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CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.

oraz

z prowincji o 25 proc. drożej

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

Min. Skrzyński w. Olednin.

Sejm

był roz- walizację polityczną

Skandal

w Izbie gmin.

Finlandja o Poisce

Mussolini w Trypolisie.

Katastrofalny kryzys

Gen. Nieczajew

Faktem jest dalej, że przybycie jego pióbą, która się nie udała to po ta. wydawane przez naszych prawodawrzą- ców sprawiają przecież tylko kłopot
Spowodowało ogólne niezadowolenie kiej próbie musi przyjść próba

ь
>

1

wstrzymało,

jak

nożem

uciął

—

wytwórczość!

tygodniach,

podczas których

będzie się

80 intermerzo

kto pokryje? OQczywiś-

Cie, że klijentela.
Obuwie

będzie

przedawane

po

wyższej cenie, czyli jeszcze podrożeje
— i tyle!
— Tak Ssubie pisze p. Vautel.. w
Paryżu.

Francja

przez usta

posiadą
Triumvirat
nie uda,
zawsze tę cechę, że był formą przej:
ściową, że się kończył przejściem ca:

tego cate- łej władzy do rąk jednego człowieka.

A robotnikami, lecz koszty

5
>

lecz

prawnikom i interpretatoromfprzynoszą
tylko nieszczęścia ludności. Posłowie

przez ludzi, przez osobistości o: wyNiewątpliwie dojdą jakoś do ponaszem prze- więc nie zajmują się pracą, która ich
rozumienia zarząd fabrykii robotnicy. bitnej popularności. W
Po kilku dniach, może po kilku konaniu będzie to także próba, która nie pociąga, bo jest ponad ich skromNieczynną
fabryka
dotąd prosperująca i kipiąca produktywną
pracą —
Stanie nowy układ,między dvrektorem

э

Polską nie przez partje,

dzenia

Poza

próbą rządzenia

poza parlamen-

tem przez kilku ludzi popularnych—
trzecią formą

do której

dzie

w

zapewne

będzie dyktatura

lennicy: dyktatury

Polska

bliskiej

doj-

przyszłości

lub monarchija

Zwo-

będą Się rekruto

niezliczonych

wali na lewicy i będą wysuwali program na lat od 3-ch do 5 ciu, zwozwiedzających Polskę turystów ofic- lennicy. monarchji powinni pochodzić
ialnych, półoficjalnych i zgoła prywati powinni
opierać
swój
dych, przez usta wycieczkujących do z prawicy
'woich

Polski

doradców

i

instruktorów,

parlamentarzystów

SaTzy, przemysłowców — 1
ie

przestaje

Wórczość

ji

powtarzać:

Patrzcie sby

fabryczna

i dzienni- program na praworządności i na stafrnansistów łości.
«Pracujcie
Jeżeli jednak chodzi o pióbę triwasza wyposiada

i wszelka inna umy ratu, która dziś jeszcze

Wzrastałai wzrastała!» A sama Fran:
JA nie zdolna

jest wybrnąć

awczych eksperymentów,

z prawo-

ciążących

wszelkie
wiadomo

pozory
sensacji, ale nie
co z nią będzie za tydzień

“i podatkami

ludności!

łatwo

bardzo

by się zamieniła

w ry-

Niedźwiedzie

w Petersburgu..

umierający.

w Estonii.

Według wiadomości nadeszłych z Rewla, w Estonji niespodziewanie pojawiły się
niedźwiedzie. Na polowaniu urządzonem prżez ministra rolnictwa w lasach Tuddofin, w
dn. 12 b» m. został zabity niedźwiedź ważący sześć pudów.
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Nowe zajšcia na ulicach Warszawy.

ne przeważnie siły intelektualne i zachowaniem swem
potwierdzają,
że

ITTRISS T

Porządek

i Rząd.

obrad plienum
mu.

WARSZAWA
dzienny
mu,

154 Pat.

najbliższego

które

Sej-

Porządek

posiedzenia

odbędzie

się

20

Sej-

kwietnia

obejmuje
między
innemi
pierwsze
czytanie projektu noweli do
ustawy
o uposażeniu
funkcjonarjuszy
państwowycir i wojska, pozatem trzecie
czytanie projektu ustawy o popieraniw przemysłu cynkowego.

Lina

ratownicza.

WARSZAWA

15.IV (żel. wł. Słowa,)

Jak wiadomo budżet państwa

biian-

sowany był dotychczas na 1-go stycznia. Obecnie ze względu na niemożność
dojścia
do porozumienia
w
związku z koniecznością zrównoważenia budżetu
powstała
propozycja
aby budżet państwa
rozpoczynał się
nie l-go stycznia ale l-go lipca każ:

dego roku. W ten sposób

do

1-go.

lipca rząd koalicyjny opracowywałby
miesięczne prowizorja według budże-

tu na rok 1925

a

w

międzyczasie

usiłowanoby dejść do
porozumienia
w sprawie nowego budżetu.
Kwestja ta podobno ma być rozpatrywana na jutrzejszym posiedzeniu

Rady Ministrów.
Nietrudno

się domyślić,

że

pro-

jekt powyższy wyszedł z kół koalicyjnych. Ma on odegrać rolę linki ra-

towniczej, dla tonącego we wzburzenem morzu naszej rzeczywistości
0.
krętu koalicyjnego. Przesunięcie ter:
minu wniesienia nowego
budżetu na
lipiec, a do tego czasu opędzanie się
prowizorjami
miesięcznemi
usuwa
główną
irudność, o co z łatwością

rozbić się może okręt koalicyjny.

Marszałek

Rataj

konferuje.

WARSZAWA, 15.V. (żel,wł Słowa)

W. kołach parlamentarnych utrzymują
się pogłoski, że przyszły tydzień obfitoweč będą
w
wypadki
polityczne
pierwszorzędnego znaczenia.
Między
innemi odbyła się wczoraj u Marszałka

Rataja

wizyta

gen.

Sosnkowskiego

premjera

Skrzyńskie.

która trwała przeszło
dwie godziny.
Rozmowie tej przepisywane jest duże
znaczenie polityczne, jak wiadomo bo.
wiem gen. Sosnkowski jest jednym z
kandydatów na stanowisko min. spraw
wojskowych w razie upadku. gabineu koalicyjnego.

Powrót

go:
WARSZAWA

W sobotę

15.V. (żel.wł, Słowa)

popołudniu

powraca prem:

jer Skrzyński, który

dworca

uda

Obrady Rady

się na

bezpośrednio
Radę

z

Ministrów

Ministrów

będą punk-

„łem wyjścia dla rozmów jakie zamie:
rza przeprowadzić premier Skizyński
przed zebraniem się Sejmu, w zwią-

zku z kryzysem jaki przechodzi obecna koalicja rządowa.

W kołach parlamentarnych

kują sprecyzowania

ocze-

postulatów

PPS.

które mają być natychmiast przedsta-

wione

rządowi.

„Bussinesdoktor“
WARSZAWA,

z Austrji,

15 IV (tel. wł, Słowa)

Według
biegających
pogłosek
w
kuluarach sejmowych,. rząd chcąc ratować gospodarkę Banku
Polskiego

zwrócił się do jednego z
finansistów

austryjackich

wybitnych

p. Stanko.

wicza z propozycją aby objął

wisko

sekretarza w

Polskiego.

P.

Dyrekcji

stanoBanku

Stankowicz

jest

b.

prezesem centrali dewizowej w Wie.
dniu i obecnie pełni funkcję członka
Austryjackiego Dyrekcji National banku.

Na

propozycję

powyższą

p. Stan-

|, WARSZAWA, 15—IV. Pat. Dzisjaj w godzinach rannych zebrani w
niema w Polsce instytucji bardziej de- większej liczbie przed lokalem PUPP' przy ul. Ciepłej 21 bezrobotni usimoralizującej
swych
członków jak łowali zdemolowań biuro. W oddziałach PUPP na Lesznie
i Powązkach

kowicz
odpowiedział
odmownie
wobec tego rząd polski zabiega

lzba

zebrany iłum zachowywał się również agresywnie. Policja
do
większych
ekscesów nie dopuściła. Podczas rozpraszania tłumu demonstranci
rzucali

austryjackiego

O godz. 11-ej bezrobotni przybywający grupkami z ogrodu Saskiego
zebrali się gromadnie na placu Małachowskiego, zaś w parę minut
póź-

WARSZAWA, 15-IV. (żel, wł Słowa).
Dziś dolar na czarnej giełdzie w żą.
daniu 9,30, w obrotach międzybanko:

Poselska.

Cat.

.42002000209500.025096/063010290094

W sprawie

Obchodu

3go maja.

Zarząd Zjednoczenia
Polskich Stowarzyszeń Okręgu Wileńskiego prosi przedsta-

wicieli wszysikich

oreanizacji

szeń, na

w środę

zebranie

godz. 19 (lokal Rady
wej) ceiem omówienia
z obchodem

3-go

i

spraw

maja

związanych

ZARZĄD.

FRANCUSKIE PŁATKI
OWSIANE EDBr,
HEUDEBERT

przygotowane

z najlepszego

owsą

owernij-

skiego i bretoński-go, są znakomiią odżyw.
ką
wzmacniającą
przeważnie
w
okresie
wzrastania dzieci: dia chorych i ozdrowieńców.
Płatki
owsiane
EDBr
są bardzo

w

smąkn

wartość

i posiadają wysoką

odżywczą.

Sprzedaż w aptekach i większych składach
aptecznych i winno-kolonjalnych,
W.Z.P, Nr 11 Wilno, dn, 154il 1926,

sprowadzenie

niej wybili szyby w sklepie z bronią firmy „Spółka Myśliwska” przyczem
kilka dubeltówek. Policja zatrzymała sprawców odbierając im
„Po

broń.

zaaresztowaniu grupy demonstrantów

w

ogrodzie

Saskim

na pniu zakupuje poważna polska fir-

ma, bezpośrednio od właścicieli, pośrednicy wyłączeni. Zgłoszenia przyjmuje się pod adresem:
„St. BORYSOWICZ — WILNO, ul. Ofiarna 4, m. 3,

wych

w

płaceniu

cił w dalszym
gotówkę 8,80,

finansisty

dewizowego.

8,90.

Bank

ciągu dewizy

na

mieście zapanował spokój.
Stwierdzono, że cała ta akcja popierana jest przez element
przesię ›
pczy z bogatą przeszłością kryminalna, który łącznie z komunistami działa pod pokrywką bezrobotnych chcąc doprowadzić
do większych
za:

i Popierówkę $olerkową

innego /

z działu

i
©

Dolar w Warszawie.

w policję przyniesionemi ze sobą kamieniami.

stowarzy* zrabowano
bar.
Opiekuńczej Kreso- zrabowaną
21 kwietnia

boo644664666464460604666646464644

lub dwa—to
przedewszystkiem
nie
wierzymy zbytnio w powrót do pra- przyjemne

E] kulą u nogi, wprost zabijających
A Ekonomiczmie, pośw.ęcających dok- cy politycznej p. Dmowskiego. WspółVnerskiemu absurdowi najżywotniej*€, najrealniejsze interesy przywalo- praca p. Witosa z marsz. Piłsudskim

Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc

Spekulacja we Francji.

|
`
|

ul. Rynek 9 8

POWIATOwWA—ul.

WIEDEŃ. 13.1V PAT. Dziś rano przybił tu o godzinie S-ej
tych indywidualmin.
55 pociągiem specjalnym na dworzec Franciszka Józefa prepaczliwą próbą
obrony
parlamenta- ności. Nie wierzymy także, aby gabi:
zes Rady Ministrów Skrzyński w towarzystwie dyrektora protoryzmu, próbą ratowania powagi na- net takiego triumviratu, lub prawdo- kułu dyplomatycznego Przeździeckiego, dyrektora departamengabinet
Witos — St. tu Łukasiewicza i sekretarza osobistego Kiesielnickiego.
szego parlamentu.
Próba się ta nie podobniejszy
Na dworcu powitał ministra Skrzynskiego kanclerz
austryudała. Pod każdym względem
i we Grabski—Skrzyński—Piłsudski odbierepubliki
austryjackiej,
wszystkich kołach i sferach działal- gał w czemkolwiek od gabinetu ko- jacki Ramek oraz imieniem prezydenta
Dziennik <Le Journal» rozchodzi się ność rządu koalicyjnego oceniana jest alicyjnego p. Skrzyńskiego, aby wię* radca ministerjalny Kiast-rsky.
Pose! polski Wie:usz-Kowalski przedstawil
przybylych, pobez
przesady w jakich
miljonie egcej pracował niż rząd koalicyjny. Na- czem premjer Skrzyński wsiadł do powozu z kancierzem Ramezemplarzy.
Również
bez przesady nader surowo. Ale jest znim podobniewątpliwie taki gabinet by kiem, udzjąc sę do przygotowanych
dia niego apartamentów
można przypuścić, że to, co napisze nie, jak i z naszym parlamentem, — tomiast
$
jeden
z najzdolniejszych
paryskich trzyma władzę
mie dlatego, aby był wpłynął na szybszy rozwój wypad: w hotelu Imperial.
Program dnia dzisiejszego jest następujący:
Godz. 12 min.
feljetonistów
czyta
dzień
w dzień jej wart,—tylko dlatego, że niema jej ków. Współpraca tych panów byłaby
30 — wizyta u kanclerza Rameka, 12 min. 45 — przedstawienie
Bywa, że i dwa razy komu oddać, żepo za nim jest prawie nacechowana
miljon osób.
spokojem
podobnym
członków poselstwa polskiego i delegacji kolonji
polskiej, 13
tyle. Pomyślmy tylko ile osób przedo tego, z jakim
zapašnicy
w atle- min.— śniadanie u posła Wierusz-Kowalskiego, 16 min. 15—wizyta
czyta przez cały dzień w cukierni je- kompletna próżnia w Polsce.
Temniemniej dla stosunków obec- tyce podchodzą do siebie wypatrując u Prezydenta, poczem obiad i przyjęcie u kancierza Rameka.
den i ten sam
numer,
zwłaszcza
mocno czytanej gazety!
ь
nych bardzo
charakterystyczna
jest chwili potrzebnej do chwytu. Później
Ministrowie — pisze p. Vautel — następująca,
sensacyjna
pogłoska, wypadki potoczyłyby się szybciej.
jeden po drugim, najrozmaitsze tony,
Druga pogłoska notowana
przez
którą powtarzamy
za zwykle doskomówili nam i powtarzali;
pismo
żydowskie,
o
rządzie
matsz.
nale
poinformowanym
żydowskim
PARYŻ. 15. IV. Pat, Jak podaje «Journal», minister sprawiedliwości
— Jedynem lekarstwem na drozwróci
się w najbliższym czasie do prokuratorów generalnych
o ściganie
Piłsudskiego
jest
już
w
Warszawie
žyznę
jest wzmożenie się wytwór- Naszym Przeglądem:
wszystkich
spekulantów
działających
na
szkodę
Francji.
Zarządzenie
to
czošci... Produkujeie, produkujcie, wyInicja„W atmosierze
naprężenia,
ро- omawiana od kilku miesięcy.
dotyczy również dzienników ogłaszających artykuły, które
mogą
narazić
twarzajcie, wyrabiajcie bez ustankul
miała wyjść z na szwank kredyt państwa.
„przedzającej „chwilę rozstrzygnięć" tywa takiego rządu
;
Żadna dobra rada nie była nam
klubu
Pracy.
Klub
Pracy
to jednak
„w
rządzie,
rodzą
się
coraz
nowe
dokładziona w oczy z,taką zaciekłością.
5 posłów, a więc...
niedużo.
Inne
l co dzień pierwszy lepszy oficjalny „mysły i pogłoski.
mówca, nuż nam to samo powta„Wczoraj mówiono 0 niedawnej grupy parlamentarnej lewicy więcej
LONDYN. 15. IV. Pat. Dziś o godz. 6 rano w czasie obrad w Izbie
rzać, że chciałoby się jego
samego „wizycie pewnej osobistości z lewicy bały się w takim rządzie
supremacji
Gmin
nad. billem oszczędnościowym przyszło do niezwykłego zajścia.
zapytać:
myślą Mianowicie przedstawiciele partji pracy zażądali odroczenia obrad, a na„obecnej koalicjj
rządowej
w Sule: klubu Pracy, o którym widać
— A pan dobrodziej co też sam
„mały jak palec, a zły jak stępnie w celach obstrukcji domagali się opróżnienia sali i poczęli
Śpie„jówku i łączono z tem bardzo istot- że jest
wytwarza?
kwapiły
się z wać Oraz wznosić wesołe okrzyki. Musiano udać się do speakera, który
zapewniając, padalec” — aniżeli
Jakże
tedy wytwórczość jest we „nie śmiałą koncepcję,
już spał, poczem 13 deputowanych z partji pracy między inuemi
LandsFrancji wspomagana
i protegowana? „że była ona rzeczywiście
Piłsudskiego.
rozpatry- poparciem marszałka
bury zostało zawieszonych w czynnościach.
Oto
obrazek,
wielce pouczający...
Wreszcie P. P. S. obawia się marsz.
„Wara,
Któregoś niedawno
dnia zjawia się
podajemy,
Piłsudskiego
jako militarysty i o
pogłoskę
„Osobliwą tę
inspekior pracy w fabryce obuwia w
żadnej kombinacji wysuwanej
przez
Angoulóme i surowym
tonem inter- „chociażby gwoli jej osobliwości.
Wywiad z min, spr. zagr. Finlandji,
że istnieje kiub.Pracy słyszeć nłe chciała,
więc,
peluje dyrektora:
„Powiedziano
— Podobno
robotnicy 4w Apans- „projekt stworzenia „gabinetu jedno*
Zwracają też uwagę konferencje
Według wiadomeści
otrzymanych z Helsingforsu, w związku z zakiej fabryce pracują dziesięć
godzin „ści narodowej*
na którego
czele marsz. Rataja z p. gen. Sosnkowskim. warciem nowej konwencji polsko-rumuńskiej, minister spr. zagr. Finlandji
na dzień?
premjer, Generał ten jest uważany
za kandy- oświadczył w wywiadzie prasowym, że orjeniacja polskiej polityki zagra»
‚ — W
samej rzeczy...
Leży to w „mieliby stanąć: Witos, jako
południowo-wschodnim.
jako minister data na takiego ministra, któryby za- nicznej skłania się coraz bardziej w kierunku
Dmowski,
ich interesie i w moim. Mam bardzo „Roman
Wobec tego należy oczekiwać pewnych
zmian w dotychczas
koordynoPiłsudski, dawalniał jednocześnie i marsz.
Pił. wanej współpracy państw bałtyckich i Polski, |
dużo obstalunków.
„Spraw zagr, i — marsz.
— Pan łamiesz prawo, pan igno- „jako minisier spraw wojsk. „Lepiej” sudskiego i chadecję i zw. lud.-naroZdaniem ministra, charakter polsko rumuńskiego porozumienia znacznie
rujesz, zastrzeżony przez prawo ;C$nawet, że dowy.
skomplikuje stosunki Polski z państwami północnemi.
„poinformowani—dodawali
miogodzinny dzień pracy. Będę zmupp.
Na zakończenie
tych
notatek o
się rozbija, ponieważ
szony spisać protokół— i uprzedzam, „izecz
sensacyjnych
pogłoskach
0
nowych
zawieszeżądają
Witos
i
że panu to na sucho nie ujdzie,
„Dmowski
— Przepraszam
najmocniej,
nie „nia na 3 lata ustawodawstwa socjal- gabinetach
pozwolimy
sobie
na
Entuzjastycznę przyjęcie przez Arabów.
wiedziałem, że inspekcja pracy znaczy
„nego i postawienia za główne za- uwagę odbiegającą od treści niniej.
TRYPOLIS, 16:1V, PAT.
Wczoraj rano z szybkością 100 klm. na godzinę. Po urzątyle, co zabranianie
pracować gdy
Zapytamy się na Mussolini udał się samochodem do Homs dzonych przez władze miejscowe przyjęciach
„danie gabinetu — zmiany ordynacji szego artykułu.
kto pracować ma ochotę.
w towarzystwie gubernatora, swojej świty, w czasie których wygłoszono przemówienia,
czem
polega
rola
dziennikarza — oraz przedstawicieli prasy włoskiej i zagra- sławiące
„wyborczej.
— Prawo jest — i basta.
Króla i potęgę Włoch, premjer
polityki
sejmowej.
Oto nicznej. Wzdłuż całej drogi p.emjer był przyglądał się pełaym fantazji ewolucjom
Dyrektor tedy skraca natychmiast
„Z innej strony natomiast „zado* referenia
przedmiotem
entnzjastycznych
owacji
ze jeźdźców arabskich. Po zakończeniu ewoludzień roboczy w swojej fabryce. do „wolono“ sięį skromriej pogłoską o właśnie na nieustaanem, stałem noto- strony
arabów.
Premjer
zatrzymał się w cji Mussolini wyszedł do arabów, a wówczas
ośmiu godzin. | oczywiście redukuje
gabi- oazie Tadeiura, gdzie kompanja milicji naro- przywódcą konnicy ofiarował mu konia z
„projekcie powierzenia w razie upad- waniu pogłosek o formowaniu
pensję w tymże stosunku.
Lecz
rodowej oddała mu honory. Wśród powszech- rzędem ozdobionym bogato złotem i srebrem,
utworzemisji
rządu,
netu, o rekonstrukcjach gabinetu,
o nych manifestacji Mussolini udał się na zwie* składając przytem zapewnienia wierności dla
botnicy ani chcą słyszeć o czemś „ku obecnego
gabinetu marsz. Pił- kryzysach w poszczególnych ressor- dzanie aerodromu, gdzie wzniesiono łuki króla 1 rządu narodowego. nowego
Podobnem... To nie ich zieszią wina, „nia
tryumfalne
z palm
1 kwiatów,
oraz gdzie
Mussolini żegnany z nieopisanym entuże przychodzi taki pan i każe im "„sudskiemu, przyczem tekę spraw tach ministerjainych. Oto jest jedyny oczekiwały premjera stowarzyszenia religijne zjazmem
przez ludność miejscową opuścił
pracować
dziennie o dwie ; godziny „zagrań. miałby zatrzymać p. Skrzyń: plon pracy naszego Sejmu? Czy tak ze sztandarami, śpiewając modlitwy Koranu. Homs i powrócił o godz. 17 do Trypolisu.
Z Tadiura udał'się Mussolini w dalszą Wieczorem premjer uczestniczył w przedstamniej. Idzie delegacja do dyrektora i
„ski.
być powinno,
czy
istotnie jedyną drogę do Homs, prowadząc sam samochód wieniu wydanem na jego cześć.
Powiada mu:
„Kuluary sejmowe rozbrzmiewały treścią zajęć naszych posłów (posło— My chcemy zarabiać tyle, co i
Ludność na Łotwie wymiera.
„jeszcze wielu innemi ciekawemi opo- wie nie wezmą chyba nam za złe, że
dotąd...
— Niemożliwe! — odpowiada dy- „wieściami, ale te dwie trzymały prym pięknego
Według urzędowych
wyrazu:
praca do ' nich
wiadomości z Rygi, Łotwa zajmuje trzecie
rektor.
Nie mogę przecie dać wam
miejsce
w
liczbie
państw
w
których
śmiertelność przewyższa liczbę uradzin.
sensacyjnošci“.
stosować nie możemy) powinny być
„w
2а 8 godzin
pracy tyle ile dawałem
podajemy
powyższe
Wiadomości
intrygi personalne? — Oczywiście nie.
za dziesięć. Słuchajcie, to przecie jasPrzeNaszego
Treścią
zajęć każdego parlamentu poodpowiedzialność
na
ne jak słońce!
Donoszą z Petersburga, że z braku surowca i opału, postanowionowinno
być
ustawodawstwo. Posłowie
— No, to my strejkujemy...
glądu.
tu
zawiesić
pracę w szeregu fabrykach. Zarządy fabryk nie zdecydowały się
1 strejk gotowy!
nasi
jednak
ustew-nie
lubią,
praca
całkiem—nieNie są one jednak
zwolnić
robotników
w obawie rozruchów.
Liczba bazrobotnych sięga
Niesłychany paradoks, Strejk wy- prawdopodobne. Przeciwnie, leżą na ustawodawcza ich nie interesuje. Te
znacznej cyfry.
wołał — sam pan inspektor pracy!
logicznej linji rozwojti wypadków, upodobania poselskie wypływają oczy”
Powiedzą mi: inspektor dbał tylko
O to, aby prawo było ściśle przestrze- linji wynikającej z bankructwa nasze- wiście z niedostatecznego przygoto:
„ane. . Nie przeczę, ale faktem jest, go parlamentu, parlamentu opartego wania, niedostatecznego wykształcenia
Według wiadomości nadeszłych z Mińska,
generał Nieczajew,
do:
że zjawił się w fabryce gdzie wszys- o idjotyczną
ordynację wyborczą. członków |lzby Poselskiej. Nikt nie wódca białych wojsk rosyjskich, walczących
w szeregach armji Czangcy pracowali wprost z zapałem, gdzie Jeżeli gabinet p. Skrzyńskiego
był lubi pracy, której nić rozumie, której So-Lina, został ciężko ranny. Lekarze stwierdzili zakażenie krwi. Stan ge.
wszystko szło jak po maśle, gdzie
nerała jest beznadziejny.
każdy był z losu swego zadowolony. próbą ratowania powagi parlamentu, dobrze wykonywać nie potrafi Ustawy
Gabinet p. Skrzyńskiego

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

Mackiewicza 63

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Vautel swoich 100—150 fel-

jetonistycznych
wierszy druku zatytułowując je nieodmiennie Mon film,
a poruszając w rich lekko a głęboko,
a ła francaise przenajrozmaitsze ak.
tualności.
Oto,
bęz
żadnych
komentarzy
ostatni,
dzisiejszy «film» p. Vautela.

łANY — ul. Wileńska
ul. Rynek 19
ul. Piłsudskiego

228, drukarni 262

Ciekawe pogłoski.

Paryż, 11 kwietnia.
„Journal*u pisze p.

w

od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji

KOSZYRSKI

—

1 ST. ŚWIĘCIANY

— Plac Batorego 8

— -ui.

ŚWIĘC

POSTAWY

Polski

8,90,

pila

a za

OGST
RMA
ZETOR
IRCZDTE

Proces

Lindego.

WARSZAWA
15 4 PAT.
Dziś
rano
przemawiał
prakurator,
który
odmalował szeroko tło warunków w

jakich nadużycia w PKO. były dokonywane,

poczem

przystąpił

do

anali-

*zy poszczególnych punktów oskarżenia,
Ready:
przedewszysikiem
znaną sprawę
kupna domu w
Łodzi

dla PKO.

, Godz.

11-ta prokurator

mówi

lej: zainteresowanie ogrom:ie,.
dowa

przepełniona.

da-

sala są.

ECHA KRAJOWE

2

EJ

SŁOW

CRA

odwrotnie, albowiem
dotychczas bilety można było
nabywać
tylko do
Nowojelni a siamtąd do Nowogród

ka, co sprawiało dużo kłopotów
wywoływło ogólne niezadowolenie.

Kolejka Nowogródzka
—
Między

marca

29

odczuwało.

się to

które wyjeżdżały

bardzo

nie

mieście

osoby,

Dopiero

była

druga połowa

wiei

:

drodze.

w

roztracił

i wagony

Wobec braku miejsc w wagonie
skierował niektó3 klasy konduktor
klasy, cow
2-ej
do
rów
pasaże
rych
. Jakież
słuszne
e
zasadzie było zupełni
kiedy
ch,
ostatni
tych
było zdziwienie
:
owadza
przepr
ier
kontrol
drodzef
w
już
jący rewizję zażądał aby pasażerowie
z biletami 3 klasy przeszli z 2 klasy
protest pasażerów
do 3 klasy. Na

odpowiedział, iż to nie jego rzecz, że
jeśli w wagonie 3 klasy niema miejsc,
trzeba było z tego powodu

protesto

oczy-

wać w Nowojelni. Żądanie to

powiście nie mogło być wykonane
powodu
z
chęci,
erszej
mimo najszcz
a

braku miejsc w wagonie klasy 3-ej,

er,
więc byłoby słuszniej, aby kontrol
i
zeniam
zarząd
mi
styczne
zbyt formali
„zajść,
h
ściwyc
niewła
ał
wszczyn
nie
|

Kolei,

Zarząd

kompromitujących

n
Zarząd w tym wypadku sam powinie

ilodbać o zapewnienie odpowiedniej

ści wagonów,
kontrolerom,

wyjaśnić

jak również

że O ile pasażerowie

jęli miejsca w

sy, z powodu

za-

wagonach „wyższej kla-

w klasie

braku miejsc

to
właściwej i za zgodą konduktora,
przepęznów
er
kontrol
aby
trudno,
podróżdzał podczas biegu pociągu
W da.
.
wagonu
do
nych z wagonu

© ile
nym razie za swoje zarządzenie, odpo:
byłoby

powinien

niewłaściwe,

konduktor

wiadać przed kontrolerem

lnia
przy odejściu ze stacji Nowoje
do
ł
krzycza
tor
konduk
Zarój
stacji
rowie
pasaże
<Zaczekaj,
maszynisty:
patrjaridą». Przypominało to dawne
dówce
podjaz
na
kiedy
czzsy,
chalne
każ-

Święciany—Giębokie —Poniewież wa:

dy obywatej, machając ze swego
wSia lać
ku, mógł zatrzymać pociąg,
i wysiadać w drodze.
Zdarza się, iż kolejka z powodu
funkcjozasp śnieżnych zupełnie nie
hała
przyjec
która
osobę,
nuje i wtedy
warunków

zna

podióży do Nowogródka—tej polskiej,
Syberji—ogatnia prawdziwa rozpacz
inžyTaka właśrie spotkała tej zimy
ródku
niera, który wierci w „Nowog
artezyjskie

studnie. Zamieszkując sta:

le we Lwowie, a

sprawy

mając

w

Wiinie, zapragnął w drodze zawadzić
Lwoo Nowogródek. A ponieważ we
więc
pogoda
dobra
i
ciepła
wie była
wyruubrany
lekko
zbyt
r
inżynie
p.

szył w podróż
mienie kiedy

Jakież było] jego zdu-

ujrzą

Nowogródku

w

przedstawiały

Słowa —

gimnastyczne

niedawno

u

«Sokół»,

jak

nas

towarzystwo

tyle już

pić, że pomyślało

o tak

Tow.

sku-

ważnej

dla

zdrowia sprawie, jakiemi są kąpieliska

letnie dla ludności. Dzięki tej
myśli
mamy
już
tę
pewność,
że
w
lecie
tegać pierwszej furmance powstać, Prócz
tego obowiązek torowania
drogi po go roku będziemy mieli przy naszem
kolei przypadał na każdą furmankę a jeziorze łazienki, budowa których ma
więc i na furmankę p. inżyniera, któ: się niebawem rozpocząć.
Przyczynił się do tego
wydatnie
ry wobec takiej podróży przybył do
obecny
starosta
Postawski
p.
Nowogródka
zmarźnięty
i głodny,
Obrocki,
który
też
nie
zaniedbuje
bez rękawiczek, z wywichniętym palcem, a ełegaucki strój był pogniecio- wszelkich okazji, aby skromne środki
ny i niezdatny
do podróży do Wil. tego towarzystwa powiększyć.
Jego też i jego żony
inicjatywie
na. Tak oto wyglądają udogodnienia
należy
urządzenie
w
komunikacyjne kolejki Nowogródzkiej. zawdzięczać
w
dniu
10
kwietnia
koncertu
muzy:
Do tego trzeba jeszcze
wytknąć
połączonego
z zanieporządki panujące na stacji kolejo- kalno-wokalnego
W koncercie
wej w Nowogródku. Jeżeli nie może bawą na rzecz Sokoła.
p. Obrocka—przez
być na razie mowy o budowie nowej wzięła też udział
odśpiewanie
przy
akompaniamencie
siacji, to należałoby
przynajmniej
obecny barak utrzymywać w porząd- p. dr. Kurkowskiej kilku pieśni.
Odśpiewane
przez
p. Obrocką
ku. Na stacji brak zegara i odpowied»
znakomitym
głosem
pieśni
wywołały
niego oświetlenia; poczekalnia
opala
wśród
licznie
zebranej
publiczności
się prowizorycznie za pomocą
żelaznego piecyka, niema
telefonicznego burzę oklasków i były najlepszą sapołączenia z miastem. Dojazd do sta- tysfakcja za ulicznikowski wybryk ja:
cji jest niemożliwy
— latem, wskutek kichś niepoczytalnych jednostek, któ*
błota i śmieci; zimą z powodu
śnie- re na kilka dni przed odkryciem koncertu, zdarły z afiszu nazwisko państwa
gu i t.p.
Obro.kich.
Burmistrz miasta Nowogródka jeWystęp p. Obrockiej udał się miszcze w 1925 r. proponował na koszt mo lichej akustyki
sali a tak samo
miasta postawić przy stacji
dużą
o nagrodzono oklaskami
produkcje na
sile 1.000 świec lampę naftowo-żaro- fortepjanie p. Ertmana oraz p. Sochawą, lecz kierownik stacji nie przyjął czewskiego na skrzypcach.
tej propozycji tylko dlatego,
iż jak
Sukces
koncertu
i zabawy
dia
twierdził nie posiada ani czasu, ani Sokoła był też ładny i pod względem
ludzi, ani środków do zapalenia lam- pieniężnym, dzięki bowiem temu Sopy. To też podróżni, przyjeżdżający kół będzi: posiadał już sztandar.
*
do Nowogródka zaraz przy
wyjściu
Zabawa po koncercie przy. dźwięz wagonu mają jaknajgorsze
wraże: kach fortepjanu toczyła się żywo do
nie, trafiając odrazu w ciemną
prze- białego rana, ku utrapieniu tych, któstrzeń,

bez

możności

bezpiecznie

stą-

rzy

przez

wybryk

Fuks

i

chcieli

zabawę

Widz.
SET

STI

sprawy

Na

się

wybiera

kongres

liczna reprezentacja połężnego

wcale

ku Niemek. Związek
szernie

wyłuszczył

drukowanych

w

w prasie

już ob.

enuncjacjach

tencja

i praca

mężczyzn

w rozsirzy-

spraw mięganiu wszelkich kwesityj

niesłychanej wagi,

dla państwowości

którzy uchronili

państwo

przed nieobliczalnemi

Zorganizowawszy

biuro szpiegowskie,

Kozieit-Poklewski,

jako «fa-

chowiec» w tej dziedzinie, postawił go odrazu na płaszczyźnie pierwszorzędnego wywiadu, wciągnąwszy doń Turno-Sławińskiego i Darowskiego.
Jednak —trafiła kosa na kamień. Mistrzosko
opracowany przez komisarza
Olendzkiego plan likwidacji, udał się.. Dziś najgrubsze piaszki znajdują
się już w potrzasku.
Częściowo akcja likwidacyjna
przeniesiona została do Warszawy.

Jak się dowiadujemy od naszego korespondenta warszawskie, d-ca pułku
i 6 oficerów, zostało zawieszonych w czynnościach. Inkryminowany jest
im nie bezpośredni
bowych.

udział

Zbrojny
‚

W

w aferze,ale zaniedbywanie obowiązków

służ-

ОНЕ

W spraodbywa

bawił

incognito nad Lago Maggiore w czasie kiedy „duch Locarna* unosił się
wyprodukowany,
najbardziej, świeżo
Pewien dziennik berliński
wziął”
natychmiast asumpt ziej wiadomości
do puszczenia
w Świat... kaczki, że
były Kronprinz kupił willę Castagnola
leżącą nad rzeczoiiem jeziorem włos-

Z zakulis procesu 93 komunistów. —
Uchylenie dwuch wyroków śmierci,—
I taki ma jeszcze pretensje.
W. trzecim dniu toczącego się procesu 93 komunistów,
skończyło się
nareszcie do przerwy obiadowej
badanie nająłówniejszego, poza nieobec-

nym konfidentem

Harcygiem świadka

oskarżenia, podkomisarza ekspozytury
policji politycznej Steckiego.
W kuluarach sądu, jak w dniach
poprzednich wielkie ożywienie.
Z

za

otwartych

w czasie

grasują na traktach.

napad

dniu wczorajszym

na kupców

o 4 klm

pod

Sejnami.

od miejscowości

Stanowisko

pod

Sejnami „niedaleko granicy polsko-litewskiej miał miejsce napad rabunkowy.
Na przejeżdżających z towarem kupców napadła w godzinach
wieczorowych banda złożona z 4ludzi uzbrojonych w rewolwery systemu — парап.
Po zagrożeniu użycia broni bandyci zrabowali przejeżdżającym cały towar
: skio PRAS
A
a kupcom furą udali się, w stronę liewskiej granicy,
wypadku w
odziny
potem został
powiadomi

dowódca obsady K.O.P. Stnłówieka

:

"

1

Dochodzenie ustaliło iż dwaj nieznajomi przybyli na nasz -teren nie-

legalnie przekroczywszy granicę z Łotwy
Jeden z uczestaików napadu zdołał ujść pościgowi,
Kopu są na jego tropie.

Aresztowanie

agitatorėw

jednak

:
oddziały

komunistycznych,

W.P.
ERolnikėw

BORKOWSKI,

jej rękę; oświadczył się; został przyjęty. Nastąpiły zaręczyny.
Młody, urodziwy oficer był synem
generała, którego nazwisko stało się

od iego czasu bard:o głośne. Ojciec
jego zaszedł
obecnej jest
Greckiej,
a
dyktatorem.

WILNO

przerwy

drzwi sali rozpraw wysypują się pojedyńczo i grupami
uprzywilejowani
widzowie rozprawy, komeniując półszeptem, obciążające znać niezwykle

blisko 3-ch dniowe zeznania inicjatora procesu.
Małą w swoim rodzaju
sensację
w kuluarach, a następnie na sali wy-

wolaio
zjawienie
się osławionego
posła
Helmana,
który jak rozniosła
fama, do tego stopnia
zainteresował
się

procesem,

że—aż

specjalnie

nań

przybył z Warszawy.
Na obliczach oskarżonych, którzy
pierwszym zwłaszcza dniu, każdem

w

poruszeniem starali się manifestować
swoją «cyw lną odwagą», wyczuć się
daje przygnębienie,
graniczące z rezygnacją Po przerwie odczytano ze:
znania

kilku

nieobecnych

Świadków

oskarżenia, a nasiępnie aż do późnego wieczora zeznawali w dość szyb-

kiem

tempie

pozostali z tej

świadkowie.

Bandyci

"WŁ Wi.

berlińskiej: o nad_jego wodami!

się
co mu chodzi i dlaczego dobija
o stanowisko dyplomatyczne dla kobiet. Oto—zdaniem Związku—kompe*

i zasługi tych,

Uwadze
|

nader teraz dopiero wyszło na jaw—

Związ-

wrogów

i groźaych

się dzisiaj w dalszym ciągu przesłu:
Przed kilku dniami w pow. Mołodeczańskim w
miasieczku - Gródek
chiwanie świadków. Zeznania ich nie
zostali
aresztowani
przez
organa
policji
politycznej
dwaj
nieznani osobniwykraczają po za ramy szczegółów cy. Przeprowa
dzone dochodzenie ustaliło, iż obaj zatrzymani wysłani zosobjętych aktem oskarżenia.
przez Mińskie GPU. w celu zorganizowania akcji dywersyjnej, oraz
Doskonale charakteryzują : osobę tali
w celach wywiadu. Obaj aresztowani przekroczyli granicę polsko-sowiecgłównego oskarżonego Zapłetyńskie- ką w dniu 6 bm.
=
go sposoby symulacji iż jest chory
Aresztowanych przekazano sędziemu
śledczemu 2 rewiru powiatu
pozostaje tylko projektem, na zreali- umysłowo: oto w czasie badania paMołodeczań
skiego.
Nazwiskę
aresztowan
ze względu na śledztwo nie
ych
zowanie,
którego jednakże publicz- mięci zapytano Zapłatyńskiego co bypoda
emy:
ło wcześniej, założenie
Rzymu, czy
ność czeka z utęsknieniem.
Chrystusa;
po długiem
Nowogródek z wielką
niecierpli- Narodzenie
wością oczekuje połączenia
Nowo- wahaniu i namyśle odpowiedział. że
gródka z Nowojeinią koleją normalno- wpierw urodził się Chrystus, a póź:
torowa, która to ma wejść
w skład niej dopiero założono Rzym. Po pewdużej kolei od Białowieży przez Sło- nej chwili dodał, że było inaczeji
nim, Nowojelnie, Nowogródek, Nali- wreszcie oświadczył, iż nie może soboki i do. granicy sowieckiej. Projekt bie tego przypomnieć. Na kilka tytej kolei
w
Ministerstwie jest już godni przedtem w
przygodnej
rozopracowany i zgodnie z pismem pa- mowie wykazał, że zupełnie
dobrze
Księgi do rachunkowości rolnej
na ministra Kolei Żelaznych z dnia się orjentujej ż założenie Rzymu by*
27—Xil—1924 r. do Wojewody No- ło przed Narodzeniem Chrystusa, ale
Kasa szczegółowa
Kontrola Pensji i Ordynarj
Dziennik czynności
»
Najmu
wogródzkiego, nadesłaaem w odpo- wtedy unikano naw:t pozorów badaKontrola zboża w spichrzu
S
>
Udoju
badania nie
wiedzi na starania
miasta,
budowa nia. Zapłatyński podczas
Kwitarjusze, Przychód 1 Rozchód. Książeczki dla ordynarjuszy K-ię gi
odcinka tej kolei Nowogródek —No- umiał powtórzyć prostego i nieskomnajrozmaitszych linjatur i Amerykańskiej buhalterji, Kwitarijusze książkowojelnia miała się rozpocząć
w r. plikowaoego opowiadania, a bezpoškowe do kalki 480 kwitów podwójnych nadające się dia najemnika,
1926, lecz narazie zamiar ten
pozo- rednio po tem, kiedy nie przypuszё
młynów, lasu i t d.
staje bez urzeczywistnienia
wobec czał, iż to jest próba jego pamięci,
Wykonywam wszelkie druki oraz pieczęcie gumowe,
Wysyłka pocztą za
przesiienia finansowego.
powtarzał znacznie więcej
skompliobraniem.
Ceny konkurencyjne
Pozostaje tylko powitać zarządze- kowane oświadczenia.
Takich wypadków, gdzie
te zania Dyrekcji o sprzedaży biletów w
I. Mickiewicza 5,
Nowogródku
do
wszysikich
stacji burzenia pamięciowe występowały w
Il. Św. Jańska 1.
kolejowych
w
obrębie
Wileńskiej ibis dziwny
sposób,
byio bardzo
użo.
Dyrekcji (dlaczego tylko wileńsaiej?)i

i OWEM

TEM

naszych

Zorganizowany natychmiast pościg dzięki energ i dowódcy obsady
dał rezuliat pozytywny. Żołnierze w ciągu paru godzin dognali uciekają.
cych. Areszowano herszta bandy niejakiego Olszewskiego Zygmunta oraz
dwuch członków bandy,
których
nazwisk narazie s.
Žr
zdotano
ustalić, gdyż
nie
posiadali Oni przy sobie żadnych dokumentów osobiu: stych, a podawane przez nich nazwiska okaziły się fałszywe.

dzynarodowych o charakterze socjal: kiem. Major von Miiidner pozostają
nymm—djabła warte. Do takich spraw, cy „przy osobie* księcia, altachć dla
w których najbardziej
wychodzi
na personne du prince, jak brzmi
urzęKobiety w dyplomacji —Zubożały jaw męska fuszerka należą np.: spra- dowa intytulacja, niezwlekając — zaorganizacje przeczył,
Były
Kronprinz
nietylko
Hohenzolieru—Fatalna przygoda nie- wa emigracji i imigracji,
generała prezydenta międzynarodowe pracy,
sprawa bez: nie miał zamiaru kupować
willi za:
doszłej synowej
dola i niedola wszystkich granicą lecz.. nie miał by środków po
Pangalosa—Co można byto zrobić za robocia,
uciekinierów
etc. Ai temu.
pieniądze wydane na wojnę.—O tem wygnańców,
wogóle w całej dyplomacji mężczyzni
Tak, dosłownie tak. Do tego dojak fakir, też bywa „formalnym
człowiekiem==Czego się dziś nie fał. poprostu toną w martwym biurokra- szło. Były cesarewicz nie może zakobiety mają fundować sobie
tyzmie
podczas
gdy
willi „nad
jeziora
szuje!—Dw'a miljony za obraz.
wyraźną tendencję do unikania zbyt- włoskim brzegiem”.
w nich formalności, do liczenia się z
obradować
W maju r. b. ma
*
Paryżu międzynarodowy kongres ko- wymogami życia.
i
niewiešc
biet uważających, że ród
Majowy kongres niezawodnie doNa terytorjum Jugoslawji przebyw pełnej mierze magać się będzie powierzania
nie jest jeszcze
kobie- wa mnóstwo
emigrantów
greckich,
co do tom np. placówek konsularnych i nie
męskim
zrównany z rodem
którzy po tym lub owym
zatargu z
we wszystkich omieszką powołać się na już istnie- władzami
praw i przywilejów
musieli opuścić
kraj rożycia publicz- jące „precedensy”. Że pani Kołłontaj dzinny..
ach
dziedzin
dosłownie
:
nego. Tak np. bardzo niechętnie do: piastowała przez dłuższy czas urząd
U gościnnych
ognisk
serbskich
puszczane są kobiety do służby dy- posła rządu sowieckiego w stolicy znalazł przecie przytułek eks'kró! grecplomatycznej... A niesprawiedliwość to, Norwegji wie każdy, nawet
wcale o ki Jerzy. Wielu greckich generałów i
:
jak się mówi, krzycząca!
tem śłośno było na Świecie. Bułgarja ministrów przebywa obecnie w Bel:
Dyplomacja reprezentuje przecież wysłała do Waszyngtonu na wysokie gradzie „depcząc obcych ludów łany".
jak ko- stanowisko
interesy zarówno mężczyzn
dyplomatyczne
pannę
Któregoś niedawńo dnia ujrzano
biet na zieriskim globie? Nikt chyba Stancow, a do delegacji angielskiej wysiadającą z pociągu ateńskiego na
przeto
Branie
temu nie zaprzeczy.
przy Lidze Narodów należy
księżna peron dworca w Belgradzie prześliczprzez kobiety udziału w dyplomacji of Atholl.
ną, młodą damę,
z oczami
pelnemi
jest przedewszystkiem kwestją zasa*
łez. Ani stowa nie umiałą po serbsku,
pryncypjalną, którą kongres
dniczą,
aczkolwiek w pasporcie jugosłowiańnie omieszka rozstrzygnąć—
paryski
To, co się działo w Locarno, za- skim
stało najwyraźniej:
Rita Rub:
Oczywiście na korzyść niewiast, uro: ciekawiło do tego
stopnia.. b. nie- czycz. Aczkolwiek biegle władając
dzonych „dypłomatek*.
mieckiego następcę tronu, że — jak

O

dla

stratami. Zasługa ta spada na organa policji politycznej w Wilnie, zaś na
komisarza Olendzkiego w szczególności.
Już w r. ub, kom. Olendzki, z całą energją i sumiennością, zabrał się
do groźnej sprawy, którą też doprowadził do szczęśliwego rozwiązania,
Duszą i organizatorem tej bandy, nie był, jak dotąd sądzono, Turno-Sławiński, lub ów Darowski
(n. b. brat stryjeczny obecnego woje:
wody łódzkiego),
ale właśnie b. komendant policji konnej
w Wilnie, b.
żandarm rosyjski i ajent ochranki, Kozieił-Poklewski. Wiądomość jakąśmy
podali
przed
kilku
dniami,
skutkiem pewnego nieporozumienia, o jego
zwolnieniu z aresztu, nie sprawdziła się.
Istnieją poszlaki, że Koziełł-Poklewski,
podobnie jak Darowski, pracowali już przedtem
na korzyść ościennego wywiadu,
Z niewiadomych
też źródeł Koziełł Poklewski
posiadał pieniądze,
zażktóre
założył sklep
komisowy przy ul. Trockiej nr. 3.

Zapłatyński.

WARSZAWA 15 4 PAT.
wie Fuksa i Zapłatyńskiego

tajemnicę,

polskiej planach tej szajki na przyszłość.
. Wobec różnych,
częstokroć
niejasnych,
lub nawet zlekka tenden:
cyjnych, informacji, jakie ukazały się w niektórych pismach warszawskich
i w jednej z gazet krakowskich, należy wyraźnie podkreślić powagę całej

się okazu-

środków

naprawdę

ale istnieją poważne poszlaki, o bezczelnych

je, nie Śpi, lecz działa. Mimo krótkiego swego istnienia zdołało te młode

pić ani kroku naprzód. Dyrekcja Wi- nicestwić.
ktorej leńska K.P.
powinna wszystko to BE A5S PALINK

kiedy
Charakterystycznem też było
i

a nie

Korespondencja

Założone

a nie publiczność, względem
przyjąć pod uwagę, chociażby z punkolej wązkotorowa, jak powszechnie
Się ktu widzenia bezpieczeństwa publiczwiadomo, dobrze nie wywiąznie
dnia to- nego, oraz dlatego, że Nowogródek
z zadania. Naprzykład tegoż
były przecież jest miastem Wojewódzkiem,
nie
ry kolejowe z winy dyrekcji
czego
dokąd
przybywa
nietylko
Minister
wobec
oczyszczone ze Śniegu
roz
z
szedł
Spraw
Wewnętrznych,
ale
może
zajmowa
pociąg o którym
czdostate
mając
rzeć
również
i
Minister
Kolei
Żeiaznie
ale
aczem,
czyszcz
się i
nej siły co chwila musiał cofać z za: nych.
się
borykał
Coprawda jeszcze w 1923 r. Zaz nowego rozpędu
na": rząd Kolejki miał zamiar przeprowaśnieżną, wywołując : wesoły
i rozpacz innych pasa: dzić z miasta Światło elektryczne, dla
stój as
;
oświetlenia stacji lecz projekt do dziś
żerów.

do Nowojelni,

Postawach.

=:

że
do
za-

zajęta bagażem) Odpowiedziano,
poprzedni pociąg z Nowogródka
Nowojelni nie przybyłz powodu

w

1096

Z sądów.

Afera szpiegowska, zlikwidowana ostatnio w Wilnie i Warszawie, jak
już wzmiankowaliśmy, zatacza coraz szersze kręgi.
Nie tylko dokumenty,
które w krytycznym dniu sprzedane być miały ajentom obcego wywiadu,

Postawy, 14.go kwietnia,

drogę, zdawało się że przeszkody zostały przezwyciężone. Niestety! pierwsza furmanka torująca drogę co kwadrans a może i częściej
wywracała
się i wówczas wszyscy jadący musieli
wychodzić ze swoich sanek i poma-

mają

zimową
do czynienia z prawdziwą
dający
przesia
zawieruchą. Pasażerowie
wązna
ego
otorow
z pociągu szerok
zdumieze
lni
Nowoje
w
wkę
kotoró
tylko
nien zapytywali, dlaczego jest
wagonu
pół
|
klasy
3
jeden wagon

drugiej (albowiem

—

wsiadł więc i p. Inżynier.—Ruszyli w

nazajutrzz Wilna o

przekonały się, że

7 rano

godz.

obfity śnieg. W

wypadł

„Sokół*

14 kwietnia.

Niera szpiegowska.

i

W. P.

góry śniegu, kolejka nie funkcjono'
nowała,a zamiast pociągu stał szereg furmanek, do
których ładowali
się pasażerowie. Do
jednej
z nich

a Nowogródkiem

Wilnem
dużem

w

Wilnie

Korespondencja Słowa —
Nowogródek,
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Wczoraj część amatorów
wrażeń
sądowych,
nie mogących się dostać
z racji „zamknięcia drzwi*
na salę
rozpraw Sądu Okręgowego przedoztało się o piętro wyżej, gdzie w Sądzie
Apelacyjaym zbiegło się na
wokan:
dzie

klka

spraw,

dość

już

w

swoim

czasie głośnych.
Najwięcej zainteresowania

dziła sprawa dwuch

braci

wzbu-

Jana i J6-

zefa
Buraków,
wieśniaków z okolic
Nowogrólka, skazanych przez
tamtejszy
Sąd Okręgowy
przed
kilku
miesiącami

na

karę

Śmierci

za zamor-

dowanie
w
czasie kłótni,
dwóch
swych sąsiadów
Kazarina i Mackiewicza.

Sąd
wie

po wysłuchaniu w iej spraprzeszło
godzinnego
referatu

przez jeinego z sędziów
mówień

oskarżyciela,

duszkiewicza

i

oraz

prze:

prokuratora

obrońcy

Ka:

Buraków,

adw. prof, Pietrusewicza —wydał w
tej sprawie wyrok uchylający
w stosunku obu oskarżonych karę Śmierci
i skazujący ich w ponownem
swem
brzmieniu na pozbawienie
praw i 8
lat ciężkiego więzienia każdego. Wyrok w tej ponurej
sprawie,
która
powstała na tle zwykłej zawiści prostackiej sprawił na wszystkich wrażenie ulgi.

*

Wśród
wczoraj

typów

przed

cyjnego,
okazał się

jakie przewinęty się

obliczem

dość
niejaki

wprowadzony

na

Sądu

Apela-

charakterystycznym
ignacy
Filomon,
ławę

jako aresztant,
Filomon, który,

oskarżonych

jak się

okazało zaaresztowany

następnie

jest

w sprawie

o szpiegostwo na rzecz
Sowdepji,
tym razem na ławie oskarżonych zasiadł

dobrowolnie,

a

to

z tytułu

wniesionej apelacji na
wyrok
Pokoju, skazujący go w swoim
sie na 7 miesięcy więzienia w
wie

kradzieży

działki
się

dokumentów

ziemi,

sprzedaży

która to kara.

z odbyiem

Sądu
czaspra-

zbiegła

podówczas więzieniem

prewencyjnym.
Sąd
nie uwzgiędnił
apelacji Filomona i wyrok
sądu Pokoju, który dziś zresztą
dla tak poważnego przestępcy jest bez większego znaczenią zatwierdził.

dnoczonych i w Kanadzie, w Anglji, czyta listy jaknajszczelniej
Francji, Belgii, w Niemczech,
Rosji wane, choćby
w trzech

i Austrji dać dom wartości 2.500 dolarów ze sprzętami i ogródkiem.
.
Po takim uniwersalnym prezencie
jeszcze zostałoby dosyć pieniędzy na
zbudowanie w każdem mieście
tych

Gdy mu zaś raz
się odczytać, co

zakopertokopertach.
i drugi
nie udało
w
zapieczętowanej

kopercie nakreślił na papierku niejaki

bardzo wysoko. W chwili
pan Seurat, ten mu wytoczył proces,
prezydentem
Republiki
Okpił mnie — powiada — za wejjak twierdzi
wielu, jej wszystkich krajów, liczącem przeszło ście na seans zapiaciłem sporo iranGenerał
Pangalos
po- 20.000 mieszkańców:
szkoły za 10 ków i.. nie pokazano mi tego, co
czątkowo godził się na małżeństwo miljonów dolarów i bibljoteki za 5 pokazać obiecano.
Syna z panną Ritą, potem rozmyslit milionów.
:
Jeśli się nie mylimy,
Tahry
bey
się i był mu
absolutnie
przeciwny.
Dalej możnaby było tylko za 5 zapłacił jakieś odszkodowanie.
| owóż pewnego dnia, kiedy rodzice proc.
pozostałej
sumy
utrzymać
Spotkała go temi dniami o wiele
panny Rity mieli nieostrożność poje- 125.000 nauczycieli dając
im tysiąc przykrzejsza przygoda.
Poszedł do
chać do Smyrny, zostawiwszy córkę dolarów pensji oraz
125.000
pielę- któregoś
kabaretu
na Montmartre.
jedną w domu, zgłosiło się. do niej gniarek uposażonych takąż pensją.
Przy kieliszęczku zaprzyjaźnił się tam
dwóch
policjantów.
Pokazano
jej
To i wszystko? Bynajmniej, / Po z jakimś eleganckim panem, ogrorozkaz natychmiastowego opuszczenia dokonaniu tego wszystkiego
zosta- mriym entuzjastą wszelkiej
magji
i
Grecji. Nieszczęsna narzeczona,
nie- łoby nam
z tych 400.000.000.000 metapsychiki,
mająca jeszcze lat 16-tu, odbyła dro- dolarów wydanych na ostatnią wojnę

towarzystwie

tyle jeszcze pieniędzy, że moglibyśmy

obu usłużnych żandarmów.
Poczem
sama już dojechała
do
Belgradu—
niewiedząc co z sobą począć.
Zaopiekowała się nią jakaś litościwa rodzina. Oczywiście poleciały
depesze

za nie kupić
całą Francję i Belgię,
ze wszystkiem co posiadają
wartościowego, od kościołów do tramwajów.
+
Albowiem, czy kto zdaje
sobie

gę aż do

granicy

w

do narzeczonego...

Teraz niewiedzieć co
czy pójdzie
za głosem

on pocznie:
Serca czyli

Sprawę z ogromu 400 miljardów do-

larów? Jeżeliby tę sumę
stopić na
sztaby czystego złoia, ważyłyby
one
też synowskiej uległości. Miłość—czy 800 miljonów kilogramów. Dia przeracja stanu?
wiezienia tych miljonów
kilogramów
Temat dla melodramatu.
trzebaby użyć — 80.000
wagonów,
językiem francuskim, nie chciała dać
czyli 1.600 pociągów po 50 wago*
żadnych wyjaśnień.
Dopiero
w konów każdy.
Pariamentarzysta amerykański p.
misarjacie policji zdecydowała się
Tyle wydały państwa aby miljony
Victor L. Berger w wielkiej mowie, ludzi albo uśmiercić albo
mo vič.
na życie
Córką jest bogatego kupca dal- wygłoszonej w izbie deputowanych całe okaleczyć a postęp cywilizacji i
matyńskiego, dawno
jeszcze
przed oto, co powiedział niedawno:
kuitury cofnąć o dziesiątki lat wstecz.
wojną
osiadłęgo
w Smyrnie.
Gdy
„Ostatnia wojna była największem
*
Grecy musieli
wynosić
się z Azji nieszczęściem jakie kiedy nawiedziło
Mniejszej, cała rodzina wyemigrowa- białą rasę. Kosztowała 400 miljardów
Słynnemu fakirowi produkującemu
ła do Aten. Niebawem pewien oficer dolarów. Za te pieniądze można było: się obecnie w Paryżu stanowczo nie
marynarki greckiej począł zabiegać o
Każdej rodzinie w Stanach Zje- wiedzie się. Tahra bey, jak wiadomo,

W

godzin parę.po północy

przyjaciel:

Drogi

pobiiżu pewien

Mistrzul

zakład

mi

w

gastronomi-

czny gdzie świetnie karmią

są przednie. Pozwćl

rzekł

Znam

tam

a

wina

ciebie,

Mistrzu, ugościć!...
Jest się, jak wiadomo, ascetą tylko
do pewnych
granic.
Fakir żywcem
siebie grzebiący w oczach pubiiczności i wracający z niemniejszą
łatwością do życia — przystał. Udano się
do jadłodajni i ucztowano
w gabinecie — do siódmej rano. Wówczas
elegancki pan ulotnił się, Właściciel
garkuchni zbudził śpiącego na kana-

pie fakira. Rachunek!

Tahra

bey

całą powagą, na jaką

mógi

zdobyć

się

zaprotestował,

w

takiej

Zaproszone
ma

chwili,

go,

ugaszczano —

płacić? — chybaż nie
A rachunek był siony.
475 franków. Przyszło do
go — nieporozumienia.

z

kto

ou!
Jak obciął
gwałtowneŽbiegta
się
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(Na
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Wł. Milkiewicza o Danii).

Dla ostatnio w dniu 9-go bm. wyspodarczo społeczne Danji. Z właści"
przedmiotu
mu opanowaniem
wem

i stan

rozwój

zobrazował

prelegent

rolnictwa i życia

(obecny przemysłu,

w Danji, uzasadniając
tezy cyfrowo i nadając

Społecznego
/ poszczególne

przez porów-

gim Specjalne znaczenie

R

WSC

R ODRIC

nie podatkami i daninami publicznemi jest u nas za wysokie,
a więc
szkodliwe, Zresztą saino życie dawno
już to nam powiedziało,
czego
do-

wodem

spadek

dochodów

| dzić się myśl,

rezultatów moglibyśmy

poważnych

my, posiada-

dojść,

bogactw,

jąc tyle naturalnych

jeślibyśmy zużyli choć 1/10 energji co

1924).

l.dalej, nie posiadamy
własnych
kapitałów a obce
zainteresować
ani
przyciągnąć jak na obecne czasy nie

800.000 możemy—a przecież przyszłość Pol' naród duński, liczący ogó2łem
za- ski polega tylko na inwestycjach.
obszar
/ mieszkańców i zajmujący
kilka tysięcy kilo-

, ledwie czterdzieści

_ metrów kwadratowych».
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ustny i za pomocą
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działek.
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się
skiego,
składającego
oszacowanego
mieszkania,

Consacrez-es A des ćtudes proiession+
nelles faciles et attrayantes ches vous.
4 Aprės cuelgies mois de prėparation
vous pouvez obtenir le diplóme d'Ingėnieurou de dessinateur spėcialisė en

szematy umów i ofert są do przejrzenia w godzinach
urzędowych w D. L. P. w Wilnie.

Było tam ośmiu rannych kozaków
Jeden

w
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nie przy ul. św. Michalskiej Nr 8, zgodnie
z art. 1030 UPC ogłasza, iż w dniu 23
kwietnia
1926 roku o godz. 10 rano w
Wilnie przy u'. Zakretowej Nr 11—1 odbędzie: się sprzedaż z Iicytacjii publiczkch
majątku ruchomego Józela Koziełło-Poklew:
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m.5

Komornik

przy
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Wilno,
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sprawozdanie i przesłać je przez lieljo— Umrze—odrzekł spokojnie telgraf, trupy zabitych kiigizów
nale- czer.
żało pochować, ranni czekali na opa.
Powiedział to straszne słowo protrunek, trzeba było zająć się jeńcami, sto i głośno, a Fanni odczuła głębopodziałem łupów, koni.
zdobytych i ko w sercu jego znaczenie. Obejrzat.p. Olicerowie z kozakami zabrali się ła się przerażona. Wydawała się jej,

szy.
ba było sporządzić natychmiast, przed
sj
zachodem słońca. jeszcze dokładneciężko
Wydawca

Zygmunt

Skład główny:

я

14
telef. 9—05.

mogą

Radiolux'u.

nasion
najleppoleca

ia
śmietan*
kie
wieka.
PRACUJE
15 i 20 iat

wszelkich

ZARZĄD,
206000
0 630 0 0 02 0 60

Że- żar jakiś spadł

ru, na podwórzu ogarnęło wjeżdżających uczucie pospolitości i powszedniości.
iii

dnie

pastewnych

/ileński
i
i
żQj daž
z licytacji
należącego ies
do
munda
zastawnych
Wileńskiego
Banku Ziemskiego
wartości
O K
BA
nominalnej
po
1000 rubli sesji 1] Nr. Nr. 001767, jącego się z pianina i mebli znajdujących
001768, 003302, 004116, 003936;
serji lil Nr. Nr. się w cukiern «Świtezianka», Oszacowane010756, 011278; serji V:lł Nr. Nr. 42066, 44775, 44776, go na sumę 573 zł.

— Kiedy go raniono? — zaptałay gorsi, tego nie wiedziała, pojmowata
Aniczkow serdecznie poklepał Al- mocno zaniepokojona Fanni.
tylko jasno, że nie zrozumie
się z
manzora po Szyi.
— Nie jest ranny, tylko całe ciało ns nigdy, że będą zawsze obcymi
Oddział mijał wrota stanicy. W gó- ma w sińcach, obawiałem sięczy nie sobie.
rze, nietknięta
żadnym
powiewem, ma złamanej kości, ale Bóg strzegł.
XV. '
zwiesała chorągiew rosyjska, starz,30
—Chwała Bogu.— «że też nieokabarwach
wypłowiałych.
Po niezwy* zał nawet, że go boli—prawdziwy
Tej nocy były narodziny młodego
kłych przygodach, walkach i zwy- bohater z mego
się za
wujaszka
Jasia», księżyca. Gdy słońce ukryło
cięstwie, oczy napótkały zwykły
o- pomyślała Fanni i poczuła,
jak cię- górami, ukazał się księżyc blady, za-

nadchodziły

poty,

G

buraków

i najprostszą maszyną

wierzchowca?
ciężko ranny
dwoma
strzałami w cicho jęcząc niespokojnie gładząc się
— Pani lubi konie?
brzuch, rzucał się w malignie z twa- po piersi czarną dłonią.
— Okropnie, — odpowiedziała po rzą pozieleniałą i wykrzywioną.
Fanni zrozumiała, że byli to inni
pensjonarsku.—
Jak tu nie poznać, że
— Zaraz naprawimy
i dowódcę ludzie. Inne mieli dusze, inne pojęcia,

Istotnie

i marchwi

I piętro),

Sekretarz

członkowskich

pan ma i dwudziestu kirgizów.

braz kur, spokojnie szukających

łubinu,

tudzież różnych
warzywnych
z
szych
źródeł

4

i

oceniła natychmiast niebywale piękne- Aksajem. Fanni była tak podniecona, wiadali sobie epizody z wyprawy,
24 „że wciąż musiała mówić, ruszać się rozpytywali o obiad
:
go konia.
i' dysputowali
Teodozjo Mikołajewówno,— czemś się zajmować, Poszła więc do nad podziałem łupu, czy dopuszcze-

to koń rasowy! Wszystkie
widać pod skórą, az jaką
gonił kirgizów!
i

oficyna

AZ?

Do
rozmawiających
podjechał natychmiast do pracy. Fanni z Caran- że musiało ono takim
samym
groAniczkow.
Wyglądał
wspaniale na ką oglądali radośnie . wspaniałego si- mem uderzyć w serca kozaków. Lecz
Almazorze, i Fanni, okiem
znawcy, wego konia Zarlfa, porównującego z nikt nie zwrócił uwagi. Ranni
opo-

— jakiego prześlicznego

aptecznych

(lewa

2pokoje

solidne.

mowem— Garbarska 1.
abinet Kosmetyz
:
żie
czny Z Zdzienickiej. Masaż Tanio do sprzedania

a

ilni

lub zgłosili sprzeciwy.

Zatwierdzenie budżetu
7. * bór członków Zarządu i Rady
8. gór Komisji rewizyjnej
9.
Jne wnioski

towarzystw

budowy

5.

jaj

kontrabandzistów "usiłujących

6.

w Polsce. Odwiedziny
klubów
zamiejscowych mają być nie tylko aktem kurtuazji, ale i poparciem
moralnem wileńskiemu towarzystwu,

W skłąd komitetu

i składach

Nowy-Świa:

szki,

AVIĄTION

przeciągu

i

wła-

to już

Doroczne Walne Zgrom a dzenie upców
i Przemysłowców
Chrześcijan m.
Wilna
odbędzie się w lokalu własnym (Bakszta 7)
w piątek dnia 23 kwietnia o godz 7-ej w
pierwszym terminie, w drugim terminie zaś
prawomocne bezwzględu
na ilość przybyłych członków 0 godz. 8-ej tegoż dnia z
następującym porządkiem dziennym:
1. Zatwierdzenie nowego Statutu
Sprawozdanie z działalności Zarządu
i Rady za rok 1925.
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
4, Zatwierdzenie bilansu
5. Ustalenie
wpisowego
i składek

rasowych.

w

Jest

zakazany ten towar przeszmuglować.
Jak się dowiadujemy
do wzmożenia
Szmuglu przyczynił się spadek
cen
sacharyny, w znacznej ilości znajdu:
jącej się na Litwie.

Najtrudniejszem zagadnieniem gos-

podarczem

przekarano

Koniczyn (bez kanianki)
tymotki, sAseradelii, э pelu=

który sę
pod pod lopai“

zimne

Jasiński

mość: w Biurze Rekla-

STRIKE TEZRREKCZA

12 maja

kujemy
natych
miast z gwarancją
zwrotu w żądane
walucie, Zabezpie-

Portowa

D-r

powrócił
Wielka 24. Od g. 4-6 w.

„ZACHĘTA:

ustają,

ból,
aż #

wee

licząc
od daty wydrukowania
pierwszego ogłoszenia
w Monitorze Polskim złożyli je w Sądzie Okręgowym

ilości

liczy 21 ło-

łodzi

Ac

dzom administracyjnym.

8

nie pierwszy wypadek ujęcia szmuglu z sacharyną przez oddziały K.O.P.,
co świadczy o niebywałem wzroście

, Termin tego święta wioślarskiego
nie został jeszcze ustalony.
Prócz tego wileńskie two wioślarskie weźmie w tym sezonie udział w
wszechpoiskich regatach w Bydgosz-

wymioty

bnik usiłujący przeszmuglować większy transport z sacharyną. Na okrzyk
dowodzącego
pairolem
szmuglerz
usiłował cofnąć się z powrotem
na
stronę litewską, lecz 2ostał w porę
przytrzymany przez
żołnierzy. Przeprowadzone dochodzenie ustaliło iż
zatrzymany nazywa
się Kozłowski
Leon:

dniu

Kozłowskiego

nielada,

Niekiedy

p

sumie
od 100 do
60,000 złotych uło-

czenie

Prof.

W.

Gotówkę wkażdej

Dom Handil. 'Kom.

żeber i parcie na kiszkę stolcową.

49310, 52303, 54588, 61311, 72226, 72225, 88558,
88559, 88593, 90081, 90090, 93024, 93025, 95294,
95314 95315, 95316, 95317, 97278, 97279, 97280, 91281
97282, 97283, 97284, 97285; serji Xil Nr, 132749Jserji XIV

litewskiej patrol K. O. P. pewien oso-

W początku czerwca projektowane jest zorganizowanie regatów wewnętrznych towarzystwa
Oraz
we-

zupełności

ataków):
w dołku i wątrobie silny
i
Ža
Bi
stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga

ki. Wzdęcia brzucha, kd pęd

nywania

Towarzystwo liczy obecnie w swo- Dukszt został zatrzymany przez przech szeregach 250 członków, a ;wzra- chodzący wzdłuż granicy
polsko-

się do podwojenia

w

Nr. Nr. 140634, 140635, 140636,
serji XVI Nr. Nr.
140429, 149430,
serjj XX
Nr. Nr. 161464, 161469,
161470, 161471. 161472,
161473,
161474,
161475,
161476 serji XXI Nr. 167850, serji XXIII Nr. 169624,
serjj XXVII Nr. Nr.
174601. 175779,
175780,
serji
XXVIII
Nr. Nr
176879, 176880,
176881,
176883,
176884,
176885,
176886,
176887,
176888, 177106,
sei: XXX Nr. Nr. 192327, 192328, 192329, 194368,
194369, 196226, 106950, 196951, 196952, 196953,
196954, 196955, serji XXXVII Nr. Nr. 212747, 212750,
212751, 212752, 212753, 212754, 212755, 212756,
212757, seiji 40 Nr. Nr. 227836, 227837.
Wzywa się pizeto wszystkich ioszczących prawa
aby w ciągu
do
powyższych
tytułów
lat dwuch

W

MIRENDORF.

Niemojewskiego.

(podczas
rozchodzi ku

az

S++464+44444444444444

ny
awionskiej
decyzją Z mości publicznej, że w dniu 24 kwletnia
postanowił: wzbronić doko- 1926r. o godz 10rano w Wilnie przy ul.

dnia

szmuglu.

stająca frekwencja pozwala przypuszczeć, że sezon bieżący zapowiadają:
cy się niebywale ciekawie przyczyni

H.

Bóle i zawroty głowy.

a.

eroty:

sama?..

tzi
"OY!
(początkowe):
Ból w bokach i dołku"
podsercowym
(gtzie
schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie, Skłonność do obst: ukcji.
Język obłożony. Odbijanie gazami
wzdęcia i burczenie w kiszkach.

aptekach

o

rozmachu.

в

i

nic
Spadek

demon

CEU ZA

wicz i E, Desz,—datuje swoje powsta* celu zaszycia doinej wargi, która
nie od 1920 roku, chociaż de facto podczas pocałunku została do połowy
istniało już od roku 1912 jako sekcja odgryżiona.
wioślarska Sokoła, Od tego czasu

Znowu

i HALS

>. BEESEZBESESCERZ

F. Górecki, naczelnik
przystani J. Nic by nie było w tem dziwnego,
wypadki—niesteBuczyński,
zastępca
H.
Wenke, gdyż tego rodzaju
skarbnik
W. Szutowicz,
zast.
E. ty—są na porządku dziennym, gdyby
Urniaż, gospodarz prystani j. Sobrań- nie ostatni serdeczny pocałunek Iwaski, zast. J. Buczyńska oraz członko- nowa, po którym Bałożyn zmuszony
w
wie zarządu M.
Engel, J). Łukasze- został do udania się do doktora

posiada towarzystwo przystań (obecną), która wobec rozwoju towarzystwa nie może sprostać już swojemu
zadaniu i na miejscu której wkrótce

bez bólu. Ataki

w

cznym

Najnowsza atrakcja sezonu.
w arcywewsołej,, szampańskiej,

mieszka

#

schodzą

EDS RERIES EEST

zatarg na tle miłośnem,

r

Kamienie

Warszawa

10 aktów triagedja

żółciowe

=

CHOLEKINAZA

Sprzedaż

Zatarg dał okazję do pogodzenia się
i wypicia jeszcze większej ilości wódki oraz serdecznych
pocałunków.

Zalisz, sekretarz

ny

PARRY

Kobieta'leka:z

[.Zaldowicz | Z. Zeldowiczowa

piekantnej farsie w 10 atk.
Sekundują mu: najsłodsza
twarzyczka
MARION
M | XON
i niebezp'eczdla męszczyzn
MARGARET LiRENGSTON
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DENNY

pani

i usuwa

| Objawy

paru

p. Aj-

dukowa odbywała się libacja, której
bohaterami byli dwaj
znajomi
Szymon
Iwanow i Bałożyn.
W. czasie
kolacji często zakrapianej „monopol:

wileńskie,

se

REGINALD

zmiękcza

| Objawy

pocałunek

urządzi dniami w tutejszej restauracji

22

Kamienie

za
się walne

związku

Książe humoru

m
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przystani,

Wi. Chojnacki i M.

ul. Mickiewicza

'związku

PCA

Kameralne

„Polonja“ 22 Czy

do SPOT!owej.

doroczne

ubiegłych

Kino

MIEJSCOWA.

członków

2

LEA

l

Przyjęc. 9—1 i5—8 |
12—5. Chor.kobiece.
oraz spec. wsneryczne, moczopłciowe i skórne
uł. Mickiewicza
Nr 24 (obok hot. Bristol)
Wielka sensacja doby obecnej.
W. Zdr, P. Nr 31.
Tragiczny trójkąt małżeński

(ul. Ostrobramska 5)
Premjeral

ÓW roli gł. Świetlana i piękna

prasy sportowej. W dniu 20 b. m
dz. Świeczór w lokalu cukierni

maja zebranie

:

nastąpi

uważać
sezonu.

lat

1

wycieczka

iemenczyna,
9-2о

a

MIEJSKA

wojewoda

zebranie

20 b. m. odbędzie się pierwszy ?,S0:
"
nieoficjalny wyjazd osad wileńskiego */ 7!) stycznej»

towarz.

vice

KRONIKA

nie czynne od 14 do 21b.m.

Helios“ фе
„Melios“
šė Niechaj nas dziecko Sądzi

Olgierd Malinowski,
n. b.
czynny
członek towarzystwa, St. Wańkowicz
(senjor), L. Uniechowski, K. Wagner
i inni.
S
Т.

ka. Przypuszczenia, że nasi wioślarze
czują lęk przed
wezbraną
Wiiją
zdają się nie mieć realnych podstaw,
mamy tu raczej lęk o całość przystani, no i taboru.
=
2
ż

będzie

OŚWIATOWY

Kino-Teatr

Wileńskie towarzystwo |wioślarskie.
Jakkolwiek
sezon
sportowy
u
nas.w Wilnie rozpoczął się późno,
jednak wszystkie prawie gałęzie spor-

Kino

Doktór

opowiadanie

głosem nieśmiałym i zmieszanym:
— Gdyście wyjechał, było

swe

46. m.

Stowarzyszenia.

nie,

W

dzień

WZP Nr 63.

prosilišmy

bramę, nie

łuszna

wuju,

kozakėw-

wyjeżdża,
mi łam sama ngdzie poza stanicę, pos-

tak smutno, czułam się pokrzywdzozda Polarna,
Gniewałam
się na
W stanicy wszysiko ucichło,
lu- rą tak bardzo.
dzie poukładali się do snu, spały i wuja. Patrzałam długo za kozakami,konie. Głośniejszym stał się pomruk aż skryli się za górami, a ja wciąż
Koldżatki i cicha noc ;pustyni,
opo- sałam w bramie Sciemniało. Ukazały
wiadać zaczęła
swą
wieczną
bajkę się gwiazdy. M'ałam już iść do doświata, pełną tajemnic, którą nie każ- mu, zauważyłam jednak, że przy bra-

by zważali na
—

twemu,

rozkazowi.

Doskonale pani ztobiła!

— Druga noc minęła równie
cicho. Padał deszcz ze śniegiem, a ce
działo się tam w
górze, u Tronu

Bożego,

straszno

pomyśleć!

Niebo

bylo czarnei blyskawice przelatywały ai
demu jest dane zrozumieć i zgłębić. mie nie było warty. ; Zwykle stał tu co chwila. przecinając ciemny
firNa werandzie
stó
był nakryty. kozak, a icraz go niema, poszłam w mament ognistemi zygzakami. Grzmodo koszar»
Paliły się na nim
dwie
świece
w głąb stanicy, zajrzałam
"tu nie było
słychać, tem straszlampjonach szumiał samowar niewiel- Przy świetle fampadki jujrzałam dzie» niejsze
wydawały
się błyskawice.
twardo
kozaków,
ki i stała naprędce przyrządzona ko- więciu śpiących
Przeziębłam i przemokłam, tak, że w
lacja. Oficerowie głodni byli bardzo, dziesiątego nie było. Zrozumiałam dzień czułam się nie dobrze i, wstyd
gdyż trzecią już dobę żywili się jedy- że stoi na warcie na drodze do gra- mi przyznać się, przeleżałam dzień
nie herbatą z sucharami z tłuszczem. nicy chińskiej, u bramy więc nikt nie
cały w łóżku.
:
Fanni również wygłodziła się przez miał stać.
— Biedna Fanni.
— Ach, cóż za osioł ze mnie! —
te dwie — nie miała czasu na jedze— Nadeszła noc trzecia. Niebo
zawołał
Iwan
Pawłowicz.
—
Ucz
się
nie.
nieskaziWiek
żyjesz, wiek
cały, po burzy wczorajszej, było
Iwan Pawłowicz kończył powoli Mikołaju!
Zdawało
się wymyte
durniem
umrzesz! telnie czyste.
drugą już filiżankę i prosząco
spo- się uczysz, a
deszcz, wyszorowane
przez
Wszakże gdyby nie Fanni, byłaby te--przez
glądał na Fanni.
raz cała stanica nasza
Cisza
panowała
niezwyrźnięta i błyskawice.
— Nalać jeszcze? — zapytała
wykła i tylko Koldzatka z większym
— Wstyd mi już.
Napisane
tu zrabowana.
łoskotem — niosła swe
— Za mały 'zostawiłeś garnizon niż zwykle
«wypij i drugą», ale do trzeciej już
fale
po
kamienistem
dnie, lecz do jej
—
uspakajał
Aniczkow:
nie zachęcają.
— Proszę mówić» Przepraszam, że szumu przyżwyczaiłam się tak dalece,
— Cóż to zaliczenie!
— Prosze nam teraz opowiedzieć, panią przerwałem, mówił Tokarow do że cisza wydawała mi się niezamąconą niczem. O północy posłyszałam
droga Fanni, co zaszło w stanicy opowiadającej.
ż$— Poszłam więc do Carank, wśród kamieni szelest dziwny i głopodczas naszej
nieobecności, — zaktóry był jeszcze przy koniach. Pos- sy. Kamień wyślizgnął się z pod nóg
pytał Tokarow.
Aniczkow siedział naprzeciw Fan- tanowiliśmy stać na warcie po ko-czyichś i spadałz łoskotem.

nii oczy jego
swojej twarzy,

badawcze czuła na lei noc całą. Po cztery godziny. Przeonieśmielało ją to i siedziałam cały ten czas przy bramie.

że
krępowało dziwnie. Miała
wielką o- Było mi bardzo dobrze, czułam,
pomąchotę pochwalić się, ale w obecnoś- jestem pożyteczną, że wam
ci tego młodego oficera gasł jej za- gam.. Pierwsza noc przeszła spokoj:

Karwowski. — Odoowiedziainy Za ogłoszenia Zenon

Ławiński.
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