie

wyższego

przerachowania

czek

požy-

państwowych.

Ministerstwo Skarbu podaje, iż na
zasadzie art. 9 ustawy z dn. 20 lipca
1925 r, (Dz. Ustaw R. P. Nr. 90/poz.
629)

o uzupełnienie

rozporządzenia

Prezydenta
Rzeczypospolitej
z dn.
17. III. 1924 r. w sprawie przerachowania zobowiązań Skarbu Państwa z
tytułu pożyczek
państwowych
oraz
konwersji tychże, z dniem 15 kwietnia 1926 r. upływa termin
składania
zgłoszeń
6 wyższe
przerachowanie
obligacji
niepremjowvch
pożyczek
państwowych z lat 1918—1920,
Pierwotni nabywcy asygnat z ro:
ku 1918 i obligacji 5 proc. długo i

krótkoterminowych pożyczek wewętrz-

nych z roku 1920
oraz Świadectw
tymczasowych na obligacje tych pożyczek,
pragnący
uzyskać
wyższe
przerachowanie obligacji i świadectw
na obligacje 5 proc. państwowej podu Pożyczek Państwowych
w Warsząwie, Senatorska 29, podania oraz
odnośne
dowody,
przewidziane
w

Ministra

Skarbu

nowagę budżetu państwowego. Słusznie zaznacza podające
te informacje
pismo, iż pomijając fakt, że motywy
ministerstwa kolei otyle są nieuzasadnione, że instytucje państwowe nie
powinny przodować
w wywoływaniu
drożyzny, gdyż przedsiębiorstwa prywatne dotychczas
cen nie podnoszą,
że eksport węgla na Gdańsk i Glynię wynosi zaledwie
jedną czwartą
całego eksportu węgla, należy zwrócić uwagę
na nadzwyczaj
ujemną
stronę tej podwyżki,
przy pertraktacjach handlowych
z Niemcami. Nie
ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, że Niemcy, Świadomi
naszego
stanu finansowego, będą starały się
moment
ten
wykorzystać
na swój
sposób, odwlekając
w
nieskonczoność
termin
rozpoczęcia
rokowań
handlowych.
Zamierzona
bowiem

powołanej wyżej ustawy
z dn. 6-go
października 1925 r., a mianowicie:

1) obligacje, względnie świadectwa

podwyżka

taryfy

ziciela,

niesłychanie

utrudni

gospodarki

skarbowe komunikują że | rata po*
datku grurtowego za 1926 rok win
na być uiszczoną do 15 kwietnia rb.
Po
upływie
tego
terminu
władze
skarbowe bezzwłocznie przystąpią do
przymusowego ściągania
powyższej
należności, co spowoduje
znaczne

który

nasz

dotąd

rekom-

dawniejszy

eksport

W sprawie obniżenia podatków od wywożonych towarów.
Do

min.

eksporterów

kolei
szereg

wpłynęło
zażaleń

ności, jakie napotykają przy
waniu zatwierdzonych zniżek
wożonych

od

na trud-

uzyskipodat-

od
towarów, wyza granicę. Na skutek od:

—

Podatek

koszty

gruntowy.

egzekucyjne

oraz

zwłokę.

Ceny w

'

3) deklaracje

proszącego,

przedłożone

że do jących

są

te

same

obligacje,

które zostały przez niego

nabyte, i że pod zastaw ich nie były
uzyskiwane
żadne
pożyczki, a w
przeciwnym razie, wykazy tych poży-

czek i zaświadczenia

odnośnych

stytucji o ich całkowitej
4) dla zastosowania

spłacie,
specjalnych

z dnia

Ustawy

4

postanowień art.

in-

20 lipca 1925 r. — urzędowe dowo
dy wpłaty złotem lub walutami peł-

nowartościowemi, jak również za Ob*
ligacje 5 proc.

długo

i krótkotermi-

nowej pożyczek — asygnatami z roku

1918.

Osoby

з

które dokonały

już kon-

wersji obligacji na zasadzie rozporzą

Rrzeczypospolitej,

Prezydenta

dzeń

uprawnione są do dalszej dodatko*
wej konwersji. W tych wypadkach
do podania oprócz wyszczególnio»

nych dowodów, należy dołączyć za„świadczenia instytucji, która w imien'u

Petenia

dokonała

konwersji, należy

również

wymienić

numera

i imienną

wartość posiadanych obligacji 5 proc

Państwowej
uzyskanych
wersji. (1)

Pożyczki
konwersyjnej,
przy powyższej
kon-

możliwie

naj-

tempie.

Upoważnienia do rozkładania
podatków na raty.
Poniżej podajemy do wiadomości wyciąg z b. ważnego okólnika Min. Skarbu z
dnia 7 marca b. r. L. D. P. O. 917/1/26, w
sprawie upowaźnienia organów skarbowych
I i Ii instancji do rozkładania podatków na
raty,

IE
Upoważnienie dia Dyrektorów Izb:
obejmuje
udzielanie zezwoleń na ratalną
Ki
wszelkich zaległości podatku dochowego i przemysłowego, nie wyłączając
równieź
stałych

zaległości w tych podatkach, powpo dniu 1
października 1925 r., na

przeciąg miesięcy 3-ch

bez ograniczenia kwo-

ty tych należności, oraz na przeciąg do miesięcy sześciu, o ile poszczególna należność—

nie licząc dodatków samorządowych, kar za
zwłokę i kosztów egzekucyjnych—nie przekracza 10.000 zł.
Ii. Upoważnienie dla Naczelników Urzędów obejmuje zezwolenia na ratalną spłatę
w okresie czasu do miesięcy trzech wszelkich zaległości w podatku przemysłowym i
dochodowym, 'nie wyłączając również zaległości powstałych po 1 października 1925 r.,
z tem jednak zastrzeżeniem, że poszczególna
zaległość (bez podatków samorządowych,
kar za zwłokę i kosztów egzekucyjnych) nie
może

przekraczać:

a) złotych 500,

wości,

liczące do

spłatę

należności

o ile chodzi

100.000

$

o miejsco-

mieszkańców;

b) złotych 1000 w miejscowościach liczących ponad 100.000 młeszkańców.
Termin 3 i 6:cio miesięczny liczy się od
dnia wniesienia podania o zezwolenie na

Informacje.
Podważanie

przepisów w

szybszem

złotego.

Jak się dowiaduje „Kurjer Polski*,
ministerstwo kolei postanowiło poczynić pewne zmiany w dotychczaso wej taryfie kolejowej
na niekorzyść
przemysłu węglowego. Podwyższona
zostanie mianowicie wyjątkowa taryfa

w ratach,

przyczem

przy-

znane raz już raty nie mogą być prolongowane.
Do zaległości w podatku przemysłowym
zalicza się rÓWNIEŚ kary z art. 98 ustawy o
podatku przemysłowym.
Należności z tytułu tych kar mogą być
także rozkładane na raty w myśl niniejszego

kolejowa przy przewozie węgla przez okólnika.

kary

za

loco Wilno

29 zł.
bro-

34 jęczmień

otręby żytnie 23,50,
Tendencja słabsza
.
wobec spadku dolara.
Nasiona: owsy siewne 35 — 42 zł, za
100 kg., jęczmiań siewny 32 — 35, groch

<Victoria> 40, ziemniaki 16, czerwona

czyna nasienna 500, seradela 27 — 28,
bin

19 —

21.

Mąka

pszenna amerykańska

| kgr., krajowa

gr. za

80 —

90 —

100
py*

tlowa 48—51, stołowa 45—48, razowa30—31.
Chleb pszenny 80—90 za 1kig., pytlowy

biały

szteł 1 40
Mięso

wołowe

razowy

45--50,

sto owy

50—55,

1
gr.

1.50—1 60

kry:

kg.

za 1 kg.,

cielęce 1.00—120, baranie 1.50, wieprzowe
1.80—2.00, boczek 2.00.
Tłuszcze: Słonina świeża 2 80—3 00 gr.
za 1 klg., solona

3.20,

smalec

2.80—3.09,

Cześć

Zmoaczyński
Jego

Pamięci

Rada

"KRO

Praga

Szwajcarjs
Stokhoim
Wiedeń

Włochy

26,72

26,18

17415

212,50
127,00

26 66

174.59

173.71

21303
127,32

211,97
126,68

32,28
3618
37,01
Papiery wartościowe.
Pożyczka dolarowa 7500 (w złotych 690,00
5
kolejowa 140,00
—
—

5 pr. pożycz

konw.

34,00

— —

22,—

CZY JESTEŚ CZLONKIEM
L 0. P. P
ADR) —.

z

ten opis ukoronowanego
co pars tak magna fuit w
Szczęsnej ojczyzny naszej!

14 Dziś

Wsch. sł, og. 4 m. 48

Tyb., Wal.

Zach. sł. o g. 6 m. 26

Jutro
Anastazji M.

—

(t) Jak będziemy obchodzić

dzień 3 maja. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych zawiadomiło P. Wo-

jest

w

:

medalami

3-go maja nie

b. r. przewidziana.

z

tak króla, w prawdziwego

króla,

być ozdobą każdego tronu w Europie XVIII-go wieku. Trzebaż mu było

znaleść się akurat na tronie polskim!
Trzebaż nam było
mieć
na tronie
króla obdarzonego tyloma
wysokie-

mi przymiotami umysłu oraz organi:
zacji duchowej wogóle a posiadającego

tak

mało

kwalifikacyj

dia

dowania narodowi
podczas
okoliczności, z których jeno

przo-

zbiegu
wielkim

przebojem dałoby się wyjść
nie cało. to z honoreml...
Stało się.
Daleko po

za

ramy

jeżeli

codziennej

gazety, wypełnionej po brzegi
doskopem

chwili bieżącej,

kalej-

zawiodły

by mnie cytaty całych kart dowodzą-

cych jak bystrym,

pewnym,

spokoj:

Polskę np. z roku

1764-go.

Niechce

się

na

nym

wzrokiem patrzy Poniatowski na

dać

wiary,

że

własne

otocze.

nie patrzy tak człowiek z XVIII-go
$iulecia. Raz po razu zdaje się, że
przemawia

jakby

jaki

współczesny

nam histotyk ze szkoły zdecydowanie
racjonalistycznej..
Co za, wprost
wspaniała, np. krytyka trzydziestu
lat panowania Augusta Ill-go! Co za
głębokie zrozumienie sytuacji Rzeczypospolitej,

kiś

leżącej

dziedziniec,

jakby

ogromny

waste

avant -cour,

ja-

w naj- d'Asseburga.

Ba. między Rosją a ..resztą Europy!
J

jeszcze jedno

niech

zanotuję

praw

Polski ale nawet

narodowego.

L'Europe

prawa międzylaissóit

a la

przekazania

koranu,

w

miesiącu

t. z.

Smajkiewicza.

ти
@г Szynkiewicz,
obecny w Wilnie ze

chorobę

mógł

papierowych

przez

Gabryela _ Mahometowi

ma p. lbrahima

Banku

nie będzie,

wziąść

J. E,

jakkolwiek
względu na

prawdopodobnie

udziału

w

nabożeń: *

stwach.
Kościół mahometański liczy obecnie w swoim kalendarzu rok bieżący
1644, przyczem nowy
rok przypada

pod

firmą na

dzień 11

lipca według

naszego

<Uniwersal».
Nadmienić
należy, iż kalendarza.
wspomniana fabryka zatrudnia więkParafja wileńska składa się
szą ilość robotników.
nie z przeszło pięćdziesięciu

WOJSKOWA.

[x] D-ca K. O. W.
w Wilnie wyjechał do Warszawy. Do-

wódca
K. O. W. w Wilnie p. gen.
Pożerski został w dniu wczorajszym

obec-

rodzin.

Meczet mieści się па ulicy Meczetowej, (za więzieniem Łukiskiem) przy:

czem przy

meczecie

położony

jest

Obecnie pogrzeby

odbywają

się

cmentarz.

na nowym

miastem
jedynie

cmentarzu

na

położonym

starym

za

zaś cmentarzu

w wypadkach

uzyskania

to specjalnego zezwolenia od

na

Woje-

wody Wileńskiego,
Jak już podawaliśmy, J. E. mufti
ków
szkolnych.
W związku z d-r Szynkiewicz
zaraz po świętach
podjętą przez Naczelny Komitet Akawyjeżdża
do
Kairu
na zjazd na któdemicki,
jako organ
wykonawczy rym
przeprowadzony
będzie obiór
Związku Narodowego Polskiej
MłoW.
dzieży Akademickiej (reprezentacji 0- kalifa.

gółu akademickiego) akcją w |kierunku przeprowadzenia ogólnokrajowej

Z

rychlej wykazy książeki podręczników szkolnych, których
brak najdot-

zmniejszenia dodatku

ODZEW
EO
zbiórki książek
i podręczników
na losowanego p. Zaksa — nowobranerzecz wschodnich okręgów
szkol- go p. A. Frieda; uwzględnił podanie
nych poleciło Kuratorjum pismem z Związku Pracowników
Kasy Chodnia 2 4 1926 r. zestawić jak naj- rych w sprawie przesunięcia terminu
kontrolerskiego

do 1 listopada r.ub. Pozatem przyjął

—
szereg zarządzeń
[x] Pochwala
za
ujęcie kliwiej daje się odczuwać, ze wska- do wiadomości
tytułów
Rysia. Funkcjonarjusze policji śled- zaniem
książek
tudzież Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w
Warszawie.
czej m. Wilna F. Songin' i Antono- przypuszczalnej ich liczby.

wicz otrzymali
pochwałę

od

władz

wyższych

za ujęcie w swoim

znanego i groźnego

bandyty

Nadmienić

wyżej

należy, iż

nieni

otrzymali

grody

pieniężne.

również

— (0 Zarządzenie

wymie-

pewne naw

b) Rady

Pedagogiczne

poszcze

czasie gólnych szkół przystąpią zatem
bezRysia. włocznie do zebrania potrzebnego

sprawie

materjału

i

przygotują

— 90

ата

—

(t) Strejk

dowskich

pracowników

instytucyj

ży:

społecz-

nych trwa. Strejk pracowników ży:
dowskich
instytucyj społecznych, o

odpowiednie wnioski którym donosiliśmy wczoraj trwa narejonowe, które obo- dal. Kadry strejkujących powiększyli
wiązani będą przewodniczący
posz- pracownicy taniej kuchni dla inteliczególnych rejonów zwołać w
cza- gencji, wydającej 1200 obiadów dzienrę między
19—22 kwietnia 1926 ro- nie.
Zarząd domu starców zaproponou.
wał
przekazanie sprawy sądowi
Na
konferencjach tych należy
poprzedyskutować wnioski Rad Peda- „ubownemu, na co przedstawiciele
18. 4. 1926 r.
na konferencje

statut nowopowstałego kółka rolni- przewodniczących
czego w Mosarzu pow. Postaw- nowych, na które
— (t)

Zatwierdzenie

MIEJSKA.
uchwał

Rady Miejskiej, Władze wojewódzkie zatwierdziły protokół posiedzenia
Rady Miejskiej z dnia 24 marca rb.

On,

opracowany

gółowo i wymotywowany plan
łał Fryderykowi pruskiemu, on,

szcze-

posnie-

rejo- Ministerstwa, pobierania dodatku do
podatku miejskiego od widowisk na

należy przynieść
zesiawienia
(oddzielnie dla

gotowe

skiego

konferencyj

każdego rejonu), ile

i jakich

DIE

rzecz zatrudnienia

bezrobotnych.

podrę-

czoików
potrzeba
dla najubožszej
młodzieży
szkół
powszechnych m.
Wina, by zaradzić trudnościom, wywołanym ich brakiem.

— [i] Święto

POCZTOWA.
— (x),
W sprawie
przymuso:
wego ściągania należytości
pocztowych przez władze admini.
stracyjne, Wilenska Dyrekcja Poczt
i Telegrafów wystąpiła
z inicjatywą

pieśni. W _ dniu
Jednocześnie
zatwierdzone zostały: 9:go czerwca odbędzi
e się „Święto uregulowania sprawy
przepisy mówiące o warunkach do- piešni“ w którem
przymusowego
udział
wezmą połą- ściągania należytości pocztowych
starczania
prądu przez elektrownię czone chóry
przez
szkół
powsze
chnych. władze administracyjne.
mi.jską oraz instrukcję w sprawie Przygotowania
Dotychczas
do
tego
święta
są
już
sprawy
powyższe
prawa wydawania przez wydział elek- prowadzone.
były
powodem
Program Święta obej- ciągłych
nieporozumień
tryczny pozwolenia na prawo wyko*- muje 6 pieśni;
pomiędzy
Bogarodzica, Modlitwa władzami
pocztowemi, a starostwami
nywania instalacji elektrycznych, przyj
łączonych
dów

do miejskiej sieci

ulicznych

— (n)

w

Wilnie.

Posiedzenie

przewo*

Komisji

Technicznej. Dziś, dnia 14 kwietnia
odbędzie się w Magistracie posiedze-

zmiennego

gram

robót

© mocy

5000

z op. „Halka*,
Warszawianka,
Jak to na wojence ładnie, oraz
żołnież borem lasem.

PRACA
—

i OFIEKA
Zarząd

Kasy

Rota,
Idzie

SPOŁECZNA
Chorych

m.

na

posiedzeniu

odmawiają

ze

swej

strony egzekwowania tych należności
w drodze administracyjnej.
— [x] Nowe zarządzenie przy
przesyłaniu

paczek

pocztowych.

w dn. 12

zmianę opłat za leczenie i utrzymanie
«chorych kasowych w Klinice
Połokw., 3) pro- żniczo-Ginekologicznej
U.S.B.: przyj-

brukarskich i chodniko- mując

lub początku maja,

i Policją, które

Władze pocztowe rozważają obecnie
bm. załatwił m. in. następujące spra- projekt zaprowadzania
obowiązku
wy: zatwierdził od 1 lutego br, zaopatrywania t. zw. listów przesył-

Wilna

do

wiadomości

komunikat

wych, 4) ustalenie warunków
tech- Dyrektora o dotychczasowych
jego
przez nicznych
zrażony odrzuceniem projektu
na roboty
brukarskie
i zarządzeniach w celu
uświadomienia
szego „My* — i — no, i od pierw- króla pruskiego, wytłumaczył Katarzy- chodnikowe.
płatników K. Ch. o wypływającym z
:
szego odezwania się,...od pierwszego nie li giej, możiiwość
rozczłonkowa:
W kwestji zastosowania planów art. 51 Ustawy obowiązku
terminogestu zaczyną grać rolę swoją — bez nia państwa polskiego. Cesarzowa budowy kjosków dla sprzedaży ga- wego wymeldowania z K. Ch. prazarzutu!
We wrażeniu, nawet nieco Marja Teresa — effrayće de Uinjus- zet, uchwalono 8 kjosków
wybudo* cowników oraz konsekwencjach jego
oszałamiającem, którego
doznajemy, tice criante et ćnorme 4 laquelle on wać według pianu, odznaczonego na zaniedbamia, polecił Komisji Finansoczytając opis pierwszych
kroków, Ventrdinait — długo opierała się za- konkursie 1-szą nagrodąi 4 kjoski wo-Gospodarczej
uzupełnić
daną
stawianych przez nowego elekta, jest proponowanemu
jej udziałowi w... według planu,
odznaczonego
2-gą sprawę w myśl
przeprowadzonej
spora
doza rzeczywistego,
serdecz- zyskach. Uległa dopiero pogróżce, że nagrodą.
Nowy
kjosk stanie
przy dyskusji; uchwalił
wydać
nakładem
nego — ukontentowania. Wszak
to jeśli nie przystanie na rozbiór
Zamkowym ze strony ul. Kasy Chorych m. Wilna broszurę o
Rze- ogrodzie
jednak nasz, prawie że pierwszy lep- czypospoiiiej, to wojska
gruźlicy. opracdwaną przez d-ra Borosyjskiei Królewskiej.
szy szlachetka, wyniesiony fna tron pruskie wkroczą
w granice Austrji,
Propozycja p. Karasia o zezwole- rowskiego,z uwzględnieniem na ten
europejski co się zowie, stanął odra- Król
Stanisław
August
w rok po nie na budowę
kredytu; wobec
w jednym
z ogro- cel odpowiedniego
zu wśród królów, jak par inter pares! pierwszym rozbiorze czytał sam de- dów miejskich 2.piętrowej czytelni z zakończenia
prac technicznych na
Co za gest, co za mowa, co za pew- peszę, zawierającą... to ultimatum.
radjotelefonem i t. p. została uchy- Oddziale Dentystycznym K Ch. posta:
ność siebie, co za doskonały „styl“ i
nowił od 1 maja br. zredukować1
A król Stanisław August pisał 21 lona.
:
ton, co za majestat!
grudnia 1770 r. do byłej wielkiej
— (n) Z posiedzenia miejskiej lekarzą-dentystę; zaakceptował tytułem
Wierzyć nie trudno, że pódczas księżnej;
poto chyba chciałaś Komisji ogrodowej. W poniedzia: próby na okres 3 miesięczny
„Nie
propopierwszego
Cercle,
odprawionego W. C. Mość widzieć na czole mojem łek odbyło się posiedzenie
miejskiej zycję | Kliniki Chorób wewnętrznych
przez Stanisława _ Augusta nazajutrz koronę, aby za mego panowania roz- Komisji ogrodowej z udziałem przed- USB. (Prof. Ortowskiego) zwracania
po elekcji, stary Czartoryski podszedł członkowaną byia Polska“. Krėl sto- stawicieli inspektoratu szkolnego i kosztów sanochryzyny dla 3 ew. chodo syna i, cały wzburzony,
ścisnąw- wa te podkrešlil..
znajdujemy szkół powszechnych w sprawie świę- rych miesięcznie; wyasygnował kredyNie
szy mu rękę, rzekł:
„Giupcze!
Cze- w „Pamiętnikach* odpowiedzi
Kata- ta sadzenia drzew. Po omówieniu tej ty na zakończenie remontu przychodmuś nie brał korony, gdy ci ją da- rzyny ll-ej na to przypuszczenie, po- sprawy uchwalono nabyć
kilkaset ni dla dzieci oraz gabinetu rentgeno*
wano?.. Popatrz, jak kuzynkowi do dyktowane
lipowych i obsadzić
ulice: wskiego tudzież niezbędne
przeczucie drzewek
przez
jakby
do nich
Ale teraz już klamka za- tego, co miało się stać we dwa
twarzy!
lata Rydza-Śmigłego,
Węglową,
Nowo- inwestycje; przyjął zgłoszenie do ubezpadła*.
Е,
potem.
gródzką i częściowo Zarzecze, oraz pieczenia w Kasie Chorych od dn. 1
Samowolę i śmiałość Rosji wobec
obsadzić
jodełkami plac około ulicy kwietnia br. artelu
rzeźników
przy
Polski tłumaczy Poniatowski tem, że
Borowej na Antokolu,
Dzień święta Związku Zawodowym
Pizem.
Spo€z. Jankowski.
wszystkie państwa były wyczerpane
nie został jeszcze ostatecznie ustalo- żywczego; wobec nieukonstytuowania
przez wojnę siedmioletnią i żadne
ny i odbędzie się w końcu kwietnia po dokonaniu wyborów uzupełniają-

nie zaryzykowałoby z bronią w ręku
dobijać się poszanowania nietylko

nabożeństwie.

Nabożeństwa świąteczne — ойргаwione zostaną przez miejscowego ima*

zawezwany przez władze ministerjalne
do Warszawy, w sprawach
służbo«
zgodą P.
wychRada MiSZKOLNA,
ograni— (t) W sprawie
w r. b.
podręczni-

jewodę Wileńskiego, że za
Prezydenta Rzeczypospolitej
nistrėw uznała za konieczne
czyć uroczystość
3-g0 maja
do następujących obchodów:
a) uroczyste nabożeństwo,z udziałem przedstawicieli miejscowych władz,
b) rewja oddziałów wojskowych i
policyjnych
dostępna
dla szerokich
sfer społeczeństwa,
c) okolicznościowe
odczyty, pogadanki oraz przedsięwzięcia organizacyj oświatowych,
którym P. Wojewoda zapewni jaknajdalej idące po-

na pamiątkę

świętego

—

. URZĘDOWA

uroczystem

Archanioła

Banku

wyrobów

historyka, wrażenie, któremu się nie oprzeć pod: Russie les móins libres..
Utrzymuje nie miejskiej Komisji technicznej z
ruinie nie- czas czytania królewskich memuarów. jednak z całą stanowczością,
że za- następującym porządkiem
dziennym:
Oto zda się w oczach naszych ele- projektowanie
й
rozbioru 1) rozpatrzenie oferty na remont turpierwszego
Jedno tylko stodzi nam przedeie- gancki, światowy imć pan stolnik li Polski było dziełem duńskiego amba- biny prądu stałego, 2) rozpatrzenie
ranie się poprzez te
pełne kolców tewski
przedzierzga się nagle
w... sadora
hrabiego oferty
Petersburgu,
w
na dostawę turbiny orądu

dzieje, mianowicie obcowanie

ram

NIKA

ŠRODA

w

Obchodzone będzie święto Uraza-Baj-

ramazan.

Dyrekcja
Pracownicy

miejsco:

jarmarków i rynków. Ministerstwo
Nabiał: mleko 25—30 gr za litr, śmieRolnictwa wydało rozporządzenie nortana 1.50—1.60, śmietanka 1,80—2.,00,
twai
rog 1.00—1 20 za 1 kig.,
ser twarogowy mujące kwesiję otwierania rynków
1.30—170, masło 5,50—6,50 za 1 «Ig.
jarmarków
na prowincji w tym sensie,
Jaja: 1.30 — 1.40 za 1 dziesiątek.
by na przyszłość zwracano uwagę na
Ryby; sandacze 300--3.50 gr. za 1 kg.
rozwój
spółdzielni
z wykluczeniem gogicznych szkół danego rejonu i u- strejkujących zgodzili się zasadniczo,
szczupaki 2.00—2.20.
okonie 2.00,
sielawa
zgodnić je zwłaszcza
zakładania
nowych
rynków.
w _ kierunku jednakże z tem zastrzeżeniem, że wy1.00 —1.30, karpie 2.40, leszcze 280,
płocie
wprowa
dzenia
możliwej jednolitości dalony pracownik domu starców bę1.00—1,20, drobne 50—60. (n).
Jarmarki muszą odbywać się tam
w
doborze
podręc
zników
gdzie
zachodzi
szkolnych dżie przyjęty z powrotem.
konieczna potrzeba,
GIEŁDA WARSZA WSKA,
— [x] W
zwracając uwagę
prócz
zachowania na podstawie zebranych w tej mierze
sprawie
przedłuże13 kwietnia 1926 r.
wymaganych
przepisów
hygjenicz- doświadczeń, uwzględniając w pierw- nia terminu pobierania dodatku
Dewizy i waluty:
nych i na to, by jarmarki
odbywały szej linji podręczniki polecone
przez do podatków
na bezroboczych.
Tranz.
Sprz.
Kupno.
„sięw promieniu nie większym niż 15 Ministerstwo a dopiero
w drugiej Władze
wojewódzkie
w _ Wilnie
Dołary
9,20
9,22
9,18
dozwolone do użytku szkolnego.
kilometrów.
zwróciły się w ostatnich dniach do
Belgja
35,13
35,22
35,04
c) W sobotę dnia 24 4 1926 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
5Ą — [x] Nowe kółko rolnicze w
Hołandja _ 361,90
362,30
361, —
z
o
godz.
2, 30 po poł. odbędzie się prośbą o przedłużenie Magistratowi
Londyn
Mosarzu.
Urząd
Wojewódzki
w
43875
43,08
4371
Nowy-York
7.90
7.92
1.88
Szkolnym
Wilnie
zatwierdził w
fych
dniach w inspektoracie
zebranie m. Wilna terminu,
według
uznania
Paryż
31,25
31,33
3117

Gdańsk i Gdynię
z 658 zł. na 8.50
pożyczk, konw,
KRONIKA MIEJSCOWA. 44,5 pr.proc.
listy zast.
na tonnie.
Podwyższając taryfę o 2
— W sprawie
podwyższenia Ziemskie przedw.
zł. ministerstwo wychodzi
z założenia, że ponowny
Spadek
złotego i taryt kolejowych. Związek przemystraty
ponoszone
przy
obecnych słowców leśnych w
Wilnie zwrócił
siawkach eksportowych,
niekorzyst- się wczoraj telegraticznie do min konie odbijają się na budżecie mini- lei, skarbu i przemysłu i handlu z
sterstwa kolei, a tem samem podwa: prośbą o zaniechanie
podwyższenia
Żają i tak trudną do osiągnięcia rów* taryf kolejowych.

— zdumiewająco
jasnym,
lotnym, autentyczniejszego króla, piszącego do
wykształconym umysłem, jak Stanie Katarzyny || Madame ma soeur!, užysława Augusta, Taki monarcha mógłby wającego
na Świat Caiy — топаг-

udział

Komitet Wykonawczy Rady

3.00 —

sadło

wieprzowy 3 80—4,00.

pośpieszy na głos muezina

„wego parafjalnego meczetu aby wziąsć

Członek Rady Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego
zmarł 10 kwietnia r.b.
W zmarłym
tracimy długoletniego współpracownika

koni- parcie.
łu.
Dekoracja

90, żytnia

30—33.
Cukier kostka 1.80 gr. za

Adoli

Izby

Wilnie z dnia 13 kwietnia r. b.

2) dowody
nabycie powyższych powiednich zarządzeń, poszczególne
Ziemiopłody; żyto
tytułów w instytucjach, które k doko- dyrekcje kolei, poleciły granicznym
za 100 ko., owies 33 —
nywaty ich sprzedaży w imieniu i na ajencjom celnym bezwarunkowe za- warowy 30, ni kaszę 28,
rachunek Skarbu Państwa,
łatwianie tych spraw w myśl istnie- siano 14, ziemniaki 12.
konwercji

państwo-

pensował

nadbaltyckich,

Dziś o godz. 9 rano wileńska kolonja mahometańska jak jeden mąż

Związek uzasadnia swą prośbę w
sposób następujący:
Zamiary podwyższenia taryf ko'e
jowych wywołały panikę na rynkach
drzewnych;
grozi to ruiną eksportu
leśnego oraz handiu wewnętrznego.
Uniemożliwi ło wykonanie zawartych
tranzskcyj,
podrywając
ostatecznie
zachwiane
zaufania
zagranicy
do
handlu
polskiego.
Odbiorcy zagraniczni,
zrywając
ciągłe
stosunki z
Polską, nawiązują
takowe
z Rosją,
Czechami,
Finiandją,
więc obecnie
utracimy ostatecznie rynki światowe,
ponieważ żadna kalkulacja przy podwyższeniu frachtów nie wytrzymuje
konkurencji. Podwyższenie taryf wstrzyma naładunki materjałów drzewnych,
nie przyniesie powiększenia dochodowości kolei. co pokazało doświadcze:
nie lat ubiegłych, natomiast przynie-

sie straty dla

mahometańskie

Uraza—Bajram.

wej na podatkach, walutach, pogorszeniu bilansu, zwiększeniu bezrobocia i drożyzny, (n)

oka- ków obrotowych

na

lub

imienne

tymczasowe

3

о)

Swięta

konkurencję z przemysłem węglowym
zagranicznym, a nawet zupełnie może powstrzymać
eksport
do krajów

do

О

WSCHODNICH

życzki konwersyjnej, winni nadsyłać
do dnia 15 kwietnia 1926 r. do Urzę- do Niemiec.

rozporządzeniu

за

cych, Prezydjum

oraz Komisyj Zarzą-

kowych do
paczek w dokładną kopiję pieczęci, lub specjalnych znaków
pizez nadawcę przesyłki. Zarządzenie
to

stosowane

jedynie

w

obrocie

kontroli

stanu

paczkowym z zagranicą

celu

ułatwienie

oppomanych

—
Lidzie.

miałoby

paczek.

na

Nowyj urząd
pocztowy
w
Wilenska Dyrskcja Poczt i

Telegrafów zawiadamia, że z dniem
2 kwietnia r. b został uruchomiony
urząd

pocztowo-telegraficzny

w gmachu

stacji

kolejowej

Lida

2

Lida; z

dn.I kwietnia r. b. została
tymczasowo zwinięta agercja pocztowa Jaroszewicze w powiecie Molodeczan«skim; z dn. 6 kwietnia
r. b. zaprowadzono służbę telegraficzną i telg-

foniczną w agencji pocztowej
Rudniki koło Jaszun powiatu Wileńskiego,

`° UROCZYSTOŚCI

ks.

—

I OBCHODY:

[x] Akademja

arc.

J.

ku czci ś. p.

Cieplaka.

W ubiegłą

niedzielę, o godz. 12 m. 30 odbyła
się w sali miejskiej, przy kiikutysięcznym

udziale osób,

mja ku

uroczysta

akadee

czci Ś, p. ks. arc, Jana Cie-

plaka, Prócz
choweństwa

licznie
wzięli

zebranego

również

du-

udział

J. E. ks. biskup Michalkiewicz i poseł na Sejm ks. prai. Olszański.

. Akademję
rozpoczął J. E. ks,
biskup Michaikiewicz, który w swojem
przemówieniu podkreślił zasługi роłożone przez ś. p. ks. arc. Cieplaka
na polu
krzewienia
wiary,
jak i

— [x] Uruchomienie
fabryki du, wydelegował do Komisji
uczuć
Finan- wzniecanią
patrjotycznych
«Uniwersal». W tych
dniach uru- sowo-Gospodarczej do czasu jej u- wśtód ludu. Kończąc
swe
doniosłe
chomioną została w Wilnie
fabrykakonstytuowania się,
na miejsce
wy: przemówienie J. E. ks.
biskup
Mi:

4

religijnych.

ZEBRANIA

i ODCZYTY.

Stan

mistrzostw

Dziš we šiodę 14 bm. w Sali
odbędzie

się

Šnia-

Wielka

Akade-

kl.

W
ła się

ubiegłą

niedzielę

pierwsza

runda

ilustrowana karskich o mistrzostwo

mja
„Smoka*
bogato
przezroczami. Akademja

ma

na.

wskrzeszenie legendarnych

celu

A

okręgu

warszawskiego.

— Wielka Akademja „Smoka“.

deckich

SZT

=L“

Šš. p. arcypasterza Cieplaka. Następnie
przemawiali ks. poseł Olszański i
mec.
Engiel. W
przerwach chór
kolejowy wykonał cały szereg pieśni

czele tabeli

i histo- pukt.

i stos.

э

stoi Warszawianka

se

ul. Mickiewicza

Kobiet

sė

22

która się sprzedaje za pieniądze,
nie se
warta miana
OBIETY!

Jak rozerwać

te najstiaszniejsze

Stanisław Matusiak, Prof.

9:16;

czwarte.

Varsovia 3 -p.; piąte

Korona 2%p. i ostatnie

Czarni

Remer, dom) 1 punkt. (t)

„Juljusz Rudnicki, Prof. Jerzy

prof. Siefan Srebrny. Bilety wcześniej

do nabycia w Księgarni Stowarzyszenia Naucz. Polskiego. Początek o g.

8 wiecz.
— Odczyt o kongresie Towarzystwa Teozoficznego w Adyane. Jak się dowiadujemy, przyjechał
da Wilna p. Tadeusz Bibro, który niedawno powrócił z Indji, gdzie
brał

udział w Kongresie Towarzystwa Teo
zoficznego w Adyane. Ma wygłosić

dwa odczyty o Indjach oraz o wypadkach, których był Świadkiem na: tym
kongresie. Odczyty te budzą powszechne zainteresowanie, ponieważ po

(Ra-

Wyniki ostatnich zawodów o mistrzostwo A kł. okręgów.
Warszawa — Warszawianka — Korona

dniu tym zorganizowanie będą im:
dochód z których przeznaczony zostazasilenie pustej kasy naszego zwiąwłaściwie na pokrycie deticytów z
ubiegłego.
(t) Tabela rozgrywek grupa LidzN.Wilejskiej. Wydział gier i dyscy.

pliny
grupy

wyznaczył już terminy
_Lidzko—NowoWilejskiej

EIE7E2UE7

wini,

NSS

którzy

oddawna

handel ze Wschodem

Fałszywe dolary na
czarnej giełdzie.

prowadzili

narzucili Egip-

cjanom nazwę pieniądza, która brzmi
ieozoficznym kongresie prasa całego
po egipsku
«sekel»
zaś żywica z
Šwiala i polska pocawała szereg fannazywa
której powstają
bursztyny,
_ W dniu wczorajszymw godzinach
tastycznych wieści. Prawdopodobnie
się po litewsku „sakai“, a wlašnie wieczornych
na czarnej giełdzie wip. Bibro b dzie mógł nam o tem najbursztyn był główną podstawą han- leńskiej zapanował popłoch. Przyczywięcej powiedzieć ito z pierwszego
diu Litwinów, w wiekach starożyt: ny popłochu było pojawienie się talźródła.
Syfikatu dolarowego na sumę 5 donych.
— Z Tow. Przyjaciół Francji.
Referent posuwał wnioski swe tak larów. Po stwierdzeniu,
iż banknot
Odczyt prot. J. Kosa u kościołach daleko,
iż nie wykluczał
możliwości, ten jes* fałszywy okazało się, że jeszcze
francuskich, kióry miał się odbyć we
Środę 14 bm. został odłożony z po» iż kultura litewska starszą jest od jeden z czatnogiełdziaży nabył pół
egipskiej,
asyryjskiej, perskiej i t. d. godziny przedtem fałszywe 2 dolary.
wodu niedomagania pielegenta. CzyWśród zebranych, wywody prelegenia
©О godz. 6 p.p. jakiś elegancko
telnia czynna jak zawsze
we
środy
spotkały się z lekkim sceptycyzmem, ubrany jegomość wysiadł z dorožki
od godz. 8 wiecz.
ongiś w pobliżu sklepu Załkinda i zapiczaś. ks. Kraujalis, studjujący
SĄDOWA. języki wschodnie, wręcz oświadczył, nował Sprzedaż 20 dolarów w bank-

że znajomość

numizmatyki dr. Szła- notach 5 doiarowych.

Wobec ciągłej

— (1) Drugi
dzień procesu pelisa opiera się na zbyt kruchych zniżki kursu dolara, nieznajomemu
za”
93:ch, Drugi dzień procesu 93 ch podstawach.
proponowano franzakcję po 9 zł. 15
przeszedł na zaprzysiężemu
i badaDr. Oisejko wygłosił referat o gr. Nieznajomy na sume tą się nie

niu

Świadków,

oraz

wysłuchaniu
‚
Świadkowie zaprzysiężeni zostali
w dwóch grupach, chrześcijan i ży:

oskarżonych.

dów. Procedura ta odbywała
się w
ten sposób, że woźny sądowy
wy:
woływał z nazwiska Świadków, któ«

rzy, jak donosiliśmy pomieszczeni byli

w westibulu. Około dziesięciu świad.
ków — bezwyznaniowców odmówiło
przysięgi, a między
nimi
i radny
Godwod.

„ Rabini zwolnieni zostali od
sięgi.
Po

zaprzysiężeniu Świadków

wogdniczący

rano

przy-

zwalnia

t. jj do

czasu

ich

pržė-

do

piątku

kiedy odbędą

się

zeznania.
Z ogėlnej liczby
oskarżonych,
ośmiu przyznało się do należenia do

„Unjach Polski z Litwą*,

inkryminowanych

oskarżenia

im

w

czynów.

akcie

zeznawał

Po przerwie obiadowej
Świadek Stecki.

RÓŻNE.

TEATR

i MUZYKA.

— Reduta w teatrze na Pohulance
gra dzisiaj w środę dn. 17-go b.m. komedję
iantastyczną St. .Krzywoszewskiego «Djabeł
i karczmarka».

W
==

>

czwartek dn. 18:g0 b. m. premjera
Emila Zegadłowicza
<Głaz grani-

bardzo

daleko. już przed

zał się

słownik

litewska.

wojną

polsko-litewski,

przedmiocie do którego

w

autor,

wien ksiądz, wywodził, że..
tewski jest ojcem łaciny,
Próbką takiej dziecinnej

miałości służyć

uka-

pe-

język

li:

zarozu-

może ostatnie posie-

dzenie Litewskiego Komitetu Naukowego w Wilnie,
które odbyło
się
Szłapelis,

w Numizmatyce*,
E

T

p, t. „Bursztyn
Lit-

dowodząc, iż

YIT

AIKIKAI

P.

ZDZ

KRASNOW

WĄmazonka w pustyni.
Powieść.
Tokarowa obudził silny głos męski, śpiewający:
—

— «Ach

czemu nocka

była

taka

chłodna»...

Otworzył oczy. Ciemno było jesz:
cze, lecz gwiazdy zaczynały gasnąć,
śnieg szarzał i można

Sylwetki

ludzkie.

było

odróżnić

Śpiewał

wesoły

kozak Popadiejkin
rozpalejąc ognisko i zabierając się
do zagotowania
herbaty. Zaczynał się ruch.
Kozacy
budziłi się ziewając głośno i wycią-

gając się... Zabierali się
pracy

do

zwykłej

przy koniach,.,

Zrobił się dzień i jasno już było,
lecz słońca nie było widać, ukryte

gdzieś za górami nie ukaże się ono
„wcześniej niż o południu na tej śnież-

nej wyżynie, gdzię

na

krótko

zajrzeć mogą promienie gorące,
śniegi wieczyste rozegrzać.

Teraz widać było wyraźnie

tylko
aby

ścież-

kę wąską wśród śniegów wydeptaną
przez kirgizów, wiodła óna ku wierz-

chołkowi lodowca. Olbrzymia

równi-

na zwartego lodu była tem, co z dołu wydawało się lekko osiadłym, pomiędzy dwoma czarnemi skałami, pu-

chem białym.
Kozacy mijali

szybko

śpieszyli się, wiedząc

kim jest ten równy

lód

jak

lodowiec,
zdradziec-

o zmierzchu,

kiedy każdy krok nieopatrzny
może
spowodować zapadnięcie się w przeWydawca

Stanisław

dalił się w kierunku Ostrej Bramy.
Nabywca niejaki Aron B. po dokładnem

rozpatrzeniu

na 5 dolarowym

banknotu

zauważył

papierku jakieś

po-

dejrzane plamy. Jak się okazało dola:
ry były fałszywe.
Zrozpaczony
nabywca
dolarów

będąc dopiero

«świeżo

upieczonym»

zapo:
Ad. Grzymały:Siedlec.

Czarnogiełdziarzem, zwrócił się z prewiedzianych «Siostt»
tensjam: do swego wspólnika, twierkiego Zespół Reduty gra po południu o g. dząc, iż musi on ponieść połowę stra3 dia młodzieży szkolnej «Dożywocie»
koty. Po krótkiej sprzeczce doszło do
medję Al. Frediy.
Wieczorem o godz. 8-ej <Dożywocie> bójki Tłum żydów dopiero po dłużAj, Piedry,
szej chwili rozdzielił walczących.
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Stanisławów.

niczoną odpowiedzialnością w Wilnie. Z za
rządu wystąpili: Klara Zatorska
i Stefan
Myd'arza, a na ich miejsce zostali powołani,
zamieszkali w Wilnie: Stanisław Rzewuskł
przy ul. Mickiewicza Nr 21 "i Helena Soko=
łowska przy ul. Kasztanowej Nr 3. Siedziba.
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rośliny uprawne,
a zwłaszcza
pod
buraki cukrowe, jest oryginalna
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zor:

Jako wyraz wdzięczności ku uczczenłu
8. p. dr. Ho,ówki na rodzinę z czie1ech oi
sób Jadwiga Budkowska składa zł. 5.

dwoje

poszukuje PRZEDSTA WICIELI-KI do przyjmowania obstalunków na artystyczno-ma>
larskie prace. Zarebek od 15 — 20 zł.
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wracając w sianie nietrzeźwym, utonął,

kiiku dniami. Na posiedzeniu sklej skradziono konia na szkodę Feliksa
przed
między innemi wygłosił odczyt dr. Sohdanowicza:
medycyny

tego

Ww piątek dn, 16-g0 b.m. zamiast

wsi Szabany gm. Giębocklej
podpalenia spłonął chiew Piotra
Wiemy, że zaślepienia niektórych
li- Piskunowicza. Strat narazie nie ustalono.
Samobójstwo
czy morderstwo.
tewskich pseudo-uczonych i działa:
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wsi
Szkojdziszki
gm.
Rudomińskiej
w
czy społecznych
sięga częstokroć krzakach znaleziono zabitego I1'letniego Sta-

— (w) Megalomanja

iź wobec

nic nowego
nie znajdujemy poza sprzeda tylko 5 dolarów.— Tranzakzwykłemi
napaściami
na dawne
i cję przeprowadzono w jednejz bram.
obecne rządy, obydwuch Rzeczypo- Elegancko ubrany nieznajomy otrzyspolitych Polskich.
mawszy 45 zł. 75 gr. pośpiesznie od-

organizacji młodzieży komunistycznej
z zastrzeżeniem, że nie przyznają się

do

w kiórym zgodził i oświadczył

Kupię

10zgrywek
o mistrzo-

stwo „B* — klasy,
3:2 (2:2). Va.sovia— Czarni 1:1 (0.0)
И
9 maja 77 p.p. (Lida) — 85 pp. (N.
Kraków.
Wisła — Jutrzenka 2:1 (1:0),
Wilejka).
Cracovia—Makkabi 6:4 (4:3)
16 š K. I. P. (Klub intel. pracującej)—
Lwów. Pogofi—Lechja 8:2 (2:0), Hasmonea—Sparta 8;2 (2.0)! Czarni — Polonia 77 P. P.
30 maja K. I. P. — 85 p. p.
(Przemyśl) 3:1 (0:1).
6 czerwca 85 pp. — 77 pp.
Poznań. Pogoń—Unja 2:1 (0:1).
13 czerwca 77 pp.— K. L. P.
Łódź. Ł K.S —Turyści 2:0 (2:0) Unjon—
20 czerwca 85 pp.—K, I, P,
Ł.T.G.S.-3:1 (0:0) Widzew Siła 2:0 (1:0)
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Wielki sansacyjny dramat z zycia wielkomiejskich donżnanów

rycznych tradycyj naszego Grodu
i miejsce z 8 p. zajmuje Polonia. ze zarezerwowany zostaje w Wilnie, Grodniei
wykazanie ich znaczenia w życiu spo- znacznie lepszym stosunkiem bramek Białymstoku na cel związku.
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chalkiewicz nawoływał ludność do
składania ofiar na budowę pomnika

Зр
О

-

nie włosów. Elektrys
zacja
kosmetyczna.
Usuwanie
podbródka.
Mickiewicza
ł m. 85

wejście
W,

z

placu

Ka

tedrainego,
Z. P. Nr 1 Wilno,

Nr 63,

dn. 301

1926.

na strony. Aniczkow

dopadł

bogate-

WZP

ОБПЕЛКПРЫНСТТНЫЕ|

poczuł, jak serce zamiera mu od stra
kirgiskich o bliskości wroga.
Ciemno już było, gdy kozacy we- chu i niepokoju o los dziewczyny.
‚ — Jestem pewien, — ciągnął daszli w dolinę Karakary.
Od góry do
góry
pomknęły
wywiady.
Kozacy lej Aniczkcw, że poszedł na Koldżat.
przygotowali karabiny, ostrożnie szły Ścieżką górską nie mógłby przepędzić
stad i tabunów, droga okrężna wzdłuż
konie wśród nacy.
O
północy
znałeziono zupełnie Ili zbyt jest długa. Dżarkient
zabliwicz swego ulubieńca „Krasawczyka”,
dcpędzimy.
zamieniając
go na nieuježdžonego, świeży trup kirgiza, nie tknęły go je- sko, bałby się, że go
dzikiego konia. Aniczkow
tylko je- szcze dzioby orle i sępie, ani zęby Natomiast wiedzieć musiał od szpiechał dalej na swym złocisto rudym szakali. Dziś więc jeszcze gospoda gów i oddanych mu kirgizów, że
tu szajka. Jasnem było, że Koldżai jest pusty, poszedł więc pe:
Almanzorze, który nie znał zmęczenia. rowała

oficerowie po krótkiej naradzie skierowali oddział drogą
pocztową ku
wschodowi.
'
Wieczorem
u Szczytu
samego,
zamieniono konie
w tabunie kirgis=
kim. Z żalem zostawiał Iwan Pawło-

go kirgiza, który w pędzie zeskoczył
z konia i klęknął błegalnie,
wąskie
jego oczy biegały niespokojnie z wy:
razem nienawiści. Kozacy otoczyli go.
nemi stokami, ku wielkim lasom jodDziesięciu
kozaków . pilnowało
łowym. Przestrzeń bezbrzeżna rozwistada. Iwan Pawłowicz podjechał do
"neta się nagle przed ich oczyma. Blisjeńca. Mówił on językiem kara-kirgi=
skim, źle znanym przez kozaków, zdoko zupełnie, otoczone górami, olbrzymie jak morze, szafirowe
jezioro
łano jednak zruzumieć,
że był on
Issyk-Kul przykuwało
wzrok
swym
«wielkim
człowiekiem», prawą
ręką
Na szczycie napotkąno, uciekają- Zarif domyślił czegoś, bał się iść na wnie na przełaj ku stanicy Koldżat. Zarifa, który polecił mu opiekę nad
czystym błękitem.
Na
stokach gór
i grabić rosyjskie osady, skiej.
widać było prostokąty
pól rozmai- cych
z Karkary,
kirgizów.
Zarif z Przewalsk
stadami, zostawionemi tu dla odpotych. Czarne poła zorane przeplatały szajką swą rabował ich mienie, wy- zadowolnił się więc napadem na kir.
— Naprzód! — głosem
dzikim, czynku, sam zaś udał się na Koldżat
i pomknął
ku granicy chiń- obcym jakimś, krzyknął Tokarow
zielone niwy zboża iłąk. Wśród nich rzynał bydło, zabierał tabuny i wszel- gizów
i «aby oczyścić drogę».
koczowisk kirgiskich. skiej z powrotem,
złociły się drogi, wiodące ku jaskra- kie bogactwa
oddział pomknął w dół krętemi stoKozacy zmienili raz jeszcze konie
Karakara, ożywiona zwykle latem, kami ku dolinie Karakary,
wym dachom Przewajska.
Starcy
i staruszki zdołali uciec,
i znów ruszyli naprzód, Dzień był
Oddział wszedł do lasu. Wśród lecz młodzież przeważnie pozabijali pełna tabunów koni i stad, była tejuż jasny i niebo
rozpostarło nad
zaś zabierali raz pusta, gdzieniegdzie tylko uka*
modrzewi smukłe, jak 'kolumny šwią- napastnicy, dziewczęta
ziemią swą błękitną kopułę, niezamąXIII,
tyni cichej, wznosiły się Szare pnie ze sobą, by sprzedać na rynku w zywała się owca, błądząca wśród
coną żadnym obłokiem.
Nagłe błyski i echa wystrzałów,
osad.
jodeł ałtajskich, roztaczając zieleń ma- Aksie, lub Turfanie...
Wkrótce stanęli na drogach
roz— Wiesz, Mikołaju, —zwrócił się przerwały ciszę rodzącego się dnia, stajnych. Aniczkow zamyślił się czy
Wieści te orzeźwiły upadających
tową swych igieł i delikatny zapach
smoły.
ze zmęczenia,
uciążliwą ' drogą wy- Tokarow do Aniczkowa, podježdža- U stóp gór cisnęły się iłumne stada. istotnie iść mają
ku
stanicy, czy
Ścieżka, zaledwie dotąd
dostrze- czerpanych kozaków.
Konie wypo” jąc doń,—nie podobał mi się dunga- Trwożliwie beczały owce, byki nie. «wielki człowiek» nie zmylił śladów
spokojną ciemną masą tworzyły 1u- umyślnie? Śady znać było
galna przeszła w drogę leśną, którą częte i syte, szły dobrze. O zmroku nin w Mende-Kara.
na obu
chomą
ścianę, okoloną białemi roga- drogach, lecz które były prawdziwe?
— Naturalnie, że to on doniósł
przewożono drzewo. Konie szybko oddział minął olbrzymią masę karyczały
przerażone,
mieni, tworzących
wysoką piramidę; © naszych zamiarach Zarifowi, który mi, wielbłądy
biegły w dół ku miastu.
Iwan Pawłowicz nie namyślał się;
Przy leśniczówce zatrzymano się, według podania, były to kamienie dlatego zmienił swój plan i nie po- Dwudziestu konnych kirgizów, strze- gdyby w Koldżacie nie miał znaleść
gących stad, rozpoczęło
na
widok Zanfa, poszedtby tam
rozpytując zdumionego
nieoczekiwa- rzucane przez każdego z wojowników szeał na Przewalsk.
jednak, gdyż
kozaków strzelaninę.
— Wywinie się nam znowu...
nem ukazaniem się kozaków leśnika Tamerlana, w pochodzie jego na
tam była Fanni.. Wszystkie zaintere— Jak myślisz, gdzie on teraz
— Za mną, — krzyknął Tokarow. sowania, ambicja, żądza zwycięstwa,
leżał mały wzgórek
o wieści o Zarifie, lecz ten nie wie- Europę; a obok
dział nic o bandytach.
z kamieni, które złożyły tu powraca- poszedł?
Aniczkow wyrwał z pochwy
sta- sława, nagrody — zaćmione
zostały
— Niewątpliwie zwrócił się ku lową drogocenną klingę i pędził na przez jedno uczucie niepokoju o ko:
W południe byli już w Przewal: jące wojska wielkiego' mongoła. Tapodaniem upamię- Koldżatowi,
wspaniałym Almanzorze ku kirgizom, goś drogiego... kochanego... tak, mosku. Pańował tu niepokój wielki. Za- kiem obrazowem
Ból nieznośny, nieznany
dotych- prosto na bogato ubranego,
rita oczekiwano
już wczoraj według tnił lud kięski wojsk Tamerlana.
uzbro- że nawet kochanego .
Dwa trupy
kirgizów
znalezione czas, ścisnął serce Toka rowa. Oczom jonego wodza kirgizów.
wieści z Karakary, lecz nie przyszedł.
Miasto cieszyło się niezmiernie z ko: na drodze, przemawiały bardziej do- jego ukazała się Fanni w swej
szaZagrzmiał okrzyk kozaków, i w
zaków, błagano ich, by zostałi. Lecz bitnie, niż opowiadanią uciekinierów iej czerkiesce, i ten żołnierz ponury jednej chwili kirgizi rozpierzchli
się

Mackiewicz

(D. C. NJ

Redaktor w/z Czeszaw

Karwowski.

- Odpowiedzialny za ogtoszenia Zanon

Ławiński.
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