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Przesilenie

ministerjalne

jest jak

Wczoraj

wojna—=po jej rozpoczęciu nikt właś:
ciwie nie wie jak się Skończy i kiedy
się skończy. Obecne przesilenie . jest
swego rodzaju nowalijką w repertuarze
częstych
kryzysów
ministerjalnych
naszej republiki. Jest ono
w
całej
pełni, chociaż gabinet nie podał się
do dymisji. Paczątkowi końca
gabi-

Wschodnich obchodziło siódmą rocz
Wilna.

Ze względu na

udział i kresowego,żktóry umiał pozwać

czynny

decydującą rolę całego społćczeństwą
kresowego w tej wielkiej i wspaniałej akcji dziejowej, warto dziś zesta*
netu p. Skrzyńskiego— brakuje efekiu wić przeżycia z przed lat siedmiu,
taptowności z jaką
odszedł* np. 'p. gdyż perspektywa która nas stale odGrabski. — Nie możemy zresztą po:

w przededniu

i za:

motywem mającym decydujący wpływ
a

siły zbrójnej,

na stworzenie

_

wielkiego czynu,

do

nąiód

palić cały

szystkiem 1 iz jest

a psychologję

przez

coraz

bardziej

Wiersz milimetrowy. įeinoss

przywiązanego do

cie bałwochwalczo

cenie faktów państwowo-społecznych.

Zaczęło się przesilenie w niedzieję o godz. 6:ej w mieszkaniu p. Rataja,w tem. sanktuarium politycznęm

P3.i ZLN. na

Ogłoszenia

rozbicia koalicji.

Obrady , Piasta".

konierencji

WARSZAWA,

"_ W. „dniu dzisiejszym odbywały sję ostatnie próby

polskości.

woli stały się fortęcami

naszej republiki. Był to dzień wysię- Piłsudskiego o „Wyprawie
Wijeń:
Okres od chwili powstania KOK.
pów kabotynicznych. Mianowicie p. skiej*, czy z okazji rocznicy powsta- aż do wzięcia Wilna znamionuje harposeł

Daszyński

dawnego

wygłosił

swego

mowę

repertuaru o

boga-

PSL.

zdanie
zarząd

nawiązania poro-

ten

z

lata prowadziła.

mogąc

<Wciągnięcie

właśnie

państwa

i narodu

i z tą właśnie do tej walki przypisać należy kreso+
a <impuls który
słyszą już
li. wemu fara da se»,

patos i te same słowa

poda
p:

się do dymisji.

Koła

parlamentarne

udałoby się wciągnąć na miejsce PI?S.—Cn.N.W
nazwisko

p. Witosa),

tekę zaś spraw

zagranicznych

zatrzy-

nadal p. Skrzyński. Koalicja taka obejmowałaby NPR., PSL. Piast,

Ch. D, ZŁN: i Ch. N.

W wypadku gdyby NPR.

usunęła się od współ:

mieć jawnego

poparcia ani u

u:

socjalistów—w

n. demokracji ani

szły jedną drogą

swoich

dążeniach

sek rozważana jest jeszcze inna, według
której prezesurę objąłby
Sikorski, tekę spraw wojskowych gen. Sosnkowski,
sztab generalny

czelne

dowództwo armji

marszałek Piłsudski.

;

gen.
i na-

'

Przesilenie odkładane z dnia na dzień od miesiąca robi - wrażenie iż

kresowego

Dla - społeczeństwa
nadzieję maleńkie państewko polskie 1918 r. szczęściem było to, iż miało do czy* wybuchło raptownie i zastało poszczególne grupy parlamentarne niesłyszeć jeszcze nielaz. Ale mowa
p pchnął na drogę do mocarstwowego nienia z człowiekiem którego senty- przygotowane. Atmosfera zawiera coraz więcej elektryczności wobec kremanierą

wypowiadane

teralnie od kolebki

i

notrawili

swój

kapitał

stanowiska

fest zasługą społeczeństwa

dla Wilna zbieżny był z

W
chwili
sporów
Nadchodzi 1 Maj i pp. socjaliści chcą
już pod gołem niebem
wymachiwać strajków, twórzenia karlej republiki
ojski.
pięściami co się zmieści i złorzeczyć Judowej, w chwili ogólnej
dezorjen- "A jakim
rządowi bez żadnych
ograniczeń —
tscji skłaniającej gabinet Swieżyń- ziemiaństwa
chociaż zgóry można powiedzieć, że
skiego
do rezygnacji, bezdomne spo- przykładów.
jakikolwiek będziemy mieli
rząd
w
Uchwała
kresowe
z najdalszych
Polsce w dniu 1 Maja — nie będzie łeczeństwo

on mniej socjalistyczny niż

ten rząd

kresów

dąże-

niami tego społeczeństwa, a šwiatoraził jako
portyjnych, pogląd
ziemiański. nie

kresowego».

popularności.

ment

wschodnich

zebrane w War-

:
światopogląd
ów
był
parę
Oto
kresowego?

tycznej sytuacji gospodarczej kraju i
wiązanie sytuacji możliwie
jest w
przez zmianę PPS. na klub
Ch. N.
gą poważnych wydarzeń. W każdym
go co jest zrozumiałe ze względu na
sereg spraw niecieipiązych zwłoki.

=
sekcj ziemiańskiej ZiemMńskiej z owych czasów głosi: „poi

TenexodusP.P.S. z gabinetu otworzył
Pan

Rataj

w

i jednania, wejść w jego potrzeby, wy-

zom narodowo -demokratycznemu

filiżankach

swojej herbaty podał domieszkę
eli- socjalistycznemu, z których każdy ze
ksiru, od którego zwiądł
gabinet p. swego parlyjnego stanowiska Kresów
Skrzyńskiego.
nie chciał. Pierwsi dążenie na wschód
Jak się zdaje, p. Skrzyński ma do- nazywali—imperjalizmem, drudzy wisyć premjerostwa. Nie chcę być premdzieli w akcji tworzenia siły zbrojnej
jerem centioprawu—oświadczył
dzienchęć
„żubrów* do odzyskania
swonikarzom. Zdaje się że jest to życzenie wzajemne, bo i centropraw
nie ich majętności.
chce p. Skrzyńskiego.
Natomiast p.
Hasłem, które na swym sziandaSkrzyński ma prawie gwarantowaną rze wypisało społeczeństwo kresowe
tekę ministra spraw zagr. w każdym
ewentualnym gabinecie. (Prócz gabi- są słowa odezwy Komitetu Obrony
ochotników do
netu marsz, Piłsudskiego, lecz tego Kresów, wzywające
dywizji litewsko-białoruskiej a brzmiągabinetu teraz narazie nie będzie),
Wymieńmy teraz nazwiska ludzi, ce:
którzy wchodzą w rachubę przy two:
„Ludu Polski! Zali to czego nie
rzeniu nowego gabinetu. A więc:

Pan Rataj póty
póki funkcyjnego

jest

zdołali

niespokojny

gabinetu

nie

Potem przez 48 do 192 godzin

zgnębić

tiel i inni

obali,

Murawjew Wiesza-

słudzy

carscy,

żyje walczyły całe pokolenia

to, o co

we wszyst

nadzieją, że sam zostanie pre mjerem. kich powstaniach

powiedzieć się o rozwiązaniu
agrarnej, ustanowić słuszne

wynagrodzenia

sprawy
normy

W
|

folwarcznej i

służby

najemników, popierać prawną ochronę
pracy. Urządzając perjodyczne zebrania Związku Ziemian dla omawiania
soraw bieżących i wytwarzania opinji
publicznej, musimy baczyć, czy postępowanie nasze jest zgodne z kie-

przededniu

STUDGARD,

Stressemanna.

19.1V. PAT. Na dorocznym kongresie Wiertenbergskiej

partji ludowej dr. Stressemann wygłosił dłuższą mowę o polityce zagranicznej
Niemiec
w
najbliższym
czasie.
Mówiąc
o będących
w
toku
rokowaniach w sprawie traktatu z Rosją podkreślił, że rokowania z Rosją

nie oznaczają jego zdaniem bynajmniej porzucenia przez Niemcy

polityki,

*Myśl przewodnia tego traktatu nie oddala się zdaniem dr. Stresemawizji Litewsko-Białoruskiej rejentalnie na od polityki prowadzonej wobec Rosji przez pozostałe mocarstwa. Jeofiarowuje 400 morgów na uformowa- żeli traktat ten d.jdzie do skutku, powiedział dr. Streseman, to będzie: on

. „ LONDYN, 19 IV. PAT. „Times" dowiaduje się, że Chamberlain

gen.
Sympatji do

tego generała, lecz właś:

S€jnie on posiada żywą sympatję
sympatję
kompletną
mowej prawicy,

marsz.

obu

Dogedza

Piłsudskiego.

więc

podzielnoś

zjednoczenia tego co

stronom i kto wie czy zamiast

wróżonej mu teki ministerstwa spraw
wojsk. nie otrzyma propozycji
two:
rzenia gabinetu. Zwłaszcza
gdyby

przemocy

siłą

rozerwanem

było tak długo

oraz re-

tego traktatu. Minister Benesz,

pisze

dalej

dziennik, w zu-

ełnej zgodzie z państwami Małej Ententyi Polskifzwrócił uwagę

Angiji,

kotraktatu niemiec
rancji. : Włoch. na konieczność omówienia wpływu
tym
W
do Ligi Narodów.

sowieckiego na sprawę wstąpienia Niemiec

celu przedstawił on państwom, które podpisały
spraw, jakiemi należy się wkrótce zająć.

Rosja grozi

Polsce,

układy

Rumunji

i

w Locarno

listę

państwom

stytucji granic Prześwietnej Rzeczybałtyckim.
akcji,
tej
do
się
zyć
dołąc
,
pospolitej
Na marginesie konferencji rozbrojeniowej
próbowano tworzyć gabinet urzędni- rzenie siły zbrojnej?
wydzielając z majątku mego Ostaszyn
czy nazwisko
gen. Sosnkowskiego
Stanowili go właściciele ziemscy i w tejże ziemi Nowogródzkiej położoZ Moskwy donoszą: W sali muzeum
politechnicznego
wygłoszone
byłaby zupełnie aktualne,
i inteligencja miejska, ta ostatnia w nego 400 mórg polskich dla ufundo= zostały odczyty na temat rozbrojenia. Z referatami występowali Litw nów
Teraz Witos
i marsz. Piłsudski. znacznej
swej części pochodzenia wania osad od 5 do 10 mórg dla i b. minister wojny przy rządzie Kierenskięgo, Wierchowski, który już
To jest właściwie kombinacja, dla któ:
ziemiańskiego.
żołaierzy inwalidów, którzy walczyć dawno przeszedł na służbę do bolszewików. Mówcy odrzucali wszelką
rej zgodzono się na obalenie gabinetu
Środki pieniężne — pożyczka za- będą za sprawę zjednoczenia ziem myśl nawet o rozbrojeniu Rosji. Wierchowski zaś z dumą oświadczył, że
premjera Skrzyńskiego, Pomimo całej
powietrzne i chemiczne siły Rosji sowieckiej nie ustępują zjednoczonym
naganki, którą wobec osoby
marsz.
Piłsudskiego popisują
się endeckie
pisma prowincjonalne, nie orjentując

Z kogo składał się Komitet Obrony Kresów? i na czem opierał two-

ciągnięta

pod

„Pamiętników
Zrzeszonego
towane przez centralę, endecja zabiemarsz. Piłsudskiego

zastaw

Jan Lutosławski,

się w sytuacji, gdyż pogardliwie trakga o współpracę

najątków.

pisząc

wstęp

Pierwszego
Ziemiaństwa

temi słowy określa

Pan

do

polskich

na

jej

kresach

wschodnich

Środowisko

zie-

*

powołać pod prezydencją p. Witosa.
Do takiego marsz. Piłsudski by wszedł
bądź jako minister wojny, bądź jako

w okres naszej politycznej niewoli
10 maja 1919 r. delegacja Komiobciążone
potężną tradycją
dzie- tetu Obrony Kresów przyjętą została

strze Sosnkowskim.

przy

mini- jową,

Natomiast współ-

żadna

pod

inna

ono

którym

warstwa

(ziemiaństwo)

to

Polski,

Rumunji

Zjazdu
Polski“ łączam odnośną deklarację rejentalną*.

miańskie:

«weszło

siłom

względem
narodu

nie

i państw

bałtyckich. Żaś

środki

do

zdemoralizo-

w D. Litewsko-Białoruskiej, lub in- wania armji tych państw, posiada Rosja sowiecka o wiele większe.
nych formacjach. Przy niniejszym za-

w gabinecie, któryby chciała do życia

szef sztabu generalnego

WARSZAWA 19.1V (żel. wł Słowa,

Kłodawa,

w Belwederze i wtedy
nego Wodza usłyszała

z ust Naczelsłowa, które

Upadek

podeszło do niego dwó.

osobników uzbrojonych w kastety

zaatakowało

posła. Policji na dworcu

nie było. Po przybyciu do Warszawy
pos. Lancer interwenjował u _ min.

Raczkiew cza

i min, Piechockiego,

Jednym
z. napastników był niejaki
Mielczarek. Pobicie pos, Langera jak
należy przypuszczać -. było rezultatem
porachunków partyjno-agitatorskich.

Szkolnictwo

polskie

WARSZAWA,

19.V. Pat.

„czerwońca”.

Według
wiadomości nadeszłych z Moskwy, podczas
dyskusji nad
budżetem
w czerwonym parlamencie Moskwy,
wystąpił
referent Larin,
który oświadczył, że zdolność
płatnicza
czerwonca
spadła
na jedną
siódmą.
Dalsze wieści głoszą, że z braku surowca i opału, wypadło
wstrzy-

mać pracę na szeregu fabrykach tekstylnych

na

emigracji,

acka
komisja oświaty i kultury zajSen
mow
ała
się

na dzisiejszem posiedzeniu sprawą

szkolnictwa;polskiego ną wychodźtwie.

Po referacie sen. Szebeko wywiąz
się dyskusja, w rezultacie której ała
ko-

następującą rezolucję
przez
referentkę:

z

zadowolem znacz

komisja oświaty i kultury wzywa
rząd: 1) aby bezwzględnie obstawał

która znalazła swój wyraz w traktatach locarneńsk:'ch,
Te osiatnie
mają
za wyłączny cel zapewnienie pokoju w Europie i nie zwracają się prze”
żadnemu mocarstwu.
runkiem polityki polskiej w Kraju, ciwko Tymczasem
jednak w Moskwie
- od dłuższego czasu ustaliła się opiczy zjednywa dla niej szerokie masy nja, że traktaty te są początkiem ogólnej kiucjaty przeciwko Rosji. Traktat
ludności?*
z Rosją, będący
obecnie w toku
rokowań
ma
rozproszyć
te obawy.
A oto drugi przykład: p. Henryk Traktat ten polega na wzajemnem zobowiązaniu, że żadna ze stron nie
Giabowski ziemianin z Nowogródz- weźmie udziału w akcji skierowanej przeciwko drugiej stronie, oraz na
utrzymaniu dotychczasowych stosunków gospodarczych.
kiego w zzczątku formowania się dy-

Litwinów i testowai do końca
przeciw Jej TozBiałorusinów, w obronie życia ich i biorowi, uważam za swój obowiązek
wolności — pod sztandar
Orła i w chwili kiedy nam nareszcie zaświPogoni!"
nadzieja
tała tak długo oczekiwana

Langera.

Dziś o godzinie 4 tej rano gdy pos. )
Langer z Wyzwcienia po odbyciu
wiecu wsiadał do pociągu na stacji

Stwierdzając

naszego
narodu— nie osad žolnierskich dla inwalidėw, dopełnieniem traktatów locarneńskich.
Nadzieja ta kończy się na niczem. ma zginąć dziś bezpowrotnie jako 0a pisze o tem w następujący sposób:
Stanowisko Anglji i Francji.
Spodziewajmy się że i teraz tak bi
poerca
kobi
spad
i
fiara
naszej
obojętności
lub
partyjnych
uk
rawn
prap
„Jako
dzie i módlmy się, aby p. Rataj nie
sła Ziemi Nowogródzkiej Tadeusza
wywołał chaosu skracając sobie czas sporów?... Przenigdy!
zawiadomił rząd Rzeszy, że Foręigne Office nie odnosi się przychylnie
marszałkowlaski
Kto
żyw,
kto
a;
Boga
wierzy,
kto
rzucaniem
czekania
Reytana, który całym wysiłkiem bro- do nowego traktatu niemiecko-rosyjskiego. Stanowisko Paryża nie różni
skiej i czytaniem «Jawy», jak to już serce polskie w piersiach nosi— do nił do ostatka nienaruszalności i niewypowie się pragnie
zanim
się od stanowiska Londyn, Briand, ed ak
>
raz uczynił.
pro:
i
broni! "W obronie Ostrobramskiej, w
ci Rzeczypospolitej
poznać tekst

Zupełnie inaczej traktować należy obronie braci Polaków,
mamy
Nie
Sosnkowskiego.

pos.

poprawę, jaka zaszła w stanie szko
lnictwa polskiego we Francji, sena
cką

paktu gwarancyjnego.

Oświadczenie

złożył sprawo?

i Rząd.

misja
przyjęła
zaproponowaną

- Moskoa - Berlin.

w którym zasiadali pp. Moraczewski, szawie potrafiło przeciwstawić się winniśmy rozumiejąc ducha czasu
dwum najbardziej wpływowym obo- pierwsi wyciągnąć do ludu rękę po-

Ziemięcki i Barlicki.
przesiienie.

wobec tego ogólnie sądzą tu że rozdwóch
kierunkach,
a mianowicie:
lub szybkie załatwienie sprawy drobądź razie przesilenie nie potrwa dłusytuację wewnątrz
państwa
i cały

obradował Zarząd

Witos

sytuacji wewnętrznej które
przyjął
do
wiadomości.

Pobicie

mają

Dae
znaczyła, żę socjalice
wynoszą
Się z koalicji, w której mar-

o

Pos.

Sejm

sądzą,

"cji prezesurę objąłby jeden ze skonlizawanych parlamentarzystów (wymie-

małby

Piast

Uchwał żadnych nie powzięto ponieważ zdaniem zarządu
Piasta obecna
sytuacja nie wymaga jeszcze zajęcia
stanowiska wobec rządu.

tej kombina-

pracy w rządzie usiłowanoby pozyskać Koło żydowskie.
;
Wyjaśnienia sytuacji możaa spodziewać się najwcześniej jutro po
społedążeniami
nia „Komitetu Obrony Kresów*, pc: monję pomiędzy
a dąženiami pełnych posiedzeniach klubów PPS iNPR. Decyzję co do dymisji gabineruszaną była sprawa stanowiska spo- czeństwa
kresowego,
- tu poweźmie Rada Ministró w dopiero ria posiedzeniu środo wźm.
łeczeństwa kresowego w wojnie z Naczelnego Wodza.
Oprócz wspomnianej wyżej kombinacji według obiegających pogłolub nie
bolszewikami którą Polska przez dwa
Obie strony, nie mając

tych io biednych,o nędzarzach, o nę:
dzy, o 18
tysiącach
kolejarzy
wyrzucanych na bruk, o pięściach
roboiniczych. Nikt się oczywiście z patosem p. Daszyńskiego nie liczy, a

najmniej ludzie, którzy

PPS
z koalicjj
"1

ż: wtenczas

19.V. (żel,wł. Słowa)

Dziś po południu

„piątki* spodziewana jest dymisja gabinetu.

zumienia i wypośrodkowania nowego programu sanacji. skarbu, czego szar”

lata nie- niano nawet

przęz

swych siedzib, które

Niejednokrotnie w «Słowie», czy
tow związku z odczytami Marszałka

towy na stronie 2-ej i 3-ej
30,gr
apie
lesłane 40 gr. W n-ch świąj
rowe i tabeiowe o 25 proc. dro

Kronika reklamowa ablu

WARSZAWA, 191V (tel. twł. Słowa). Przesilenie rządowe nie zostało
i oficjalnie otwarte. W związku z wczorajszemi
oświadczeniami

kręsach-odseparo" PTI

na

polskiego

stwa

cechować objektywizm
w o- wanego od sporów partyjnych, wresz-

winien

histerykiem.

ogółu

i

e

WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24

a
Wilna był se są bardzo słabe.
oswobodzenie
nią ną
„Rzczą
prawie
pewną
jest
że
PPS
usinie
się
z koalicji:W kuluarach |
światopogląd ziemiański--światopogląd
sejmowych
wobec
wytworzonej
sytuacji
tworzone
są różne kombinacje:
odrę*
w specyficznie,
równywać tych .dwuch
premjerów. dala od historycznego, momentu je- rozwijający się
rządowe. Premjer Skrzyński oświadczył dziennikarzom, że z chwilą ustąPan Grabski uciekł gdy wszystko na- dnocześnie pogłębia: pojęcia narodu, bnych warunkach bytowania ziemiańpienia

psuł. Pan Skrzyński mie ucieka i sam
nic nie psuł. Pan Skrzyński przedew-

zo

MI.

Gabinet pana Skezyūskieto ustępuje.

ideologji swej zachowały typ światopoglądu zięmiańskiego.
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Redakcja i

ODDZIAŁY:

i wyrabiających maszyny.

przy wykonaniu trakiatów zabezpie
czających dzieciom naszych wycho Jźców oświatę
w języku
ojczystym,
2) aby Zwrócił większą uwagę na zakładanie ochron przedszkolnych, oraz
na

oświatę

wp

pozaszkolną,

3) by

in-

duszpasterze i konsulaty otanajczułszą opieką te skupienia

czaty

polskie, w których daje” się zaważyć

niechęć,

a

choćby

oświaty polskiej,

obojętność

«а

zbadali przyczyny

tego star rzeczy i usiłowali stosunki

te naprawić,

obczyźnie

nia

rzeczy

4) zważywszy,

że

nauczyciele oprócz

obowiązku

w szkole

winni stać

na

na

pełnie-

z

czele

natui

ruchu

oświatowego i kulturalnego wśró
dorosłych Ministerstwo przy wyborzce

personelu

przeznaczonego

polskich zagranicą

wać nietylko

do_

szk

winno się kiero-

zawodowemi

kwalifik

acjami, ale również wysokim poziomem etycznym kandydatów i już

stwierdzonemi w kraju wynikami ich

pracy pedagogicznej.

я

Przerachowanie obligacyj pożyczek

Z dniem

państwowych.

15 bm.

upływa

termin

składania zgłoszeń o wyższe

przera-

chowanie obligacji pożyczek państwo-

wych z roku 1018—1920.

Zgłoszeń

takich wpłynęło do urzędu

pożyczek

1000

dziennie.

państwowych dotychczas około 80
tysięcy, Ranirtają one w daisz
ym ciągu w ilości powyżej
Ponieważ

do wyższego

chowania uprawnieni
wotni nabywcy tych

przera-

są jedynie pierobligacji,
oraz

ponieważ kurs przerachowania

zale-

ży od daty nabycia, jest rzeczą
konieczną złożenie przez petenta
niezbędnych dowodów, a przedewszyst-

kiem

dowodu

stwierdzającego

po-

wyższą datę nabycia. To też posia.
dacze pożyczek, którzy zgłaszają podania przez banki
ludowe,
kasy oszczędności względnie inne instytucje
kredytowe, nadsyłają
je odrazu
ze

wszelkimi potrzebnymi dowodami. O
ile takie dowody nie mogły być zło-

żone, ustawa z dnia 20 lipca 1925 r.
nadawała prawo zwykłego przerachowania na podstawie
rozporządzenia
prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia
17 marca 1924 r. (Dz. U.R.P.N.
27,
poz. 2774), przedłużając termin konwersji

od

dnia

31

stycznia

1925

r.

90 ста 31 grudnia 1925 r. Z
praca gen. Skorskiego z Piłsudskim, może się z niem mierzyć, zwłaszcza, dla ziemiaństwa kresowego miały
upływem jednak tego terminu tylko pier:
o której jako © możliwości denosi że te pozostałe warstwy narastały
a
drogowskazem,
dalszym
w siebie. Ambicji tej miałem poddo: kresowego stawał sięw oczach słabszych wotni nabywcy mogą ubiegać się
nasz warszawski korespondent —wy- właściwie dopiero po utracie przez służyć
o
które
wyrażały
pogląd,
iż
rola
zie:
statkiem.
Szukałem tego egzaminu by Szczą formułkę. Zaczął się okres do powyższe przerachowanie a więc są
daje się nam być kompletnie niemomian na kresach już się skończyła—a dowieść, że co ja zrobię
żliwa, kompletnie nieprawdopodobna. Polskę niepodległości państwowej».
tego nikt ktryny partyjnej Okres pogłębiania obowiązani do składania dowodów,

Jeżeli twierdzenie o
„narastaniu przejąć ją muszą inne warstwy jak nie zdoła”.
Gabinet p. Skrzyńskiego formalnie
pesymizmu w który ziemiaństwo wpę- jakie przewiduje rozporządzenie
wyjeszcze żyje. Wczoraj o godz. lej nowych warstw* zastosujemy do po- doktór, sędzia, nauczyciel...
października
Po zdaniu tego egzaminu zbęd- dzano. Materjał społeczny który przy konawcze z duią 6
1925 roku.
rada ministrów przerwała swe posie- szczególnych dzielnic w momencie
Słowa te padły z ust. Naczelnego nym mi się stawał Komitet Obrony Kre- innej taktyce mógł stać się podstawą
dzenia dla narady
ze stronnictwami
odrodzenia Polski w roku 1918—to Wodza w chwili, którą charakteryzuje SÓW»
Barometr giełdowy.
dla stworzenia mocnej konserwatywi obiecała się zebrać we środę. OptyHarmonja prysła.,.
„
WAR
SZAWA, 19-1V, (fel. wł. Słowa).
mistów jednak, którzyby sądzili, że będziemy musieli stwierdzić, iż dziel- temi słowy w swoim odczycie wileńnej myśli państwowej został, zmarno- Dziś dolar
na
nice

gabinet
przy

p. Skrzyńskiego utrzyma

życiu

brak

jest

w

‚ 56

\ агзхаси'!е‚

at,

w

położone na wschó.
Od
Swojej strukturze społecznej

Buga
naj-

mniej temu „narastaniu* podległy i w

skim:

„Wilno

Gdy państwo
ludzi silnych,

było

moim

egzaminem.

wybiera wodza, szuka
:mbitnych, wierzących

Zaczęła

Nakaz

się

sekcji

szara

rzeczywistość,

Ziemi

wyraz dynamiki ideologji

Mińskiej,

ten

ziemiaństwa

czarnej

weny,

Michał

Obiezierski

giełdzie

zwyż.

kował dalej. Ostatecznie ukształtował
się kurs na 9,70 w płaceniu W obro:
tach międzybankowych nadal utrzyma:
je się kurs 8,90. Bank Polski płaci 8,83,

i

2

Ss

ECHA

KRAJOWE:

Jeszcze o neo-rusyfikatorach
—
«Krasnoje

Polesia.

W

sądzie

(organ

na Kresach»

<Prześladowanie

PPS.

wydrukowany

wyjątko-

ten zrobił ciekawe odkrycie

a miano-

„że przez nieświadorność partja P.P.S

„dała schronisko

i szyld

wo po polsku, wskazuje na męczeń- „wodowych bandytów
ską drogę, jaką władze tutejsze zgo„Rzeczypospolitej.“
towały partji socjalistycznej.
Artykuł
wicie, że

ludność tutejsza skłania się

do socjalizmu.

е

:

Dalej «Krasnoje Znamia» pisze, iż
spolicja szerzy potworne i bezczelne
kłamstwa, jakoby w ostatnim napa:
dzie bandyckim brali udział PPS owcy».
W drugim artykuliku, w tymsamym
numerze,
nazywa
„Krasnoje
Znamia* podłością ze strony korespondenta i redakcji «Słowa», napisa:
nie iż rozstrzelani bandyci, byli człon-

właśnie

z tych

wiosek

i sami zeznali,

niedzieli

odbyło

wojskowym

przy

się w

ul. Dzikiej

śledztwo z zabójcą Huberta Lindego,
sierżantem Wacławem Trzmielowskim

ści tragicznego wypadku.
Dochodzenia
prowadził
oficer
śledczy I Dywizjonu Zandarmerji, rotmistrz Handt pod
ogólnym
kierun-

kiem prokuratora wojskowego,
pulkownika Kaczmarka. Wśród przesłu-

Nr

Wyrok

w procesie

Sąd

stwierdził winę

WARSZAWA,

19IV.

PAT.

w sprawie

zmarłego

Prokurator

wielkiego

o zabójstwie

Sądu

tragiczną śmiercią

Lindego

oraz

wniosek

macji.

naprężenia

mającego

przewodniczącemu

o umorzenie

wyrok

oraz Baua

urzędowy

sprawy

Lindemu, o ile cofnięte będzie powództwo cywilne.
ratorji Generalnej Werner, jako rzecznik powództwa

nastąpiło

ogłosić

Huberta Lindego

Rudnicki złożył

Mundury naszej
dyplo.°

Lindego.

Wśród

dziś o godz. ll-ej otwarcie posiedzenia

niewicza.

Lindego.

i Hry-

akt

karnej przeciwko

Przedstawiciel Prokucywilnego ze strony

Skarbu, podtrzymuje powództwo wobec czego Sąd udaje się o godz.
11
min. 30 na naradę w sprawie odpowiedniej zmiany pytań, z pośród których usunięte
zostaną
wszystkie
pytania dotyczące orzeczenia kary dla
Lindego, przy odsyłaniu pytań po orzeczeniu samej jego winy.
WARSZAWA, 19,IV. PAT.
O godz. 12:ej Sąd ogłosił wyrok

. — (w) Niefortunny wiec 'po- że wygłaszał on niejednokrotnie w „i
że «takich jak
sła Helmana.
Wobec zbliżającego czasie przerw zdanie,
się święta socjalistycznego 1-ma maja
coraz częściej słychać
0 rozmaitych
wystąpieniach
komunistów,
którzy

Linde należałóby ubić».

ai

o

i

Zamach

Zestawianie

jednak

nazwiska Trzmielowskiego z

osobą

p. Orszówny, b. urzędniczki

a TAI

S O

NIN

IST

magają

im w tem

agitatorzy N. P. Ch.

szerzeniu

zamętu

i - Wyzwolenia,

nia żniwa osławiony

natychmiast

zwołał

poseł

wiec.

Helmani

Na

wiecu,

ten nowy entuzjasta Bolszewji i bol-

W dniu 13 b. m. odbyło
się w
Baranowiczach zebranie
przedstawicieli organizacyj społecznych. Po dłuż-

mana

Mimo

„soczystej*. mowy

na księży,
i państwu.

posła

i sąsiedztwo: podczas przysiuchiwania
się rozprawom była tylko dziełem

przypadku. Hipotezę.

polityczny w Kownie.

Strzały do sypialni

wia

także okoliczność, że p. O. dzieli

cenia, niedopuszczająca

stosunki

na bliższe

u tej osoby

komisyjne zdjęcie

Trzmie-

jest

pesia

uświadomionych

„Kulenie gminy Niedźwiedzick'ej, po„wiatu Baranowickiego, w numerze zaś
„następnym z dnia 15 marca,
po u„jawnieniu, że Komitet
w Kuleniach

najęży

terenu

posłużyła

GDAŃSK

krytyka

19 4 PAT. Z Kowna

chrześcijańskiej
donoszą, że organ

Smetony „Lietuvis“ został skonfiskowany i obłożony:
kości 1500 litów za artykuł atakujący rząd w związku

Kłajpeda

osób

*

na wiecu.

Żona
mordercy
zgłosiła
się w
Propozycja posła Helmana
zało- niedzielę do władz
więziennych z
żenia koła Niezależnej Partji Chłop- prośbą o pozwolenie widzenia się z
skiej w Rudominie nie można powie: mężem. Z powodu
toczącego się w
dzieć aby spotkała się ze spontani- danym momencie śledztwa uzyskała
cznem uznaniem mieszkańców
mia: zezwolenie na krótką rozmowę wobec

steczka. Zgłosiło się zaledwie 13 osób, świadków dopiero po upływie
które niezwłocznie wybrały
prezesa, godzin.
sekretarza i członków zarządu razem
w liczbie siedmiu. Pos. Helman
za.
pewnił nowowybrany zarząd, że przySzle instrukcje dotyczące
wystąpień
pierwszomajowych, podczas
których

zademonstrować

N.*P. Ch. w Rudominie.

obecność

Spółdziel

tej

czoch

nocy

i

grzywną w wysoze sprawą utworze-

chrześcijańskiej demokra-

KONICZYNY
ŁUB

zbadaną

na zawartość

wodu

stolarz,

dowy

w

kilkoma | pismami

Trzmielowski

obecnie

szkole

z za-

sierżant zawo-

oficerskiej

!

w

War-

złotych.
Legitymacje powyższe uprawniają do
korzystania: 1) stałego prawa wstępu
na targi, 2) do zniżki na powrotne bilety kolejowe z Poznania do pierwotnej stacji wyjazdu, lub
do granicy

INU

polskiej.
:
W drodze powrotnej z Poznania
kolej pobierać będzie: za bilet | kl.

kanianki

0

wana i wykluczona
z «koncertu eu„nie swoje* t. j. ogólno państwowe ropejskiego»
niema
już w Europie
sprawy. A zresztą — co to pomoże! opieki dla małych i słabych a
(Dokończenie).
Austcja
Siły i rozum są w Austrji tak rzad. liczyć się może tylko
z dwoma potęW listach i zapiskach Bismarcka— kie, że nie
wolno:
łudzić się aby gami: z Niemcami i z Rosją.-1 znowu
pisze
F. Hoesick—ogłoszonych
po przemówienie do nich mogło odnieść odsłonił plany
podstępne
Bismatka
jego śmierci, mnóstwo
znajduje się jaki skutek. (') Można tylko sobie wy- szukającego sojuszu z Rosją...
po za
wymownych siadów obawy i niena- obrazić jaki podniosła
hałas — pra- plecami Austrji,
«najdroższego Niewiści, jakiemi „żelazny kanclerz* za- sa wiedeńska.
Prusofilom naddunaj- miec aljanta», faktycznie
przeciwko
szczycał autora Preliminaires de Sa: skim niemogło pomieścić się w gło- temu aljantowi. W tejże
słynnej swodowa,
a że ten instynktywny lęk wie aby
z apologją Francji mógł w jej mowie.. przepowiedział
Klaczko
przed genjalnym człowiekiem,
prze- sejmie lwowskim wystąpić., wiedeń- dobitnie,
że wszedłszy w sojusz z
glądającym na wylot pruskiego
kan- ski Aofrath!
Jak śmie robić politykę Niemcami
„będzie musiała
Austrja
clerza, nie pozoslał bez
wpływu na na własną rękę a w dodatku franko- utrzymywać odtąd silną,
wielką i gofilską!
mściwość
bismarkowskiej
polityki
tową do boju armię". A o Rosji móBeust zląkł się, Kiaczko uprzedził wił: „Nie trudno
względem Polaków, to zdaje Się wątjuż teraz przewi-

i za* konsekwencje, które musiałyby logicz- dzieć, że Rosja niedługo całą
swoją
wziętość należały, jak wiadomo,
do nie wypłynąć
z jego mowy i złożył potęgą zaważy na szali ludów słocharakterystycznych cech organizacji w ręce kanclerza swoją dymisję.
wiańskich
i wtedy mieć
będzie
duchowej Bismarka.
Ze swej strony Bismarck interwe sprzymierzeńca, na którego
dotych:
Klaczko zostaje wybrany
posłem njował aż u cesarza Franciszka Józe- czas daremnie liczyła”,
Już wówczas,
nie ulegać. Mściwość

—dzięki oczywiście

bliskim

stosun:

Klaczce włos

nie spadł

a

w

z głowy

pierwszych

od tego

dniach

stycznia
1871-go Austrja uznała wyniesienie Wilhelma
Pruskiego
HoStadnickimi, Potockimi. Nastaje woj- henzolierna na tron Cesarstwa Nie”
na francusko-polska. Klaczko wygła- mieckiego.
W tymże roku i miesiącu
sza w sejmie lwowskim wspaniałą
delemowę i zważywszy na stosunki
łą- gacje austrjacka i węgierska obradoczące Austrję z Niemcami—niezinier- wały wspólnie w Peszcie, Wywiązała
nie
śmiałą
Doradzał
mianowicie się walna dyskusja na temat polityki
aby sejm,
w adresie „do cesarza dał zagranicznej Austro-Węgier. Imieniem
wyraz naszym sympatjom oraz uczu- delegaiów polskich zabrał głos Juljan
ciom... dla Francji. Nie stało się te- Klaczko. Stwierdził fakt, że z chwilą
mu zadość pomimo ogromnego wra: gdy Francja została pobita, sparaližo.
kom

z

Wodzickimi,

żenia, które

Adam

mowa

Sapieha

Tarnowskimi,

wywarła.

był zdania,

Sam

że

ks.

sejm

*) F. Floesick: «Juljan Klaczko»

międzynarodowego

instytutu

w Rzymie.

rolniczego

„ RZYM 19 4 PAT. W dniu dzisiejszym odbyło się tu otwarcie VIII
sesji plenarnej międzynarodowego instytutu rolniczego w obecności króla,
prezesa Rady Ministrów Mussoliniego, oraz przedstawicieli 57 narodów.

Karąchan

ma

Mussolini

i Grecja

str. 170.

Mundury

że konferencja

z greckim

i szczerych

stosunkach

INS RAR

S

ministrem

i handlowych.

grecko-włoskich
TI

spraw

za-

W zu-

broni nie znalazł innego

ES EITI

wyjścia z sytuacji.
zupełnie sztywn
na przestrzeni

w
styczniu
1871-go
przewidział
Klaczko jasno: konieczność zbliżenia
się Francji do Rosji, tulońsko-kron-

skie.

>

—

przymierze

Panowie!

—

francusko-rosyj:

mówił — Francja

znów się podniesie i odegra jeszcze
rolę w historji, a wtedy przymierze
Francji i Rosji zdaje mi się być ko-

niecznem,
mocy

wincje.

nadzwyczajnych

i mi-

wo do pełnego

haftu na kołnierzu,

mankie-

na ka-

peluszu.
Sekretarze ambasąd i posełstw jedynie
pełny hait na kołnierzu i gałon
na spodniach pojedyńczy złoty i czarne strusie pióro u kapelusza.
z

Z
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CHAUFFAGE
BETON

Demandez
chure
P.

CENTRAL

ARME.

aujourd'hui
absolument

móme la bro.
gratuite A:

L'INSTITUT MODERNE
POLITECHNIQUE
40,

rue Denfert— Rochereau,

PARIS.

nie zaszła żadNSS

Na odcinku Suwalskim został zastrzelony niejaki Feliks Pilawski, mieszkaniec
a
strefy nadgranicznej.
„ Pilawski
idąc
wieczorem drogą pieygtanicsną zbłądził, natrafił na posterunek policji granicznej fitewskiej i został zastrzelony.
ilawski nie był oficerem służby czynnej, był natomiast ofieerem inwalidą w stanie spoczynku. Istnieją przypuszczenia, że policjant litewski strzelił nie wzywając wy*
INEO
do zatrzymania się. Zwłoki wydała policja litewska graniczna naszym
.
władzom.
Prokurator Sądu Okręgowego w Suwa)kach. wszczął energiczne dochodzenie. Oburzające. jest poprostu zachowanie funkcjonarjusza litewskiej policji granicznej, który poza
użyciem

poń-

ELECTRICITE

zaprzeczają pogloskom.

Mussoliniego

posłów

tach i patkach. Pióra strusie czarne

ANGORA, 19, IV. Pat. Ambasada
włoska zaprzecza wiadomości
„Westminster Gazette" o rzekomym układzie włosko-greckim
skierowanym przeciwko Turcji. Redaktorowi dziennika „Akchai* oświadczono w

ambasadzie,

czarnych

i czółenek lakierowanych

nistrów pełnomocnych, jak również ministrów rezydentów różńić się będą galonem
pojedyńczym złotym bez amarantowej wypustki ną szwie u spodni.
Radcowie ambasad i poselstw mają pra-

być aresztowany.

granicznych dotyczyła spraw ściśle gospodarczych

będzie
stoso+

nogę

i nie odwa-

tu metrów

(tyle

NASIONA
Koniczyn (bez kanianki)
tymotki, seradelli, peluszki, łubinu,
buraków
i marchwi
pastewnych
tudziež rėžnych
nasion
warzywnych
z najleppoleca
szych
źródeł

Zygmunt
Wilno,

Nagrodzki
Zawalna

lla

e

gzlicyjski nie powinien się mięszać w

fa.

———

połowę ceny biletu li kl, za bilet II
Należy bowiem zaznaczyć, że Pilawski miał
kl. poiowę ceny biletu III ki., za III ki. żyłby się na ucieczkę przed zdrowym policjantem
jdku),
bowiem było od granicy do miejsca
połowę ceny biletu IV kl.
Pogrzeb ofiary odbył się w dniu 18 b. m.

z

Lwowie
ziemskiej

w Kownie.

„ Zamordowany na granicy.
są do
nabycia
w
sekretarjacie,
Stowarzyszenia
kupców i przemyW sprawie wiadomości «Elty».
słowców Chrześcijan m. Wilna. (Bak:
W
sprawie
wladomošci
podanej w niedzielnym numerze «Słowa», na podstawie
szta 7,i w Banku Spółek Zarobkowych
«Elty>, 0 zamordowaniu rzekomego oficera polskiego na odcinku Snwalskim
ul. Adama Mickiewicza 1 w cenie 8 intormacji
przez funkcjonarjusza litewskiej straży granicznej, dowiadujemy się co następuje:

przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprzedajemy w zaplombowanych
workach.

do sejmu galicyjskiego we
z kurji większej własności

sesji

pełnie przyjaznych
tymacje uprawniające do wstępu
na па zmiana.
STAI
międzynarodowy
targ w Poznaniu SIS SS
(w czasie od 2 do 15 maja 1926
r.)

NASIONA
O
W
S A
JĘCZMIENIA

i

lecz

— Karty wstępu na międzynarodowy targ
Poznański. Legi-

Poleca:

SERADELI

na wymarcie.

EEE:

Otwarcie

zwyczaj wymaga

krótkich, dozwolone
Inb czarnych, oraz

Otóż
mundur polskiego ambasadora
będzie miał pełny haft na kołnierzu, mankietach, piersiach i patkach, galon podwój:
ny złotyu spodni z amarantową wypustką na
szwie. Pióro strusie białe na kapsiuszn.
|

Z Kowna seek
Dnia 17-go b.m. zostali tu rozstrzelani Polacy, Donat
Kozłowski i Jarosław
ondomański. Sąd wojenny skazał ich na karę śmierci
ża rzekome uprawianie szpiegowstwa na rzecz Polski. Jak nas informują z innych źródeł, mamy tu do czynienia ze zwykłą prowokacją kowieńską.
A

konsularnej zaś — ciemno-

resują
odznaki poszczególnych
stanowisk
w umundurowaniu naszych dyplomatów.

demokr.

Woldemarasa

nieuniknionem.

zaś Rosji odzyska

Przy po-

utracone pro-

I o tem, że od zwycięzcy Francji
zagraża Europie nieubłagany
milita-

ryzm—mówił Klaczko.
Mowa jego stała się wypadkiem

ecz
K
dnia—nietylko w Austrji. Lecz
Klaczko
Austrji na korzyść Niemiec. Gorczanie mógł już dłużej w Wiedniu po- kow dał siebie Bismarckowi wywieść Klaczce dopomėdz materjalnie, wprozostawać. Zresztą, wielki jego przy: najhaniebniej w pole, dał siebie po. wadził go do rady naczelnej założoAustrji
stolicy
nego w 1880tym w
jaciel hr. Beust nie był już kancle- dejść i wyżyskać,..
na
osiadłszy
Klaczko,
Laenderba
nku
rzem, a Alfred hr. Potocki
nie stał
Książka Klaczki, kładąc koniec stałe w Wiedniu
miał
dość
czasu
już na czele gabinetu. Klaczko przez przyjaźni i zaufaniu dwóch kanclerzy,
Bruksellę wrócił do Paryża. Wrócił siejąc niezgodę pomiędzy nimi, wy- dia opracowania drugiego kapitalnena krótko do Wiednia aby być świad- warła tem samem doniosły wpływ na go swego dzieła nic nie mającego
kiem jak podczas zjazdu trzech cesarzy Bismark Austrję wystrychnął
na

dudka — i,

przebieg kongresu

europejskiej

berlińskiego

zrażony do polityki ak- ku 1878 go, podczas którego

tywnej, wobec upadku

Francji i

nie- się cicha lecz zacięta wojna

mocy Austrji, postanowił;schronić się
po1 skrzydła Sztuki: Przez czas dłuż-

szy

przebieg polityki

przebywał

kolejno w Rzymie

Gorczakowem

a Bismarkiem,

za
mające
z polityką,
wspólnego
np. na przedmiot życie i działalność papieża

z ro- Juljana ll-go na tle jego epoki. Pow-

toczyła stała jedna z najpiękniejszych książek,
między jakie wogóle napisano o sztuce Odrogrunto- dżenia we Włoszech, kto wie czy nie
najpiękniejsza...

wnie z sobą poróżnionych.
Lecz sam Klaczko, coraz bardziej
i

zniechęcony do polityki, widząc ban%
kructwo swych politycznych ideałów,
Urywam. Nie chodziło mi, biorąc
na
sejm
galicyjski
1
deputowa- rozgoryczony, coraz już częściej
tepióro
„gazeciarza“
taką,
jak
nym
do
wiedeńskiej
Rady
Pań- raz dłuższe robił do Włoch wyciecz- pod
stwa.
Wróciwszy zaś do Paryża w ki, obcując z arcydziełami Sztuki, O- Klaczko, postać, o konterfekt do naj1874-:tym rozpoczął pracę
nad prze- wocem tego odwrócenia się od poli- drobniejszych szczegółów opracowaprzyświetnem swem dziełem, zatytułowa- tyki było arcydzieło
Klaczki, uwień- ny, a może jeszcze „nowemi
biograficzno - krytycznemi
nem „Deux Chanceliers* (Dwaj Kanc- сгопе
przez Akądemję
Francuską czynkami*
lerze). Ukazało się ono najpierw w „Wieczory
których zaopatrzony!
florenckie“, o
Bynajmniej.
kilkunastu zeszytach Revue des Deux wyraził się St. Tarnowski, że «odkąd
Mondes i w ślad za tem w wydaniu w Polsce zaczęto pisać, nigdy jeszcze
Chodziło mi jedynie w tym wyksiążko .em w 1876-tym.
Q przy:
w kwestjach literatury zagranicznej i padku — o przypomnienie.
Znakomite to studjum miało kilka- Sztuki nie było przez Polaka napisa- pomnienie chluby Wilna, jednej z
naście wydań, tłumaczone
było
na nem nic, coby wagą
i
najszlachetniejgłębo- najrzetelniejszych
swoją,
języki obce. Wykazywał w niem Kla- kością nauki, przenikliwością myśi, wy- szych,
czko, że zgoła inaczej
wyglądałaby kwintnością krytycznegoi artystyczneDwadzieście para
zaledwie lat
Europa w 1875-tym (pięćdziesiąt lat go zmysłu, a wreszcie układu dosko- upłynęło od śmierci Juljana Klaczki (*)
temu) gdyby kanclerz ks. Gorczaków nałą proporcją i stylu šwietnošcią,
*) Klaczko w 1888,ym osiadł na stałe w
zbytnio Bismarckowi nie ufał, Bismarck, choćby z daleka
do
się
zbliżało
Krakowie całkowicie pochłonięty
pisaniem
podając
siebie
chytrze
za jego „Wieczorów florenckich*,
dzieła swego o Juljanie Il.gim. Nie wygląda
„ucznia* wyzyskiwał zaufanie swego
z ich wcale na swoje 72
Zaprzyjaźniony od dawna
lata—pisał podówczas
„mistrza* ze szkodą Rosji, Francji ia1torem
Ludwik hr. Wodzicki, chcąc F. Hoesick, Krzepka postać niewielkiego
Florencji. Wycofał się zupełnie z życia

politycznego, przestał być

i posłem

<

czarnych z kokardą jedwabną czarną, ewen:
tualnie opatrzonych srebrną klamrą.
Qzytelników naszych niewątpiiwie inte-

:
PARYŽ, 19 IV, Pat.
Według doniesień
„New York Herald“ г Pekinu, Czang-Tso-Lin oraż sprzymierzeniz nimi' generałowie
domagają się
Nazwisko
zabójcy
H. Lindego natychmiastowego odwołania ambasadora sowieckiego Karachana,
grożąc
brzmi naprawdę nie Cmielewski, jak że w przeciwnym wypadku polecą
go aresztować z powodu
prowadzen
ia
podaliśmy onegdaj wraz z całą prasą przez niego propagandy komunistycznej.
:
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KRESOWEGO
ZWIĄZKU
ZIEM IAN
=
=
TELEFON 1—47
1

skazana

dla

jedwabnych

*

Szawie.

ZIEMNIAKÓW

kilku

Trzmielowski,
który w dniu popełnienia zabójstwa
robił wrażenie
bardzo
pewnego
siebie,
obecnie
zdradza objawy depresji,

stołecznemi,

pliwości

dłu!

od stanowiska;

wanie do tego białych lub

wobec p. Smetony.

Polacy rozstrzelani

prowincjonalną

JULJAN KLACZKO.

białem lub czarnem, zależnie

Na placówkach, gdzie

sejmowego.

się nia litewskiej prowincji kościelnej i zarzucający
zabójstwa, cji, że w ten sposób wyrzekła się Wilna.

odbyło

rownież

Hel- Trzmielowskiego

|

Powodem

z tego rodzaju

jakim

półinteligentem
lowski.
W niedzielę

Represje

wiec zakończył się niefortunnie,

„względu na swój
charakter specy*
„iicznie bolszewicki, co ujawnia
się
„nawet w używaniu języka rosyjskie„go, nieusprawiedliwionego na terenie
„polsko-białoruskim,
uznają
za nie„zbędne prócz tego zwrócenie uwagi
„na powyższe zjawisko władz admi„nistracyjnych. Jak widać
z załączo„nych artykułów
gazety
„Krasnoje
„Znamia* ogłoszono tam w dniu 15
„lutego o sformowaniu. się Komitetu

Koniczynę

formy

nego z kokardą narodową i piórem strusiem

używania spodni
noszenie białych

do sypialni posła celując w łóżko. Wypadek zdarzył. że poseł
nie nocował w domu, Kule ugrzęzły w przeciwiegłej ścianie.

tę usprawiedli-

z zabójcą różnica kultury i wykształ-

„wej, podszywającej się pod firmę biste. Wywody te spotkały z drwina:
„P.P.S. za wysoce szkodliwą, lecz ze mi i jawnym sceptycyzmem bardziej

UWAGA:

spodni, kroju wojskowego

giej ze
strzemiączkami
i galonem złotym
na szwach z motywami liści dębowych;
kapelusza filcowego czarnego,
podłuż-

zielony.

i
fotografowano
zrobiono jego zdjęcia daktyloskopijne.
nie wszyscy bowiem zebrani kazali
przepiobowiązujących
W myśl
Rząd kowieński zdecydował nie zatwierdzić pożyczki
szej: dyskusji nad sprawami powiatu, s'ę zwolennikami poglądów p. posła. sów wojskowych będzie TrzmielowWiec zakończył się nader nieprzy- ski prawdobodobnie
zebiani sformułowałi następującą reangielskiej,
sądzony w tryjemnym incydentem natury
osobistej bie normalnym,
zolucję:
gdyż
zachodzą for:
GDAŃSK. 19 IV, Pat.
Kowna donoszą: Rząd litewski uważa
„Opierając się na posiadanych dla posła Felmana. Oto kilku obe- malne komplikacje, wykluczające sąd starania Kłajped/ o pożyczkę Z angielską
za krok
cnych
zapytało
ile
p.
poseł
pobiera
szkodliwy
dla Państwa.
doraźny. Decyzja zapadnie po odda- W związku
„danych, zebrani w dniu 13 IV r. b.
z tem donosi Elta, że rząd pożyczki
gaży.
Pos.
Не!тап
w
odpowiedzi
nie
zatwierdzi.
Na
przez podstawie
Trzmielowskiego
niu sprawy
„przedstawiciele organizacji. społeczistniejących przepisów miasta mogą zaciągać pożyczki tylko za
zaczął skrupulatnie wyliczać
wydat- rotm, Handta— prokuraturze
wojsko„nych na terenie
Baranowicz
i po* jeżdżąc w celach wej, na któlej wniosek o rodzaju zgodą rządu, Kłajpeda zaś nie starała się o gwarancję rządową.
„wiatu Baranowickiego, uznają rozwi- ki jakie ponosi
drobna postępowania zadecyduje dowódca
„jającą się w chwili obecnej
akcję agitacyjnych, tak że jedynie
„agitacyjną grupy krańcowo-lewico- suma pozostaje mu na wydatki 0s0- okręgu korpusu, generał Malczewski.

ZAWALNA

tym stojącym kołnierzem, b gato
haftowanym, zależnie od stanowiska, na kołnierzu
mankietach, patkach i na piessiach o moty*
wie liści dębowych z żołędziami;

granatowy,

EO

Z Kowna donoszą: Dn. 13 b. m. dokonano tu zamachu
zamierzają dzień ten wykorzystać dia P. K. O., nie jest w całości uspra- {
na posła
swych celów propagandowych.
Po- wiedliwione. Obecność jego w towa- do sejmu kowieńskiego, Tiunajtisa. Nieznani sprawcy strzelali przez okno
rzystwie p. Orszówny na sali rozpraw

szewikćw ciskał gromy
panów, groził kościołowi

wsi

Minister spraw zagranicznych, hr. Skrzyń!
ski, wprowadził umundurowanie galowe dla
służby dyploma:ycznej i konsularnej.
Kompletne umundurowanie składa się:
z fraka zapiętego na 9 guzików z zapię-

RUDOMINO.

że należeli do komitetu, którego głową był Dominik Fiodorowicz.
|

„ Wiejskiego Oddziału P.P.Ś. we
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szpady prostej bez jelca z rozpiętym
chiwanych
były przeważnie ósoby w sprawie Lindego. Mocą tego wyroku oskarżony Bau skazany .
otłem złoconym w formie krzyża;
grupie za-. cywilne, wśród nich, częściowo świad- został na 2 i pół lata więzienia z pozbawieniem praw.
Hrynierękawiczek białych;
i wrogów kowie zabójstwa oraz uczestnicy roz- wicz I (jeden) rok więzienia.
Akcję cywilną Sąd zatwierdził w
płaszcza dwurzędowego, zapiętego na 10
4
określonych przez rzecznika powództwa
praw sądowych przeciw
Hubertowi Wa
cywilnego.
guzików metałowych, z wykładanym aksastosunku do Lindego,
mitnym kołnierzem o amaratowej wypustce;
Sąd zatwierdził powództwa
*Lindemu.
;
cywilne
prierzny kroju włoskiego fasonu <cappa>.
wysokości 1,400,000 złotych, orzekając tem samem o winie.
* Osoby, które
widywaly
Trzmie- w
asadniczy
kolor umundurowania dla
lowskiego na sali rozpraw opowiadają, Co do uwolnienia Baua z więzienia, Sąd odrzucił wniosek obrony.
urzędników służby dyplomatycznej będzie

kami PPS. Tymczasem jak wynika: z którzy również w ostatnich dniach
relacji «Krasnoje Znamia» z dn. 15 przystąpili do ożywionej działalności.
iutego w Nr 4 komitet socjalistyczny
U nas w Rudominie coraz rojniej.
został zorganizowany w Hajnicach. w Między innemi przybył w celu zebrad. 20, w Kuleniach w dniu 22 stycż:
nia. Wiadomo że bandyci pochodzili

ciągu

i świadkami zajść oraz osobami, modo- gącemi wyświetlić niektóre okoliczna-

„Składał się z bandytów, którzy
PPS. po rosyjsku na Polesiu) z dn. „konali kilkunastu napadów i byli w
15 marca ukazał art;kuł wylewający „Stałym kontakcie z organizacją
dycałą żółć na «Słowo» za to, że poda„wersyjną.
bolszewicką,
znajdujemy
ło wiado ość o należeniu, rozstrzela- „zaprzeczenie faktu istnienia Komitetu
nych w Baranowiczach, bardytów do „P. P. S. w Kuleniach, wzamian spoPPS.
Wstępny artykuł pod pełnym „dziewanego
wyrażenia
ubolewania,

boleści tytułem

©

Lindego.

Korespondencja «Słowa». —

Znamia»

K

Po zabėjstwie Huberta

Baranowicze, 6 kwietnia,
W

LAA

a
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KURJER

GOSPODARCZY

3

„Glazgraniczny“ w Re-

szemi okazami

wego

ducie,

sanacyjne.

Próby
zrównoważenia
budżetu
wżięły w łeb. To musimy otwarcie i
szczerze uznać.
Co prawda
znajdą
się i dziś jeszcze tacy, którzy stwiet-

dzenie tego faktu
są

jako

traktować

podważanie

państwowego.

gotowi

naszego

Jesteśmy

zdania, sądząc, że właśnie
„na Szypkie wsio spakojno*

lita „mężom

taktyka
pozwo-

opatrznościowym*

nić na polskim organizmie

»

bytu

odmiennego

czy

państwo-

wym eksperymenty, których organizm
ten nie był zdolny wytrzymać.
Dziś
stoimy nad przepaścią. Nie widzimy
powodów
nazywać
to „chwilowem
przyczyny

nie gospodarcze". _

Nad śmiertelnie
mem

radzi

złożona

chorym

konsultacja

z osób

doświadczonych

rymentów.

przeważnie
w

dziedzinie

ekspe-

Prym trzyma P. P.S., któ:

ra na poczekaniu zdobyła się na spe€jalny

tem

program

przytaczamy

się mówi

i

pisze. Podług

uzdrowienia,

który

ponownie, by dać wyraz

rosyjskiej

ministra skarbu do zmiany ceny spirytusu i szym
okresie zajmowała
przewiduje wprowadzenie
nowego podatku miejsce, w eksporcie zaś —
od przyrządów do oświetlenia (palniki, siataz
ss

iem

nikę dramatyczną.

założenie ideowe
pozwala

insce-

io-

ki, żarówki). Ponadto projektowane jest pod*
wyższenie opłat stemplowych, oraz towaro:
rowej taryfy kolejowej, uwzględniając jednak interesy eksportu węgla i drzewa.
Ogółem mają te nowe podatki dać skart
bowi państwa dochód w wysokości około
projekt

przewiduje

14-te, a wogóle

E któremi

będzie wymagać

a

miernych zabiegów i wysiłków...

nas

niepo:

ZE

py ch i nie usiłował pogodzić

tego

R

izmu z treścią symboliczną sztuki.

Podług danych polskiej statystyki, obrót

+

z zagranicą

i dla

ochrony

wywozu, przywozu i przewozu, rozproszone
wcześniej. Pisałem
po różnych władzach i instytucjach, będą binetu a jeszcze
skoncentrowane w tym urzędzie. Urząd ten już o tem w te słowy: kompromisy
koncentrował by n siebie cały obrót pienięż- torują drogę do władzy, lecz komprony z zagranicą, wynizający z wszelkich ty- misy po zdobyciu stanowiska nie są
tułów. Szef tego urzędu byłby komisarzem
ratunkiem
dla państwa uginającego
rządowym dla Banku Polskiego.
W

celu zwalczenia

się pod ciężarem tych właśnie
projekt przewiduje promisów i targów partyjnych.

bezrobocia

Czy

osiąga

kier 11.808; metale i wyroby 3.775,

kom-

i ożywie*

się

Nr J

i 2 nowego

wyłączną winą wykonawców.
Autor
rozwinął bodaj jedynie charakter Feli
iw postać
tę włożył
znaczniejsze
możliwości interpretacji. Nie sposób
nie zaznaczyć jednak pierwszorzędne:
go wykonania
ról opętanej i* Rózi.

|

to połączenie całkowi-

kterystyki demonicznej,
odtwarzanej
postaci, co w. danym wypadku wyszło

W Reducie «Głaz graniczny» zna-

!aZł Ową

reżyserską

znaleść

jak

i

aktorską.

mistyki
:

bura-

ści

Reduty do

wydawnic-

0,

w,

IN.

zi

daktorem jest inż K.

rym mowa,

je

З

m. ln.

artykuły:

cO

kursąch naukowej organizacji pracy», cBiians
wartości ludzkich», Rola naukowej organiza-

položeniu gospodarczem>I

;
GIEŁDA

WARSZAWSKA,

19 kwietnia 1926 r.

Dewizy i waluty:

Tran.

_ Sprz.

Kupno.

9,20
9,22
918 _
Nie chcemy wchodzić
w
ocenę Dolaty
—
ga
-wymienionych
projektów, w ocenę, Beigja
Holandja
370—
370,92
36008
na cele ożywienia życia gospodarczego.
którą wydała już nasza rzeczywistość Rona York
1483
4404
4472
W. sprawie
prowizorjum
budżetowego
polska.
Interesować
nas
winna
raczej
Рагуа
31,15
31,23
3107
od 1 maja 1926 r. zaczynając należy przy
Pragz
27,32
27,39
_
27,25
kwestja,
czym
się
to
skończy.
Jeżeli
wrócić ustawę uposażeniową wedle zasad z
17756
grudnia 1925 r., a więc bez potrąceń procen- nastąpi porozumienie i ugoda
i targi Szwajcarja | 178— | 17544
IE
13015
13041 — 1293
towych i z uwzględnieniem mnożnej, obli+ zostaną dobite, możemy mieć pewność,
się sprze-

że od złowieszczej

godziny

dwuna-

W sprawie zrównoważenia budżetu na stej dzieli nas zaledwie kilka sekund.
wszystko
zależeć
1926 r. należy: 1) preliminować podwyższo* Jeżeli nie dojdzie,
ny podatek gruntowy o 5 miljonów, 2) pre- będzie ad tego, kto ujmie
w
swe
liminować podwyższony podatek dochodowy ręce władzę.
© 5 miljonów, 3) preliminować wyższe wpły*
Z. Harski,

A

wy z monopoli o 50 miljonów, 4) preliminować wyższe wpływy z kolei o 15 miljonów,
5) podwyższyć ustawą wszystkie podatki
bezpośrednie o 5 proc. t. j. o 18 miljonów,
6) podwyższyć rozporządzeniem taryfy kolejowe i pocztowe o 30 miljonów, 7) prelimi:
nować wyższy wpływ z podatku majątkowego o 85 miljonów.
Celem umożiiwienia płatnikom wpłaca*
nia podatku majątkowego Bank Gospodar*
stwa Krajowego, począwszy ой 1 września

na
dainikom długoterminowego kredytu,
podstawie zabezpieczenia hipotecznego, opropo 5 proc. rocznie.

Natomiast

poetyc5

'Pan Iwo Gall, jako kierownik

jednolitego

eto.),

rozchody
jak

zmniejszyć,

również

ganizacji administracji
atwowych i monopoli
miijonów.
Е

Zaiste rozpaczliwą

+

zastanawia

w drodze

reor-

przedsiębiorstw pańo łączną kwotę 60
‚

tuacja, jeżeli nad tego

jektem

5

kolejowa
140,00
5 pr. pożycz konw.
34,00
5 pr. pożyczk, konw,
—

Izby

Ministerstwo
skarbowej

Z.

podatków.

skarbu nadesłało do
nowy okólnik w

się

izb

skarbowych

są upoważnieni

do

należnej

z podatku

sumy.

Na

raty

A

oe

mogą być rozłożone nawet podatki
dociiodowe i od obrotu z | półrocza
1925 roku.

Na przeciąg

6 miesięcy

mogą być rozłożone podatki, których

AE

stron

a

ej ycze

w

Inaczej

nią
=

a

sce-

mówiąc

jedną całość, dającą

jednolitość

w

rolnictwie. Pod

tym

procesie

93

z

ee
w
zaczęła

a ela,

świadectwo,

łość
przez
połączenie
chałupy z symbolicznie

koniurami gór.

Chatka

realistycznej
strzelisterni

góralska aw

przekroju
na tle owych
szczytów przy umiejętaem

górskich
operowa-

zgodne

z

rządają

przyjęcia

do

wydalonego po 18-letniej
chaltera Kantorowicza.

pracy

pracy

bu:

ryka wyrobów papierowych «Uniwersal», mieszcząca się przy ul. Wielkiej
z powodu
kryzysu
ekonomicznego
wstrzymała swe prace.

— (x) Uruchomienie
fabryki
tkanin drzewnych w Nowo-Wilejce. Staraniem kilkunastu kupców

dziwego dramatu:
winy

motywy

pod-

zbrodni,

i odkupienia, zaznączony

wyraź:

Nie

mogę

zbyt dowolne

też

uznać

za

trafae

przekładanie języka Zepolski.
Wywocjonalny pęd do wielkošci, wszystko tywato to wrażenie nieprawdopodotO Co złożyć się może i składa
na bieństwa: jakże bowiem
uznać
za
treść dramatu.
możliwe w tak swoistej gwarze górali
Miał też autor i poczucie form beskidzkich zwroty czyste, ogólnodramatycznych, wartości formalnych polskie!
dramatu—owe kontrasty zasadnicze . Przy odrobinie smaku literackiego
połączonych rodzajów — symboliki i i pewnem przygotowaniu kulturalnem
realizmu; poczucie ekonomji miejsca publiczności utwór Zegadłowicza
w

nie fatalizm,

20

nieokreślony bliżej, irra- gadłowicza na język

wprowadzający

za

najlep:

Sulpic., W.
Jutro
Op. św. J.|

Zaca. si. o g. 6 m. 26

(t) Renta dla

na*

može

przeKraczač

dłuższe powodzenie.

|

liczyć

W. P.

na

inwalidów

przeciętnego

R

średnictwem

П

wyria-

sierocych

rent

zaś wysokość

od

wdowich.

WY moca AA

Przesunięcie

że w tej części pro-

strów i Sejm. Nie to jednak stanowi
rozegrać się musi zasadnicza
walka o
tytułem
wygłosił w ubiegły
piątek £esu
prawdę i
O
‚
o grozie położenia, lecz te targi par: odczyt prof. W. Staniewicz.
Treść
Przemówienie podprokuratora
Jankiewie
tyjne, na których
dokoła
projektu odczytu i zasadnicze tezy wysunięte cza so nieco dłuższe żył przemówienia jeo przy pomnieniu
prelegena podamy w: jecnym go kolegi i poświęcone
P. P. $..odbywa się obecnie kupno- przez
znanych nazwisk i faktów z 24 stronniconumerów.
następnych
z
sprzedaż państwowego
bytu Polski“
wego, drukowanego aktu oskarżenia.
`
Obydwaj oskarżyciele domagali się na
5 oskarżonych wyroku według artykułów
-——————————————————
102
———————————————

składania

egzaminów

został
przedłużony
wca r. b.
:
3
27

do

terminu

urzędniczych,

dnia

30

W dniu

wczorajszym o godz, 7 wieczór
oOdbyła się zwołana
przez
przewodni-

czącego wójewódzkiej rady wychowania fizycznego p. Olgierda Mali.
nowskiego konferencja przedstawicieli

i

klubów

sportowych

uzgodnienia
charakteru
proświęta narodowego 3 maja.

gramu

Po uroczystem

Bazylice

nabożeństwie

odbędzie

się na placu

w

Ka-

tedralnym rewja wojska i organizacji
oraz pochód przez ul. Mickiewicza na

plac Lukiski.
Następnie
program
przewiduje szereg atrakcji i popisów

sportowych. Macierz

szkolna

urzą-

dza w ogrodzie Bernardyńskim wielką
zabawę ludową.
:

Wileński Okręgowy związek lekkoatletyczay urządza bieg drużynowy, Sokół popisy grupy
swcich
członków,

wać

która

będzie Polskę

wkrótce

reprezento:

na międzynarodo-

wych zawodach w „Pradze czeskiej,
okręgowy związek piłki nożnej zorga-

nizuje
szereg Spotkań
piłkarskich,
kolarze
wyścigi
do
Niemenczyna,
Harcerze
marsz
dookoła
Wilna, a
zjednoczone kluby wioślarskie defiladę
łodzi na
Wilji, słowem
będzie to
dzień
zabawy i radości, zwłaszcza,

Szczegółowy program

zwrócił się do

m. Wilna,
za powładz
wojewódzkich

Ministerstwa

nie Wewnętrznych

wyższa

I OBCHODY.

— (1) Święto 3 maja.

oddzałów
przygry-

wać będą w różnych punktach miasta,

i wego. Magistrat
.

pracownika
w danym zaа
i
nie była

UROCZYSTOŚCI

że wszystkie oikiestry
stancjonowanych w Wilnie

— (x) O zwolnenie
apteki
miejskiejod podatku przemysło-

grodzenia
1507

i danej okolicy,

w _ najbliższym

mienić należy, iż wspomniana fabryka, która będzie drugą z rzędu na
Wileńszczyźnie uruchomi do jesieni
r.b. około 500 warsztatów, oraz
za

«О
Niemieckiej spowodowały w niedzielę
|nst
or
rukt
zalanie tej ulicy wodą.

URZĘDOWA.
—

zostanie

wszystkich

handel, który koncentruje się na tej tych atrakcji podamy po uzgodnieniu
ulicy.
godzin programu:
Zaznaczyć należy, że byle jak pro:
ZEBRANIA i ODCZYTY
wadzone roboty wodociągowe na ul.

Wsch. sł, o g. 4 m. 48

Dziś

chomioną

czasie fabryka tkanin drzewnych. Nad:

całością celem

nastroju sztuki. Niechby
tylko nie
prztykały stepsle elektryczne, podczas
nięsła wartość utworu, w którym błyskawic.
tkwią bardzo
znaczne możliwości,
- Ponadto nie rozumiem
dlaczego
uśpione niejako i w stanie zalążkowym: Roman w akcie Ill podczas przejścia
niewykorzystane i nierozwinięte w ca- chóru z uzdrowioną patrzy na wszystko przez Ścianę? A zwłaszcza
łość dramatyczną.
odzy„ Są bowiem w utworze zadatki praw- wa- się przez Ścianę...

stroju, odczucia i wrażenia.
Stąd zapewne
inscenizacja

publicznością. wodzie

Tym razem dwie trzecie miejsc przezna.
czonych dla
o „žaisti członkowie
:
i
i

czy odrazu

kujący

sób wybrnięcia z trudności technicznych dekoracyj, dając stylizowaną ca-

na-

wysokość nie przekracza 10,000 zło-_
Pierwszy przemawiał podprokurator składania egzaminów
urzędnimusi byč sy- tych, zaś sumy podatków pizekracza- Kowarski.
Oskaiżenie jego, nadspodziewanie czych. W myśl ostatniego rozporząrodzaju
pro. jących tę liczbę mogę być rozłożone
ministerjalnych
Guano
ziane, "dało
dało well
według Siek
wi
słucha- dzenia Рwładz
:
й termin
melas,
i Rada mini- na przeciąg miesięcy trzech. (w)
—«Kryzys

bu-

starców p. Kantorowicz

został tylko czasowó zawieszony w
czynnościach, przystąpiono
w dniu
wczorajszym do pracy
we wszystkich .strejkujących instytucjach.
"
Jak już pisalismy poprzednio, strej-

efektami świetlnemi robiła bardzo organizacji
w niu
dobre wrażenie,

zlały się

WTOREK

RE

pełniać się uprzywilejowaną

ROL.

chalter domu

ar- trudni do 1.500 ludzi.
Z dniem 1 maja rb. powyższa fab100 robotrękę. ryka zatrudni już około
ników.
3
$ро-

„KRONIKA

21,05

su przez przewodniczącego vice-prezesa Owi

czer-

SAMORZĄDO WA
imi
4
;
a
ze Z

Magistrat motywuje

obecnym

kryzy-

sem materjalnym, ponieważ
znaczna
ilość lekarstw wydawaną jest bezrobotnym bezpłatnie.

wiosennej»

Towarzystwa

Rolniczego p.

ubiegłą

Żywiecki

niedzielę

wygłosił w

pogadankę

na te-.

mat; «o uprawie wiosennej»,

ny i żywo

Spraw Paša

z prośbą
© zwolnienie apteki miejskiej od opłat podatku
przemysłowego.
Powyższą
prośbę

uprawie

Wileńskiego

interesujący

S

ła się dyskusja,

rolników te-

b. dużo słuchaczy.
Żywieckiego zawiąza-

podczas której p. Ż.

dawał rady i wskazówki.
— (t) Walne zebranie
kó

W

Aktual-

człon-

w T-wa Doświadczeń Rolnych.
dniu

17 bm. odbyło

wodnictwem

się pod prze:

p, | Borowskiego

do:

decyzją doświadczalnej w |Bieniakoniach

zło-

, roczne walne zebranie członków
towarzystwa
doświadczeń
Eroinych.
1905 Sprawozdanie z
działalności
stacji

WOJSKOWA
—

()

Pobór

rocznika

Minister spraw wojskowych

z dnia 15 kwietnia rb. zarządził
bór mężczyzn

urodzonych

po żył dyrektor stacji

w

roku który też wygłosił

p. W. Łastowski,

następnie

referat

1905 oraz jednocześnie zaciągi prze: na temat: «Wpływ i opłacalność na-

głąd ochotników urodzonych
tach 1906, 1907 i 1908.

w

la: wozów mineralnych w płodozmianie»

Do przeglądu stawić się powinii
wszyscy bez wyjątku poborowi rocz-

Po wysłuchaniu referatu przeprowadzono dyskusję na ten temat.
— (ty Z
z
sekcji
hodowlanej
+ T. R.
W ubiegłą
sobotę odbyło się posiedzenie członków sekcji
hodowlanej
wileńskiego

go
w. S$
ę, dnia
wietnia T.D.
Odbyły się, „pod przewodnictwem Starosty p. Witkowskiego,
posiedzenia nika 1905 posiadający obywatelstwa
wł Wynn 0 ojew Priecteio Wydziału i plenum sejmiku pow. Wil. polskie, jak również ci, których przya kto dziś o nim wspomni
wśród
Jakto?
państwu i akcji Bom
ku obaleniu u- o
Na posiedzeniach tych po należność państwowa nie jest ostaMamy aż etatowy, urzędowy, pań. stroju państwowego,
młodszego pokolenia?
rozpatrzeniu całego szeregu drobniej- tecznie ustalona, a którzy zamieszku ją towarzystwa rolniczego, podczas któ.
O Korzeniowskim - Conradzie roz- Stwowy urząd konserwatorski ubająZ obrony pierwszy przemówił gość pa: szych spraw postanowiono
między stale na obszarze Województwa Wi- rego inspektor hodowlany p. O packi
et
cy
ex
officio
©
to
aby
nie
rozsypała
a
н
=
<a
leńskiego i nie mogą
innemi
przyznać
p.
Staroście
wykazać się mówił o opłacalności żywienia, udaWitkowpisywaliśmy się do upadłego... Aż
dod.
а dokumentami
zczezła na nistów mecenas Bieiter. Zadanie mec. Brei- gkj
wybujałą szczycenie się ziomkiem w się gdzieś w gruzy i nie
stwierdzającemi
ich wadniając szeregiem zestawień i wynajwyższych ferach literatury angiel- wieki wieczne jakaś kolumienkau bronić w udziale — ię grupę Oskarżonych, SO!
obcą przynależność państwową, męż* kresów, że opłacalność obór należą:
Ą
y! wypłacany, Į
arkadki świadcząc:j o da'eko sięgają która w trakcie śledztwa i przewodu sądo- nież oddano do dyspozycji , Starosty czyźni, którzy
przy
poborze w r. cych do związku, w-ktėrych prowaskiej.
"žo przyznała się do przynależności do samochód osobowy, Następnie uchwa- 1925 otrzymali kategorję
cej
w
przeszłość
naszej
kulturze
miej„B* oraz dzone było racjonalne żywienie
A Klaczko? A ten najrodowitszy scowej, pilnujący aby gdzieś jakiegoś
powszyscy urodzenii
zwiącku
młodzieży
komunistycznej
lono
zmienić
stronę
wykonawczą
sta:
w
r.
1898—190
4, dniosłą się znacznie.
z dziada pradziada syn Wilna, który
przemówieniach
popołudniowych
tutu
opłat
dro
m
twietdzóć
którzy z jakichkolwiek powodów doolśniewał Francuzów
Następnie ustalono
mistrzowskiem kurhanika nie rozoraao do cna i nie mecenasów -Stefana Mickiewicza i Kulikow- !U*U Op
terminy
BORYS
ODIZCZAtWIĘCAA
wydoszczętnie
wydłubano
cegieł
z
ja»
tychczas nie stawali
przed komisją jazdów komisji licencyjnych do poszskiego
głos
zabrał
profesor
mec.
Pietrusię.
no
zwiększenie
ilość
łóżek
w
szpiia
władaniem ich własną literacką mo2 Ak
lu powiatowym w Trokach, W końcu poborową.
wą, który jako pisarz polityczny wię- kichś ruin—a żadna, literalnie żadna, wicz, który przemawiał =
czególnych obór, w rezultacie czego
a ta była najwięcej następnie
ko“
į
opieka
ani-państwowa
ani
społeczna
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA w dniu wczorajszym komisja w skłacej dokonał niż niejeden minister
o
z w
4
ih na: W
WE
kuluarach sądowych.
nie otacza u nas pamięci tych ludzi, meniowaną
inspektor
Treść jejw głównie
zmierzała do zdy: NA WY
Opacki,
€ largów Wschodnich
najgłośniejszem nazwisku,
który
w
— (x) Delegacja bezrobotnych dzie pp:
prof.
w
Marszałkowicz i f Czerniewski wyjerzędzie polskich patrjotów, na jednem którzy tworzyli tę wszechstronną kul: skwalifikowania oskarżenia z artykułów 102 Poznaniu. Na tem posiedzenie zakoń- w Magistracie. W
dniu
wczoraj
SE PW.
czono.
z pierwszych stoi miejsc — czyliż, turę, - którą się szczycimy, którzy na- i wę erzemówienie następnego
szym w godzinach przedpołudnio- chała do Szumska.
mówcy,
me!
prawdę
nie
dali
zczeznąć
Polsce
gdy
doprawdy, niewart nietylko
wdzięcz— Z Tow. obrony przeciwga:
w ych przybyła do Magistratu delegacenasa
Preissa
zakończyło
0
g.
840
wie:
MIEJSRA
coraz głębiej
nej wilnian — wszystkich wilnian! — najpotęźniejsze dłonie
cja
bezrobotnych
SA
CA
ane,
>
ża)
—
(n)
Posiedzenie
komisji
fiz
p.
Zasztowtem
zowego.
Z powodu niedojšcia do
tś
stosownie do decyzji przewodnii.
i
я
ietni.
pamięci, czyliż nie wart tablicy pa- wkopywały ją w grób!
na
czele,
z
prośbąo
udzielanie
pracy
skutku
walnego
zebrania wileńskiego
Francja osypała Klaczkę honorami czącego rozprawa rozpocznie się o godzinie p
a cl Dziś,
RA
o ok
miątkowej na Ścianie domu gdzie się
bezrobotnym,
przy
obecnie
wykonywojewódzkiego
oddziału
towarzystwa
9
rano.
Mówić
będą
dwaj
pozostali
obrońcy
OdDĘdZIE
SIĘ
posiedzen
ЕА
urodził i choćby skromnego popier- i żaszczytami; dano mu wspaniały mec. Smilgi Czernihow. Po przemówie- komisji finansowej z następującym wanych robotach kanalizacyjnych, na obrony przeciwgazowej w dniu 24.lll
tytuł membre de I' Institut, dano mu
sia na pomniku gdzieś
w
malowniaby w ten r. b., odbędzie się drugie walne zezaa po ais ar gokaičė jak „Gao e porządkiem dziennym: 1] sprawa o: zmiany
tygodniowe,
yszeć zapowiada się słuszna replika i dut
i
jeści.
czem ustroniu byłego ogrodu
Bota: komandorję Legji Honorowej; Kraków,
sposób
dać
możność
zarobkowania
braniew dniu 21 kwietnia o godz.
z
ON:
nicznego lub w parku gdzieś między wówczas gdy stolicą był Polski po- plika stron, poczem dopiere dopuszczeni zo: kite
większej części bezrobotnych.
Magi. 7:ej wiecz. w sali Śniadeckich U3B.
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posady dyrektora (ki) z kapitałem. Oferty szczegółowe pod «Dzierżawa», «Reklama
olska> Warszawa, Jasna 10.

do

sprze-

dažy

Okazyjnie tanio!
Dom Handl.-Kom.
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CORAZON

potrafi
Dostać
jeszcze na bogacza.
wszystko, czego tylko
zažądają
od

nazywać
Wasilek.

proszę mnie Wasieńka, lub
jestem
kupcem . moskiew-

biety—szepnął znów.
chrypłym Garaśka.

swym

basem
ы

'mi wielkiemi, jasno-szaremi

_

— Bardzo

oczyma.

dziwne, tak malo Ros

skim, a poza tem, podróżnikiem,
— Podobno miasta te są
nie- jan podróżuje, tak rzadko udaję się
myśliwym i poszukiwaczem przygód. zwykle. oryginalne i ciekawe. Mam komuś być na poiowaniu na słonie—
Czyżby Anglicy mieli zawsze w tej ze sobą listy od gubernatora. Pań- odpowiedziała Fanni. poważnie.
i ro- stwo pozwolą mi odpocząć, zimęc yNiech
przodować!
dziedzinie
— To jest moja namiętność. Posyjskiego
pochodzenie
istota
pokaże
łem się strasznie— Wasienka w non- ciąg do czegoś.— jest rodzajem chozarabiał tysiące i przepijał wszystko.
Mieszanina co umie!
» szalanckiej pozie rozsiadł się w. szez- roby. Szukam przygód niezwykłych.
ruska natura.
Szeroka
5—
Miljarder —
zachtypniętym longu.—Odwykłem odtakich jazd, Aha,
inteligenta i włóczęgi, silny, żylasty,
— Tatuś za dużo pieniędzy zomówiłem o listach, . zawierają stawił — znów wtrącił Garaśka.
nie zna znużenia ani lat przeżytych. głosem usta dłonią osłaniając szeptał więc
Przed dziesięciu laty był starcem i na ucho Tokarowowi,Garaśka i łakog one prośbę o okazywanie mi wszelkiej
- — Ach, zostaw te żarty, proszę
teraz pozostał ;taki sam — niezmie- mie smakując to słowo, powtórzył:— pomocy i tłatwianie podróży. A pan cię — bronił się Wasieńka, któremu
tu dawno mieszka, Iwanie... lwanie.; jednak widocznie pochiebiały ie słowa.
niony wcale. . Zręczny, jak
kot, a miijarder i igarz...
— Mam nadzieję, że przedstawi przepraszam,
nie dosłyszałem dobrze...
wytrwały, jak wielbłąd.
Podano do stołu.

od

małych

tygrysiątek

do

oswojonych berkutów. Zna wszyst:
kich kirgizów, dungan,
chińczyków,
Himalaje,
Sartów. Chodził aż pod

— Jest to Anglik — według mnie,
i wielki pan. Nie wiezie nic
przy

nica Teodozja
kowa.

Pawłowicz.

=

Acha, więc oddawna
Mikołajewówna Pola- tutaj?
— Dziewiąty rok.

Państwo

pozwolą,

że

swoją

pan już jest daninę do tej uczty dodam.
Idris!
— zawołał Wasieńka, ku swoim
ludziom, którzy zdejmowali wjuki z
koni

na podwótzu,

Zręczny hindus

w

czarnym

be-

szmecie opasanym ciężkkn rzemieniem,
z kinżałem u pasa podbiegł do Wa*
sieńki.
— Przynieś., wiesz...

tu od dwuch miesięcy zaledwie.
miś. Ale po orszaku widzę, że to ny taką pięknością.
Różyczko górska — zachry— | nie nudzi się pani tutaj? To
człowiek bogaty i mający
protekcję
wyciągając do
Fanni zdumiewające. Dostać się tu do was
Trzeba przygotować
dobrą
kolację, piat Oaraška,
opaloną, czarną rękę. Zuch Iwan nie można. Trzy dni jedziemy z DżarFanni.
— Rozumiem.
Pawłowicz, niby to asata i mnich — kientu. |
idris przyniósł
Dobra będzie i nasza.
butelkę
madery,
› — Nie trzeba było na Ili zaglądać konjaku i jakąś flaszkę w skórze,
— Bez wódki się nie obejdzie, a wybrać sobie potrafił...
Iwan Pawłowicz trącił go łok- —wirąciła poufale Garaśka.
Ukazały się sardynki, kawior,
znajdziemy ją z łatwością u kozaków,
homaciem.
— jAch, tam prześliczna osada ry w konserwach.
mają jej wbród zawsze.
— Ciszej tam!
dungańska. Cudo.
Ryby ; łowiliśmy
Karawana wjechała już na podwó*
— Czy pozwoli pan, Iwanie Pa* ©
— A co? Nie wolno?. --pyiat tam.
włowiczu, zatrzymać się tutaj na dobę.
rze.
— Z dungankami —dodał Garaśka. Postaram się nie przeszkadzać.
Nieznajomy, był to młody
czio- nieśmiało Garaśka.
—To moja siostrze nica, panienka,
— Ach, przestań, proszę. To by— Proszę bardzo, jeśli życzy pan
wiek o twarzy
ogolonej
starannie,
ogromnie sobie przebrać się i usnąć to proszę
pokrytej rumieńcem, o rękach
pięk- pensjonarka skłamał, niewiadomo po- ła zwykła pizygoda. A ja

nych, wypieszczonych,
Kar- miał jasno—blond.

jest bardzo ciekaNasz doktór nie pojedzie
do
nas powicz Korowin,
pijak i
konno, wymaga, by wózek przysyła- wym typem. Jest to kozak,
włóczęga,
myśliwy,
poszukujący
przyno po niego. Raczej
myślę, że to
gód, umiejący
wypychać
zwierzęta
kioś z cudzoziemców.
it. p. Góry i pustynię zna, jak swą
— Jakich cudzoziemców?
— Mózmaici tu jeżdżą. Ot, na- własną kieszeń. Twierdzi, że towarzy:
łże,
przykład Niemiec, profesor
Menzbir, szył Pizewalskiemu, ale pewnie
jeździł lu ze trzy lata. Chciał wejść Przeważnie usługuje bogatym cudzona szczyt Chan-Ten Gri, chciał zrobić ziemcom. Mówi wszystkiemi językadokładne pomiary najwyższego szczy- mi wogóle, ale żadnym w szczegółe,
ma węch
na zwierza, ale lepszy
tu.

w.Małych

500/o taniej magazynów

t, d.

w różnych odmianach eksportowane
z gwarancją polecamy w partjach

Zawalna

kredensy,

garnitury bambusowe

Dom. H.-k. IGNAGY DUGANOWSKI | $-ka
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estauracja

Ustwanie:
podtróśja,
Mickiewicza 1 m.

za

mniejszych i wagonowych.
Oferty zobowiązujące odwrotną pocztą.

uwaga

Zamach

Želigow+

4,
Dozorca
wskaże,

pierwszorzędkoletnią praktynym
— 4 również 0д- wisku hotelu w. uzdro+
z największą,
Znajomiony z eksploa:
tacjA lasów, lat 32 e- całoroczną frekwencją
wy:
"€'Riczny, pracowity, w Polsce — do WiaUczciwy z d o b remi dzieržawienia.
Napierska,
ŚYiadectwami Oraz re- domošė:
Wileńc
ferencjami wiarogod- Warszawa,
ska 13.
"ych osób poszukuje

ANA

— Witam, witam panią, rosyjską
— Co pan _ mówi!.. A... a... sio
Nie nudzę się — odpowiedziała Fan- sobie, za to konie kirgizów ' obładozwisały żałośnie.
Po południu cisza nastąpiła w ni. Jednakże pobiegła po lornetkę i z wane są całym arsenałem zbroi, apa- mieszkankę na granicy cesarstwa chiń- strzen'ca pańska?
— Teodozja Mikołajewówna bawi
przyrodzie, tylko. ptaki ćwierkały, cie- zajęciem przyglądała się zbliżającym ratów fotograficznych, worami jakie- skiego. Zdumony jestem i oczarowasząc się z ciepła. Weranda obeschła
szybko i znów
powrócił
na nią
stół i krzesła słomiane.
Po podwieczorku Fanni i Tokarow zostali
па
werandzie. Zachwycali się złocistemi
s'rzępkami chmur, znikającemi zwolna
na horyzoncie nad rozpaloną pusty»
nią, Niby delikatna
perła,
_jaśniał

Wiadomošė:

skiego

ządca rolny z kil* R

sób stolicy Warsz wą kaob,

różne

KRUPPAi

— A kto z nim jedzie? — Zapy- mię pan swej „ małżonce.
Rzadkie. to lato, żeby jakłś
on.
— To nie jest moja żona, siostrzeз
-obmyte i odpolerowa- podróżny tu nie. zajrzał. Rozerwą pa- tała Fanni, oddając lornetkę.

jaśnieć, jakby

w. mieście,
zaopiekowanie się
dziećmi lub: chorym,

Sprzedaż — szklenie.

B=
sowanej osoby, zako
komunikuj: imię, rok,
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nietylko niego:

europejczyk, ale nawet kirgiz
żaden
nie stanął na tym szczycie. Zawieje
się srożą, wichry, które
straszne

dwa

wróciła
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— No i cóż, czy dotarł do celu?
— Gdzież tam! Czyż to możliwe!
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abinet Kosmety12-ta przetarg na roboty asenizacyjne w
budynkach wą analizę charakteru,
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„Sło:
Administracji
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wysyłam
Analizę
Lida, Molodeczno, Helenowo, Kraśne, Wilejka
pow. nie,
Radiolux'u. Usuwanie
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odwleziono do domu.
w pociągu Nr 312 nagle zmarł Edward Mi- pozostałych
Odpowiedzialny ża prowadzenie robót
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_grał Gęsiorek, Z
Truchan i Wróbel jak zawsze. Janicki
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Wró-
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Tragiczny trójkąt małżeński.
10 aktów tragedja o eroty:

j
:
REQINALD' DENNYNaj"arcy wewsoe
Szampaj,
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Kwitarfusze, Przychód 1 Rozchód,. Książeczki dla ordynarjuszy Krięgi
najrozmaitszych linjaturi Amerykańskiej buchalterji. Kwitarjusze książko-

z

1 pułku zdo:

Przychodni Kasy
Po przerwie gospodarze zaczyna
Chorych (Dominikańska 15), od dnia ją grę -ze słońcem. Z punktu atak
20 b. m. będzie się odbywało 3 razy przebija się
przez linję pomocy,
tygodniowo: we wtorek, czwartek
Oświecimski podprowadza. i... przesobotę od g. 12-ej do 2-ej popo strzeliwuje Gra. przenosi się z połołudniu.
wy na połowę i dłuższy czas niema
(—4Przygotowania do obcho: decydującego strzału. W 22 min.
du 3go maja idą szybkiem tem- Wróbel wykorzystuje zamięszanie i
pem. Ceńtralny zarząp P. M, Sz. strzela trzecią bramkę. Na chwilę gra
wydał
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Polskiej Ma- tempo, gracze: pracują. energicznie
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ne
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ea RR a
a
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przy, ul. Orzeszkiwej 2.
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W. najbliższym czasie.
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środę

6 m. 30

włosy i wąsy

co Tokarow, odprowadzając
na stronę.

Garaskę—to

sierata, trzeba uważać.

lubię

—

przygody

Iwanie...

Pawlowiczu,

—

do mego

lwanie.

podpowiedzia-

— Dobrze, dobrze, janic złegonie ła Fanni śmiejąc się.
Zeszli z koni i „anglik“, nie przyzwyczajony widocznie do dłuższej chciałem powiedzieć, a mnie co Jo
—
Tak, lubię przygody.
Mam
jazdy konnej, zwrócił się ku weran- tego! Ty już lepiej uważaj na tego,— dwadzieścia pięć lat. Byłem już w Adzie krokiem
niepewnym i niezręcz- mrugnąt Oaraśka w stronę młodego bisynji, polowałem na słonie...

ożywił sięi podróżnika, — bardzo łasy na awanzakręcając je turki. Pilnuj go dobrze.
— Jedziemy, opowiadał Wasieńka
do góry.
Ё
$4 — Pozwoli pan, że się przedsta- miękkim głosem melodyjnym, —tym.
wię — cdezwał się przybyły
w ję: czasem do Aksu i Turfanu. Chcemy
poznać obyczaje chińskie.
zyku czysta rosyjskim,
— А najwięcej interesują nas ko‚ — Wasyl Iwanowicz Wasylewski,
nym. Ujrzawszy Fanni,
sięgnął ręką do wąsów,

Karwowski. - Odpowiedziałny za ogłoszenia Zenon

Ławiński.

W
oczach
figlarnych
Fanni
migotał uśmiech
nawpół
ironiczny,
nawpół zachwycony.
— Pan polował na słonie?
— Cóż w tem dziwnego? — zapytał
Wasieńka,
przyglądając — się

dziewczynie

jakby

dotykając

Drukarnia

ją

pokoju, tam też

pan prze:

nocuje. A ty, Garąśka,ze mną w gabinecie.
Fanni poszła do kuchni.
Chciała
wystąpić godnie na przyjęcie takiego
gościa, musiała
więc
przypilnować

kolacji.
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