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czekowe

subskrypcję

towania

franka.

narodową

ile

zebrać

Oczywiście, ile się da.

dia

Jest

nadzieja

o podgrzan u

tej daniny.
ani

entuzjazmu

Nebyło

odezw,

ani

ani

nawet

dla

«reklamy»,

nie

ukonsty-

tuuwał się faktycznie komitet, kióryby konsekwentnie, planowo
a ener-

gicznie

przeprowadził

Mocro

to dziwi

ze

<zbiórkę».

strony

Francu-

`

zów, którzy zazwyczaj doskonaie
umieją zorganizować tego rodzaju | im-

prezy.
Kiedy się intarpeluje kwestujących

— pardon! — ściągających
aaninę,
odpowiadają machnąwszy ręke:«Niech
pan tylko daje — z organizacją
jakoś to tam będzie!» No, i daje się..
A jeśli nie zbierze się miljardów

RU

%

a tylko jakieś mizerne miijoniki? Dziś

już ten i ów w Paryżu przepowiada
kompromitację. Miljoniki nic nie pomogą.
Letnia woda.
A zagranica
krzyknie zaraz: «Odzież podziała
się
furja
fiancuska?
Słomiany
ogień!
Obojętność i apatja wobec najżywotniejszych
interesów
ojczyzny! Brak

obywatelskiej ofiarności!

Po

prostu:

od 9 do 3. Telefony:

czelna władza
mieć

w

państwie — musi

przecież pewne

uprawnienia

rząd musi uledz jej wskazówkom,
gdy
parlament nie jest zdolny
rzenia władzy, gdy panuje

do
stwotam chaos

komisji; Pan Prezydent
zmusił
rząd
do pracy, chociaż nie wiedział
czy
rząd ten będzie miał większość
w

bagatela!) ale pod warunkiem.
Np.
tym, że izba deputowanych i senat Sejmie, czy też nie.
zbiorą się w Wersalu i skreślą z konIzba potulnie przyjęła do

wiado-

warunku, p. Coty odpowiada spokoj-

prezy»

Stytucji te paragrafy,
które się.. p.
Coty'emu nie podobają, a inne zmie- mości wyrok Pana Prezydenta.
W tej swego rodzeju próbie
sił
nią, A gdy mu się zwraca uwagę na
wielką trudność zrealizowania takiego jaka zaszła we Francji i «w
Polsce,

nie: „Nie będzie kongresu, nie będzie

miijonów!*
Grupa polityczna objęta
ogólną
nazwą
L'Action
Francaise
dala miljon — nie kładąc
absolutnie
żadnych

warunków,

nawetobwołania

księcia de Guize królem
francuskim
jako Jana ili- go.
Zresztą, może i dobrze
pójdzie

sprawa. Francuzi

to dzielny

naród,

widzimy,

że u

dent, we

Francji

naszėm
nie

nas

zwyciężył

parlament.

jako

jego

dyrektorka.

Pan Prezydent postąpił słusz-

i godnie,

łecz

meże

nie w

jego

osobistych kwalifikacjach tkwi
przyczyna i tajemnica zwycięstwa.
Zwycięstwo
to wynikło nie z siły Pana
Prezydenta,

il e ze

słabcści,

dobra;

popas

między

Paryżem

w proporcji

pijał kawę

odwieczny

Ludwik XVIII

pod

Tu

kona-

WILEJKA

—

ul. Majora

nanie, że

koło żydowskie

powiedziało,

do

P. P. $. napełniają
wieców

—

że

okrzyków,

CENA

bloku opozycji.
ponownie
koła

ta nie

ich

któremi

da

wyników

lewica

zaśz

Zaloty

lzby

według

do dymisji, Prawica do N.P.R.

wczo-

czyni

ewentualne

zapowiedzi

poda

się

włącznie zabiega o współpracę

inicjatywy

bloku łącznie z mniejszościami

P. P. S. dąży

do

utworzenia

narodowemi.

do

zapytaniem

o godzinie

koła żydowskiego.

l-ej rozpoczęło

wobec

się posiedzenie

Koła

Zydow-

rządu.

Układ
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sowiecko-litewski o nieagresji.

KOWNO, 22—1V. Pat. Minister spraw zagranicznych Reynis potwierdził w wywiadzie doniesienie pism o rokowaniach prowadzonych z Rosją
w sprawie układu o nieagresji, dodał jędnak, że wiadomości o treści tego układu są nieścisłe.

Omawiany

projekt, mówił minister, nie zawiera

żadnej

wzmianki o

gwarancji granicy wileńskiej i kłajpedzkiej dzenniki natomiast
podały, że
Rosja sowiecka uzależniła udzielenie tej gwarancji od zaniechania wstąpie-

nia Litwy do związku bałtyckiego. Zdaniem

ininistra udział

związku nie może być uważany za akt skierowany
Po osiągnięciu porozumienia w sprawie tego
się do Moskwy gdzie nastąpi podpisanie traktatu.

Ustąpienie

litewskiego

Litwy w tym

przeciwko Rosji.
układu
minister

ministra

uda

spraw

zagranicznych.
KOWNO 22.IV PAT. Minister spraw zagranicznych
Reynis
ustąpił
z zajmowanego stanowiska. Na stanowisko tymczasowo pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych został mianowany
premjer
Bystras,
który natychmiast objął urzędowanie w tym charakterze.

Wywłaszczenie
Głosowanie
BERLIN.

rodzin
w

b, panujących.

komisji

22, iV. Pat. Dzisiaj w

Reichstagu.

komisji prawniczej Reichstagu art. 2

projektu ustawy o odszkodowaniach dla byłych panujących został odrzucony 11 głosami przeciw 10. Przeciw projektowi głosowali socjaliści, komuniści i hitlerowcy. Za projektem głosowały partje umiarkowane.
Niemiecko-narodowi wstrzymali się od głosowania,

Natychmiast po głosowaniu przewodniczący komisji zamknął posiedze-

nie. Kanclerz zwołał na dziś po południu
naradę
przedstawicieli
partji
należących do koalicji rządowej, celem naradzenia się nad sytuacją wytworzoną przez odrzucenie
projektu ustawy. Odrzucony dziś artykuł ograniczą możliwość rewidowania zapadłych już wyroków sądowych
w spra-

wie odszkodowania.
Motywując odrzucenie projektu przez komisję

Deutsche

Allgemeine

Zeitung pisze, że wynik głosowania nie stawia w mniejszości
gabinetu,
ponieważ projekt ustawy nie był przedłożony przez gabinet, . lecz tylko
z inicjatywy partji tworzących koalicję rządową.

Włochy
BRUKSELA

i Belgja.

22.1V PAT. Ambasador włoski odjechał do Rzymu

ce-

lem odbycia z rządem narady nad sprawą traktatu włosko-belgijskiego,—
Niektóre dzienniki przypisują wyjazd ambasadora niedawnym
wypadkom

w La Louviere, gdzie socjaliści spalili manifestacyjnie portret Mussoliniego.

Dowóz

manifestacje

bydła do Gdańska.

rami stojącego do dziś dnia drzewa.
jeszcze
wrażenia
czegoś
To ogromny cis rozłożysty
dźwiga- nie robią
Agrarjusze domagają się zakazania.
jący na swych kcnarach pewno
ze morumentalnego.
Diatego
z całym
GDAŃSK 22.IV PAT. Gdański związek ziemian wystosował do se
cztery stulecia.
Tu
dowiedział się spokojem możemy stwicidzić iż P.P.Si
natu pismo, w którem domaga się wydania zarządzenia mającego na celu
Napoleon o kapitulacji Paryża, ztąd
pojechał do Fontainebleau żegnać s'ę przegrała sprawę, pobila została na wstrzymanie dowozu bydłą z Polski na obszar woln. miasta Gdańska,
rzekomo ze względu na Riebezpieczeństwo zawleczenia
z gwardją., Teraz — obserwatorjum. głowę.
zarazy
bydlęcej.
Cis królewski... cesarskie apartamenty...
Zestawiliśmy wydarzenia z Francji W rzeczywistości wchodzą tu w grę względy
konkurencyjne
albowiem
pracownia uczonego,.
Tak się czasy i Polski, Zestawmy teraz dwóch
lu- rzeźnia Gdańska zakupuje obecnie w Polsce bydło po bardzo niskich cc”
zmieniają,
Tu, w Juvissy umarł Fla- dzi hr. Skrzyńskiego i prez. Wojcie- nach i rzucając na rynek wielką ilość mięsa do użytku ludności, przyczy nia się do znacznego obniżenia jego cen.
marion. „Tu skonał, siedząc na tym
fotelu — opowiada
pani Fiamarion. chowskiego.
Hr. Skrzyński na pytanie dzienniByło to we środę,
3 czerwca
ubiegłego roku. Po południu przez cały karza, które brzmiało: „wspomniał

Do

czas

stał U okna

przepiękną

i

dzień!-—-powtarzał,
dzień!

O

rozkoszoweł

pogodą.

czwartej

się

Co za słoneczny

Co
padł

za prześliczny
na

ten oto fo-

tel. Wyszeptał tylko parę razy:

Moje

serce... moje serce!..
| skonal“.
W
parku
w Juvissy,
leży Flamarion
pogrzebany. Dokoła mogiły mnóstwo
kwiatów; klomby drzew; śpiewają ptaszęta, d wieczorami pełno świętojańskich robaczków migoce po krzewach.
Temi dniami podniosły się głosy
w prasie ubolewające na niedolą
—

modelek. Podobno

i wśród nich sze-

rzy się okrutnie bezrobocie. Ha... malarze i rzeźbiarze niemają
pieniędzy,
niemogą sobie pozwolić na małowanie lub rzeźbienie z modelu.
A np.
w Szkoie Sztuk Pięknych dostaje mo:
delka

za

pozowanie

codzień

przez

cztery godziny— sześćdziesiąt tranków
na tydzień. I żyj tu uczciwie! Aie co
tu biadać? Właściwie mówiąc— komu

Pan o rozszerzeniu koalicji. W jakim
kierunku? * — odpowiada:
— „Przecież nie na prawo*.
A więc na lewo.
Ale przecież

NPR. conajmniej jedną nogą

Tymczasem

Więc
wcią-

'* gabinetu.

p. prezydent

bieguna północnego.

22,V PAT. Statek powietrzny

reźnie ich

Różnica

między

zlekceważył.

MOSKWA, 20.IV
rowska

czem

wykoleił

okomotywa

(PAT). W

się z nieznane

spadła

odległości
dotąd

stanowiskiem tych

panów

jennego

Pepesowego

Wojciechowski,

który

100 kilometrów

przyczyny

kalendarza.

patrzał

ROZ

interpe- czynając od roku

od Caaba

pociąg osobowy,

przy

OWA ROA ZZOZ PERCY WOOD)

kongresach _ i _ zjazdach.

On

wie
co
to
wszystko
znaczy.
Wie, że dopływ młodzieży ideowej
usłał, że parija zasycha. | to jego
zlekceważenie stanowiska parlamen-

| p. tarnego klubu

sprawie

PP,

którego

na onegdajszem powstrzymaniem

'dokonał

1923
wytworzyła
się sytuacja fałszywa.Z jednej strony
stwierdzono
nawet
oficjalnie,
że

armiji minister spraw wojskowych udzieliłnastępującej odpowiedzi:
powrót Marszałka Piłsudskiego
Poczuwając się z tytułu mojego czynnej pracy wojskowej jest
stanowiska do pełnej odpowiedzial- nieczny, z drugiej zaś strony

do
ko-

nie
ności
za całokształt
życia wojskai uczyniono nic, aby ten powiót umożczyniąc zadość życzeniu Pana Preze- liwić. Natomiast
we wszystkich
posa Rada Ministrów, mam zaszczyt na kojowych planach mobilizacji
persointerpelację senatorów Zdanowskiego, nalnej dowództw wyższych, zatwierNowodworskiego, Białego, Kasznicy dzanych kolejno przez dotychczasoi innych odpowiedzieć co następuje, wych moich poprzedników,
na
sta-

zaznaczając,

że

odpowiedź

ta

jest nowisko

stwierdzeniem
jedynie moich poglądów
jako
ministra spraw wojskowych:

1)

Ocena

zawarta

—

moralnego

istotnemu

Wystąpienia

wodza

naczelnego w razie

wojny był przewidywany
Marszałek
Piłsudski. Uważam,
że
harmonijna
współpraca
ministra
z generałem,

poziomu

przewidzianym na naczelnego wodza.
jest moim obowiązkiem. Sądzę, iż w
rzeczy. tych warunkach jest rzeczą zrozumia«

w interpelacji
nie odstanowi

publiczne

kilku gene-

łe, że dążę do tego, aby były i przye
wódz naczelny
zumiane jako objaw „zatrważającego powrócił do czynnej pracy
wojskorozprzęgania
armji”. — Stwierdzam, wej i że pogląd ten, nie oparty na
że te odosobnione fakty nie mają nic zadnych
przesłankach
politycznych
wspólnego z ogólnym nastrojem woj: wyraźnie wypowiedziałem.
Ё
ska i że wszelkie obawy co do zała5). Tak wygląda w ogólnym
zamania się armji
pod
względem jej rysie tło, na kiórem
nastąpiły ostatnie
wartości moralnej są całkowicie płon- incydenty,
będące
przedm
iotem
tak
ne.
— Wojsko jest najzupełniej „zdro- daleko
idącego
zaniepo
kojenia
ze
we.” — Mogę wyrazić jedynie uzna- strony
panów senaiofów
interpelannie dła jego rzetelnej i sumiennej tów,
Przebieg wypadków był następracy. — Korpus oficerski, a zwłasz* pujący:
12 lutego 1926 roku na łacza ta jego część, która przebywa w
mach Ku:jera Porannego ukazał się
aimosferze
pracy
liniowej, pomimo wywiad
z Marszałkien
Piłsudskim,
trudnych warunków materjalnych ma będący
w pewnej mierze ujawnieniem
głębokie
poczucie karności
wojsko- rozmowy, jaką Marszałek
miał z Prewej i świadomy
jest odpowiedzial- zydentem Rzeczyp
ospolitej, Na skutek
ności, jaka na nim ciąży. — Zarzut ostrych słów,
skierowanych pod adrezałamania się dotyczyć może jedynie sem austrja
ckiego sztabu
generainejednostek, stojących na szczytach na- go, (w formie
jednakowoż najzupeł"
szej hierarchji wojskowej. — Przyczy- niej ogólni
kowej
ny tego załamania leżą w znacznej koiwiek zarzutó i pozbawionej jakichw
imiennych)
jeden
mierze po za wojskiem i sięgają tak z generałów
z byłego
susirjackiego
głęboko, że nie mogą ograniczyć się sztabu
generalnego zwrócił
się do
do formalnego oświetlenia wypadków, mnie z
żądaniem publicznego zadośćbędących przedmiotem interpelacji.
uczynienis, zapowiadając że w prze2) Nasze czynniki polityczne
nie ciwnym razie pociągnie Marszał
ka do
zdołały dotychczas zorganizować na- sądu za
«noior
yczne
oszcze
rstwo»
.
czelnych władz obiony państwa.
W Odpis tego zażalenia ów generaż
rorezultacie praca rządu nad całokształ. zesłał wszystk
im geserałom z byłego
tem wieliich zagadnień obrony pań- ausiuja
ckiego sztacu
generalnego, o
stwa
nie jest
skoordynowana,
a czem mnie zawiadomił. W rezultac
ie
„Szczyly wojska”,
odczuwające
od całej iej przykrej sprawy otrzym
ałem
lat 5
brak
podstaw
ustawowych, łącznie 13 pism o
nader jednak
róznajdują się w sianie bezwładu. Sta- żnolite
m bizmieniu. Oook formalnego
nowimy pod tym względem
smuiny oskarżenia o oszczer
stwo, obok próśb
wyjątek, niema dziś bowiem państwa
o stwierdzenie, kogo
Marszałek
w
w Europie, w któremby ta pierwszo:
tem oskarżeniu ma na myśli, miałem
rzędna sprawa nie została w ten lub i pisma, potępiające
ten sposób rea.
inny sposób rozwiązana.
Uprawnie- gowania i stwierdzające
lojalność
w
nia Prezydenta Rzeczypospolitej jako stosunku
dobyłego
Naczelnego
najwyższego zwierzchnika sił -zbioj. Wodza. o
fakcie otrzymania
zażajenych armii (art. 46 konstytucji stały nia powiad
omiłem Marszałka prosząc
się martwą literą. Zapomniano,
że go o wypowiedzenie się.
Na podstagodność
najwyższego
zwierzchnika wie otrzymanej odpowi
edzi wydałem
została Prezydentowi nadana nie dla dnia 20 marca 1926
roku rozkaz,
w
przyozdobienia go w pięknie brzmią- którym
stwierd
ziłem,
że „wypowiecy tytuł, ale w imię uznanej potrzeby
dziaua krytyka nie dotyczy ogółu ofizwiązania wojska z najwyższym Rze- cerów,
pochodzących
(z
byłego
czypospolitej autorytetem.
austijackiego
sztabu generalnego".
3) Ten błąd zasadniczy wyciska

rałów na łamach

swe

piętno

na

prasy zostały

całem

życiu

zro- puszczainie przyszły

wojska.

Przy
niezorganizowanych
władzach
naczelnych ministrem spraw wojskowych nie może być osoba
cywilna,
gdyż przypadają mu w udziale funkcje
czysto wojskowe, rola zaś generała,
powołanego na to stanowisko,
jest
dwuznaczna. Jest rzeczą
bezsporną,
że generał w służbie
czynnej — a
takimi byli
wszyscy dotychczasowi

ministrowie

spraw

wojskowych

—

Rozkaz ten okazał się wystarczającem
zadośćuczynieniem

dla ll

oficerów.

4-ch wniosło wprawdzie
skargi do
sądu (jeszcze przed
ogłoszeniem
mojego

wyjaśnienia),

skargi

te

zo»

stały jednak ostatnio przez
samych
oskarżycieli wycofane. Generał Šta-

nisław Haller i gen. Szeptycki
wstąpili na
niedopuszalną
dla oficera
służby czynnej
drogę
publicznej

samoobrony,

ogłaszając

w

prasie

swój list otwarty. Była to reakcja ia“
winien reprezentować przedewszystprzytoczenie ich
nazwisk
w
liście
kiem czynnik fachowy i że w
dzie- Marszałka
do mnie.
List
ten
wbrew
dzinie spraw politycznych
nie może moim
intencjom Marszałek ogłosił w
stosować metody gry partyjnej. Szu. prasie,
tłumacząc się, iż był do tego
kanie większości na
gruncie
parla- kroku zmuszony, gdyż
menternym

bądź

przez

to na prawo

angażowanie

bądź

to

na

się

lewo

zarzut

się cech
nictwa
nie doceriiają
powyższego
momentu. Powtarzając sakrameniaine
słowa o apolityczności wojska, jednocześnie świadomie lub nieświadome
wciągają
generałów
do
swej gry
politycznej, Stworzyliśmy typ generała
polityka, typ żołnierza, oklaskiwanego
przez jednych
i dyskredytowanego
publicznie przez
diugich.
jest
to

gene:

rałówi demoralizowaniem
korpusu
oficerskiego, gdyż prostolinijna struk-

tura ducha wojskowego
stosowania

do takich

kał ze

strony

rze nad tem ubolewam, że charakter
zatargu m'ędzy Marszełkiem
Piłsudskim, a gen.
Szeptyckim
wyklucza
interwencję z mojej strony i że wojsko traci Generała, kiórego
kwalifikacje służbowe, jako inspsktora armji, wysoko cenię. Zarazem nadmieniam, że w-sprawie załagodzenia iego

sporu

uczyniiem

wszystko,

zić ubolewanie, że interpelacja zostada ujęta w formie uwłaczającej goZaspo- dności ministr
a spraw
wojskowych
powi- i w formie, poniża
jącej jego autory-

szukać

nien jedynie i wyłącznie
na gruncie
pracy wojskowej.
4) Dalszą przyczynę komplikującą

tet, co nie jest, zdaniem

czynników

Marszałka

politycznych

Piłsudskiego.

do

W

okresie najbardziej intensywnych dziaPiłsudski
łań wojennych, Marszałek

z bezprzykładną zaciętością, z odrzujakich
skrupułów,
ceniem wszelkich
zdawałoby się wymagała groza chwili.

Stworzono

smuiny

precedens

kąinego szargania czcią
skończonej zwycięsko

ludzką.
wojnie

bezFo
po-

moim,

po»

żyieczne z punkiu widzenia państwowego. W odpowiedzi wbrew
moim

nasze życie wojskowe widzę w nie- zasado
zdrowem ustosunkowaniu s'ę pew- polityc m poruszam pewne
zne, zmuszony
nych

co

generał
na moim
miejscu mógłby
uczynić.
6) Na zakończenie muszę wyra-

nie jest do

wahań.

- kojenia ambicji oficer

csoby

«noto-

rycznego oszczerstwa», jaki go spot-

inicjatora
przynajmniej w zlikwidowanych głównego
obecnie zażaleń
był
z wyzbywaniem również zrobiony
«public
znie».
Szcze:
żołnierskich.
Nasze stron-

jest równoznaczne,
moim.
pojmowaniu

przez jako wódz naczelny był napastowany

wynika naszem zdaniem z tego,
że wzrost sił i znaczenia PPS. w
kraju, PPS. wywołanego kryzysu minister:
p Wojciechowski o wiele lepiej (niż patrzy na całkowity upadek i deka- jalnego — jest właściwem
i
słuszdziś
na
co
potrzebne malarstwo i
hr. Skrzyński zna prawdziwą wartość dencję tej partj:
Jego nie
Oszukają nem
stwierdzeniem
rzeźba?
Doskonałe można obyć się
kurczenia
się
pzrtyjnych
okrę- wpływów PPS. w kraju, obezwartośprzecie bez obrazów na ścianach a polskiej partji socjalistycznej. Przecież wspaniałe raporty
prez. Wojciechowski to dawny
«to. gów,
osobliwie bez rzeźb Nieprawdaż?
wspaniałe
sprawozdania
na ciowania politycznego tej partj.
Cat.

ŻELIGOWSKIEGO.

szerzeniajrozstroju w

równoznaczne z marnowaniem

w przepaść. Trzy osoby zabite, 24 ciężko ranne

wy- to trzej najwięksi święci z przedwopo-

Leningrad

zawcześnie

Straszna katastrofa w Syberji.

OK ARCE OZNA DDR OPORY
chowski zlekceważył całkowicie klub GEODE
PPS. Uczynił to świadomie, wiedział, warzysz Edmund» — to jeden z z.*
że odrzucając ich starania o rozbicie łożycieli z najczynniejszych
twórców
natychmiastowe
rządu
„rozbija
ich i przywódców
dzisiejszej PPS. Pił.
prestiż na parlamentarnym i nie par- sudski, Wojciechowski i Sulkiewicz

jednak

opuści

Pociąg runął w przepaść.

Wojcie-

lamentarnym terenie, a

Norge

dopiero w poniedziałek gdyż inaczej przybyłoy na Śpitzberg

jest w

obecnej <kadłubowej» koalicji.
p. premjer marzy o ponownem

gnięciu socjalistć «

MOSKWA

Na zgłoszoną w Senacie

powiada

skiego, które nie zostało ukończone. Nastroje panujące w kole pozwalają
i przypuszczać, że żydzi powsirzymają się od
zdecydowanego wystąpienia
REEZEGOZKYCJERZNEM 6 TOORA

MIN.

wojska,

WARSZAWA 22.V (żel. wł. Słowa) Poseł Dąbski zwrócił się z zapytaniem do Koła żydowskiego czy przystąpiłoby do bloku lewicy w razie
ewentualnęgo wystąpienia u Prezydenta Wojciechowskięgo. W związku z
tem

Mickiewicza 24

10 grosz.

ODPOWIEDŹ
lację w

bowiem rozdźwięk w; wołany

na dzień kiedy p. Skrzyński

żydowskiego,

POWIATOWA—ui.

Wiersz milimetrowy jetnoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
z prowincji o 26 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

oraz

przesileniu.

Zarówno prawa jak lewa sirona

przygotowania

ST. ŚWIĘCIANY — ui..Rynek 0 8
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

OGŁOSZEŃ:

za tekstem

rajszem trzygodzinnem
przesileniem
jest w
klubach lewicy a przedewszystkiem w łonie P, P, $. zbyt wielki, Przedstawiciele P. P. S. prowadzą
gorączkowe rozmowy z klubami
lewicy i opozycji w celu
stworzenia

powietrze swoich

tego rodzaju

trzygodzinnem

inicjatywa

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ui. Piłsudskiego

Mackiewicza 63

WARSZAWA 22 IV (żel. wł. Słowa). Jeszcze w bieżącym tygodniu
premjer Skrzyński przy współudziale marszałka Rataja
podejmie inicjatywę rozszerzenia koalicji rządowej. W kołach sejmowych
istnieje przeko-

Belwederskiej jest niedaleko, ale i to
to zanadto sfatyguje. W każdym razie

a Fontainebleau.

Po

ze zgni-

1-i podobno wywiązuje się z niepospolitego zadania znakomicie.
Juvissy! Niegdyś królewskie, piękne
pocztowy

LIDA

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

228, drukarni 262

Zdaniem

a inie zubożała przecie
Francja
do lizny naszego parlamentu, kióry—dziś
tego stopnia aby nawet lekkie potrzę: to już można mówić otwarcie — jest
sienie kieszeni nie miało wydać
po- postaci n
inianych nogach.
kažniejszego plonu.
Pod względem
polityczno-partyjNocą gdy mieszkańcy Juvisy pod
Paryżem wychodzą wieczorem
ode- nym akt woli Pana Piezydenta ocenić
"chnąć świeżem powietrzem,
wzrok należy jako wyraźne i dobiine
zlekich biegnie nieodmiennie ku światełku ceważenie P. P. S. To
też p. pos.
błyszczącemu zawsze,
nieodmiennie,
Daszyński
mści
się
odrazu
na p. Wej.
hen, tam na szczycie obserwatorjum,
ciechowskim
wykrzykując:
„żaden cyjak wiadomo, jedńego z rajsłynniejszych w Świecie.
Tam
do białego wilizowany monarcha, ani żaden cydnia pracuje noc w noc — pani Ga- wilizowany prezydent
by tego me
briela Kamilla Fiamarión,
wdowa po
uczynit“.
Poza
tym
okrzykiem
prorozgłośnym na Świat cały astonomie
i pisarzu, Po śmierci męża, ta która įektuje się wspėlny spacer do Belwemu była towarzyszką i pomocnicą w deru grup niezadowolonych
ze spopracy naukowej
wzięła na swoje sobu w jaki p. Prezydent załatwił się
barki prowadzenie dalsze całego ob- z pizesileniem.
Z Wiejskiej do Alei

serwatorjum,

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1

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

W

Przeprowadźmy paralelępomiędzy
dwoma odchyleniami od konstylucyjnych obyczaj jakie w czasach
ostatnich zaszły w dwuch państwach po:
siadających zupełnie do siebie zbliżony ustrój, t jj we Francji i Polsce.
W r. 1924 skutkiem presji parlamentu, skutkiem bojkotu jego osoby, us:
tępuje we Francji z fotelu prezydjał.
nego p. Miilerand. Tarcia
pomiędzyprezydentem a lzbą
skcńczyły
się
równie całkowitym jak antykonstytucyjnym tryumfem Izby.
Wczorajsze nasze przesilenie sko ń
czyło się zwycięstwem
Pana
Prezydenta, zwycięstwo to jednak cechuje
zdrowa myśl
konstytucyjna, jest to
zwycięstwo właściwego ducha
konstytucji nad ej wynaturzeniem.
Na-

więcej eleganckich Polek nie trzeba strom podawać się do dymisji
na
rekomendować.
Coty!
Tak, tak... skutek pierwszej uchwały chociażby
twórca i exploatatorsL'Origan'u» perŚwiat
obig(dalibóg, nie

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — uli. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac. Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziernian

„Towarzysz Edmund" I złekceoożenie P. P. 8.

skan al. Ci, co grube ; pieniądze dać i braw myśli o jutrze, Pan Prezydent
dotychczasowy
zwyczaj
mogą, stawią
warunki.
Tak np. p. przełamał
Coty, którego żadnej z mniej lub konstytucyjny, który nakazywał -mini-

iumiarz słynny na cały
cał deć... sto miijonów

redakcji 243, administracji

do domu luv z przesyłką pocztową 4 zł.
w
P.K.0.
Nr. 80259

ra-

trzeba?

zebrania jakich... dziesięciu miljarców.
Ładna sumka! Wszelako zabrano się
do dzieła wcale nieergicznie. Zapomniano

4, otwarta

Paryż, 18 kwietnia.
ogłoszono wielką
jednora-

"Więc
zową

n!. Ad. Mickiewicza

miesięczna

zagranicę 1

РУ RIFT

ы

VNT

">

”

.

V. Nr. 92 (1102)

do

tego

wobec

jednak
ciężkiego

<rozprzęganie aimji» jaki

momenty
jestem
zarzutu

interpelacja

zawiera.
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CY JESTEŚ CZŁONKIEM
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Wszyscy oskarżeni

—

Korespondencja «Słowa». —
Brasław, 22g0 kwietnia.
Objeżdżając w ostatnich dniach

mi armji rosyjskiej.

Akt oskarżenia zarzuca aresztowa-

nym

działalność szpiegowską na rzecz

S.S.S.R.

Przed sądem
staną
b. kapitan
rosyjski
Andrej
Kuryżow
pełniący
gminie Nowopołockiej z utyskiwania- przed wojną funkcję adjutanta genemi ludności, które
uważam
za ko- rała rosyjskiego Kiriłowa;
pozostali
nieczne podać do
wiadomości
pu- oskarżeni
Kirinow
i Pawlukiewicz
blicznej, ponieważ dotyczą one bardzo również byli oficerami armji carskiej.
poważnej sprawy, a mianowicie oŚwia- D ziałalność szpiegowska oskarżonych
ty czy ściślej mówiąc szkoły polskiej. została im niezbicie udowodniona o
Mieszkańcy wsi Jundziłowo
oraz
czem świadczy akt zeznań wstępnych.
okolicznych zaścianków jak Kowa- Dwom zwłaszcza Kuryżowi i Pawlulewszczyzna, Trzeciaki, Dębówka, Ro- kiewiczowi
zostało _ dowiedzione.
gowszczyzna, Stare Borki,
Zacisze i Szpiegostwo jeszcze w
czasie
gdy
inns pragną mieć szkołę polską, zapełnili oni obowiązki urzędników kobiegają o nią u władz
na miejscu lejowych początkowo w
Wilnie, a
lecz narazie bez skutku. Dodać nale: potem w Białymstoku. Wszyscy trzej
ży, że szkoła polską we wsi Jundził:
powiat

Brasławski

spotkałem

się

w

łówo istniała do jesieni roku ubiegłego t.j. do czasu kiedy nauczyciel i
jej kierownik p. Roman Michałowski
wyjechał na.urlop, z którego już nie
powrócił.
Przez całą zimę
szkoła šwiecila
gospodarzy
starań
pustkami, mimo

Na posiedzeniu

są b. oficera-

zamieszkiwali w Białymstokui korzystając ze znajomości jakie udało się
nawiązać z miejscowem społeczeństwem prowadziji robotę antypaństwową oraz głęboki wywiad
na rzecz

Rosji Sowieckiej.

Do rozprawy powołano 51 świad:
ków, oraz 3 ekspertów. Materjat do*
ze wsi Jundziłłowa i okolicy u p. wodowy jest nadzwyczaj obfity i rozInspektora na powiat Dziśnieński (do prawa 'potrwa
zapewne
dni
parę.

które się odbyło
Szym zgłoszono

w
dniu wczoraj:
jeszcze
przed po-

natu senator Kiniorski

jundziłłowo

przed

nych szkół i skdzane

poprawkami

a mianowicie:

teatr

rował ustawę o medalu pamiątkowym

litewskiego.

šwiatiejszych

byłoby zaradzić przez

osuszenie

ziera

to

obejmujące 118 dziesięcin,

b.

Niszczenie

sieci telefonicznej.

prawie że

Rekonstrukcja

Dotychczas nazwiska sprawcy
ustalono.
prowadziła swą działalność. na terenie Białegostoku. Zwłaszcza
zrozuWysiedleńcy.
dłuższy

czas

miałe zainteresowanie szerokich sfer
miejscowego
społeczeństwa — перга-

wiedliwione jest ze względu na osoby, które staną przed miejscowym

sądėm.

' NASIONA
, Koniczyn (bez kanianki)

w

tymotki, seradeili, peluburaków
- szki, łubinu,

m

pastewnych
„1 marchwi
›; tudzież różnych nasion
z najlep:
- warzywnych
poleca
Źródeł
„ szych

Nagrodzki

„Wilno.

W

dniu 21 bm. władze

Zgodnie

W

feljetonowe.

Z

Ale

ja; broń

«starociach»
nego np.
wielu,

wielu

lepsze

przeciwnie,

starodawnym

powinien

mieć doskonały rezonans. W specyficznej formie, zwanej feljetonową,
odbija się w nim to, co na innem
traktowane

litewskie

publicystycznie lub sucho informacyjnie.
Innemi słowy: co chwilowo jest
„w powietrzu”, to feljeton bierze w

Z

O

Boże,

nie

O

o

chciałem mówić. Co

jakie

najmniej jakaś sui generis... zamorska
kolonja. Feljeton w dzienniku ma

jest

nych większych

sum,

którem

plenarnego

Białoruskiego

Narodowego

z dnia

25

swego czasu

w

jącega w Wilnie bezrobocia.

Komitetu
ub.

m.

Komitecie Narodowym.

o

komunikowali-

CHOLEKINAZA

Kamienie

bez

schodzą

OO
schodzą

Pobolewania

ku

stronie

W

przeszedł

i

dołku

Niekiedy wymioty

tych cji będzie

vel

To

rozumiem!

im

starsze

tem

i cenniejsze.

Owóż, w

Orvalu
klasztorze,

wzrostu”

w

belgijskim

żółcią,

aż

nównę i
Behaka,
Oraz na
artykułu

błogosławieństwa

tem

czy dopóki we Francji

swej

nie

zasiądzie

i

‚
Į

wrażliwością
siebie z przedziwną
Ludwika
tem, aby się tak wyrazić, dźwięczy— żonka szóstego syna Św.
miała w herbie — lwa. Ergo
panona swój sposób.
tem wać będzie we Francji król z krwi
Czem cała prasa
nasiąknie,
burbońskiej. Z której atoli linji praodcinki w gazetach irącą....
rodu? Zestawiając
przepoOt — naprzykład — kto, u licha, starego
zgadnie dlaczego akurat w t'ch dniach wiednie opata Mattay'a, ojca Kaliksta
się do
przypomniała
mi
się,
tak bardzo z Cluny eic. etc. dochodzi
reprzed samą wojną poczytna, książka wniosku, że po upadku ustroju
zrfanego socjalisty i masona Marcele- publikańskiego we Francji (na co się
go Sembata? Czyżby, doprawdy, dla zanosi) zasiądzie tam na tronie ksiąi „mądry“
a
tego, że propagowała we Francji
(a żę „wielce pobożny*
znajdzie się na tronie „nagle i nie+ po za nią) ustrój... monarchiczny?
7- że akurat o tymże
czasie spodziewanie*. Będzie przebywał we
^
trwania
Republiki,
książkowem
wydaniu Francji podczas
styczne _ Bainvillc'a, Mówić o nim będą iudzie mało; zamonarchisty «Le coup gadają na krótko przed jego wyniesieniem na tron. Przyszły król Fran:
guerre d'Orient», ....

—

wywołał

prof.

było zauważyć

i”ietrusiewicza,

po jego

ogłoszeniu

na Sali i w kuluarzch

dodatnie

sądowych

a

Sąd Okręgowy

w innym

kompiecie —

pod przewodnictwem p. Jodziewicza, rozpoczął wczoraj rozpatrywać sprawę 13 oskarżonych — przeważnie mieszkańców Dokszyc—
o szpiegostwo na rzecz Rosji Sowieckiej.
Na ławie oskarżonych w tej sprawie

zasiedli: Łukasz Kustowski, Mustafa Radkiewicz (i. 17), Ketarzyna

Melużaniec

(młoda

mężatka z dzieckiem na ręku urodzonem
w
więzieniu), mąż jej Mikołaj Melużaniec, Jan
Żakowka, Jan Skurat, Jan Kolaga, Jar. Biegun,

Konstanty

Kwieciński,

1 Józef Łoziński

odroczono na dzień
rozpocznie

Josiel Kapłan,

(odp. jedynie z wolnej sto*

py). Sprawę z powodu
czas rozprawy więżniów
Wilejce — Jana Hewiela
się

niedostawienia
na
przebywających w
i Michała
Sznitko

jeden.

dzś.

podpr. Rożycki,

Bieg przewodu

Oskarża

bronią

w

sprawie

oskarźonych

kaci;

P. Andrejew, Sopoćko,

how

i Kiersnowski.

adwo«

Smilg,

Neuman,

Steckiewicz, Stonimsxi, $zafkowski,

Czerni-

A

a

Sprawa ta, ze względu na ilość materjat
łui świadków (108) potrwa 3 dni.

główny:

*

na dziś w Sądzie Apela-

Zapowiedziana

wicza, Słusznego, Gołuba,
spadła narazie

Sztokfisza i En-

z wokandy.

(powołanego ostatnio

SR

zdrojowisko, położone nad Niemnem

i otoczone olbrzymiemi łasami sosno-

Apelacyjny

bar.

po Europie

te

ogromny — Маро-

ieona.
Cień „ tylko cień.
Niema figury, która by źaki cień
od siebie rzuciła.
Ktoś wyciąga rękę gestem faszystowskiego pozdrowienia. Lecz
„małemu kapralowi* sięgnął niespełna do

pasa.
Wielkość Napoleona, wszechstron:

specjalnie dla księcia de Guise

jak to mówią—

nowi a co pisał

przeciwko

Zedlitz?
św.

swych

wczorajszem

w

naszem sprawozdaniu) — «Kuchnię robotniczą», gdzie zdaniem obrony przypadkowe
zgromadzenie większej liczby «robotników»

nie miało

nizmem.

charakteru agitacyjnego

za komu.

B. Ś.

POPLOLOLŁOLŁOLŁOOŁOP<PPP

KU
UWADZE!
Wobec
krążących
wersyj, iż niejaki
p. Gonczarenko podaje się: za agenta Domu Handl,-Kom, «Zachęta», mieszczącego
się przy ul. Portowej 14, niniejszym ostrzegamy, iż ów p. Gonczarenko nigdy naszym

agentem nie był i nie jest.
Celem uniknięcia na pizyszłość nieporozumień lub: wprowadzania w błąd —
przez podających się za upawažnionych
przez

nas

lub

też naszych

agentów,

my żądać okazania specjalnych
z datą roku 1926, z podpisami
pieczęcią firmy.

prosi

legitymacj
Dyrekcji i

Dyrekcja

Handł, « Komis

„ZACHĘTA.

300000020022000064000044000950300009

ZADORA CANTWSEAC O ATA

Ożył imperjalistyczny, wielki, czarodziejski

sen...

przecie
Napoleo-

Pisał:

«Z

b onią w ręku zwalczałem go i „właśnie dlatego Iżyć go nie będę — wię-

zionego na skałach

z

Heleny,»

„Rewja nocna* Zedlitza...
Od chwili gdy się ukazała,
w
1829-tym, ileż ją razy,
niemal
do
I dnia wczorajszego, ilustrowano ołów:

tenże Zedlitz, cały przejęty tragizmem

kiem,

pędzlem,

muzyką?

Wystarczy

doli Napo'eońskiej napisał jedną z przypomnieć niezrównaną kompozynastrojową
ność, moc jego genjuszu, jego
dzie- najpopularniejszych w Niemczech ba- cję Raffeta lub wysoce
jów, jego doli oszałamiający przebieg, lad Des Geisterschij, «Okręt-upior>. muzykę Karola Lówe.

party, Osobliwie — dla poetów. Gdy

świat cały szedł przeciwko niemu, stali
po jego stronie poeci.
Góthe nie wierzył abyw 1813:tym
zdołała cała Europa wspólnemi
siłami „strząsnąć z siebie jarzmo* Napopowiednia błogosławionej Katarzyny leona—przerastającego Europę, Heine
Raconigi zmarłej w roku
1574-tym. pisał: «Brytanjo! Morza i oceany nie
Burbcn panować będzie we
Frąncji: mają dość wody dla zmycia
hańby,
przed rokiem 1944-tym Kto ciekawy którą cię okryło zamęczenie Napoleoczy przepowiednia się ziści — niech na, co przecie jako gość
szukał u
stara się dożyć do wymienionej daty. ognisk twych
schronienial»
Zwłoki
Latek ośmnaście... nie więcej. A lata cesarza przybywające do Paryża witał
tak szybko płyną!
płomienną odą — Ryszard Wagner.
W kapitainych symfonjach dramatycz*
nych Karola Bleibtreu ;wielkość
NaAle i to jeszcze— nie to,
poleona przybiera nadludzkie kształty,
„Jak gdy po šcianie chodzi, bywa, Nie zliczyć poezyj Fryderyka Riickercień wyolbrzymiony człowieka poru- ta poświęconych Napoleonowi.
Wyszającego się między lampą a ścianą, stawiony w 1913-tym we Wrocławiu

słowa z pieśni nie wyrzucić.
Kiedyż stać się może
ponowna
restauracja Burbonów?
Wcale ścisłą wskazówkę daje prze*

armji

jednego

Domu

wielki, jubileuszowy. (stulecie bitwy
pod Lipskiem)
utwór
Hauptmanna
stał się... rzetelną apologją Napoleona.
w czynnej

о-

Rozeszł> się o miejsce

„aresztowania SP POace

wspomnianej dzielnicy mogą korzystać z przyłączenia do magistrali
wozadociągowej. Na tem posiedzenie
kończono. (x)

Immermann, Zedlit: waiczyli

delegował

członków do Grodna.

EEE

cień

obrony
przez

skarżonych) | zp
mec.
Śmiąrowskiego i
„Lobmana, którzy zażądali, aby w celu usta:
lenia okcliczności
winy oskarżonych, Sąd

wemi. Radjorczynne solanki. Chloro'bromowe. Kąpiele: solankowe, kwasowęglowe, borowinowe,
ydropaija.
Elektroterapja.
Kąpiele słonecznopowietrzne. Plaża na: Niemnem. Kąpiele kaskadowe.

iaźniejszej —

b.

wrażenie.

sztejna

| tak zdaje się chodzić

francuskich.

i jego syna, lecz —

mec

cyjnym, głośna sprawa, aresztowanych i za:
sądzonych w Grodnie
komunistów: Kopce:

Nie jest to pocieszające dla Orle» oto co ma do dziś dnia urok nieprze-

anów,

I. Goldina

R. Gwircmanównę; na 2 lata — A»
R. Zilbersztejna, Cn. R.
Śniczkównę
I r. 6 m. B, Lewinównę.
Z innego
kodeksu usarany został 4 m. wię:

wniosku

można

poty,
a:

zw

de Novaye w
dziełku
swem
„De:
main“ (1905) oraz - ksiądz
Curique

bonów

Wochta,

wypuszczono na wolność za kaucją.
:
Ogółem, uniewinnionych w tej sprawie
zostało 51 oskarżonych. Wyrok ten, jak

łopat:

zimne

Ch,

B. Lewinówny, których na skutek umotywo-

wa-ego

(gdzie

pod

Laboka,

komunistów. Względem wszystkich zasądzo:
nych zastosowano
areszt bezwzględny,
za
wyjątkiem E. Ofmana,
R. Gwircmanówny i

1/

D

ma-

na tronie król symbolizujący połączenie się «lwa
z białym
kwiatem».
Jasne jak na dłoni!
Beatrix, księżna
i burgundzka, z rodu Buibonów, mał-

na

:

Stało się to na skutek wniosku

papieskiego.

wskazówkami

oskaiżonych

Ch. Nocowiez, w którego mieszkaniu odbywało się w swoim czasie zebranie

i parcie na kiszkę stolcową.

dreszcze,
żółtaczka.

Mordkę

w osobach

już autor dwutomowego dzieła „Les voix
piophćtique*
ogłoszonego
drukiem
lowniczości,
przechowywana
była w 1872-ym
dochodzą
zgodnie
do
spisana
na pergaminie
odwieczna wniosku, że przyszły król Francji, czy
przepowiednia, że Świat się nie skoń- Francuzów, będzie "potomkiem
Bur-

dziś tylko ruiny słyną ze

którego

mania

Zgodnie z

32

i A. Halpernówoę; na 2!/2 roku—Sz. Bejlisa,
M. Behaka, Ch. Szugel, Ch. Grodzieńskiego,
N. Koczergiūską, E. Ofmana, R. Łapsztej:

i

|

„wysokiego,

w stosunku

Bengisa, Ch, Szklarėwnę, N. Gensa, H. Nelkina, A. Lichtensztejna i N. Szogana; na 3

ustają.

podsertcowym

w aptekach
i składach
aptecznych
Skład
Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I piętro),

tį

panu:

WARNA WARCE

<gości»
93 oskar-

4 lata ciężkiego więzienia, 4go zaś па 3 L.
© IW
Resztę skazanych, postanowiono osadzić
w twierdzy
po odliczeniu
im
aresztu
prewencyjnego,
"w
tem
na 4 lata; J.

w wątrobie, Skłonność do obstrukcji

ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber

Sprzedaż

sumie

———

jednak

M. Elsztejna, E jasza Gensa
i Szymona
Irliūskiego (ktėry w innej sprawie odbywa
6 1. c. w) oraz Vejsacha Mullera — po pozbawieniu
praw stanu, pierwszych 3-ch na

skład ko- zieniem

zupełności

tylnej—w pasie—krzyża—sięga

koncertów nie przewyższy liczby 15 garnizonowego Św. Ignacego. Wreszmiesięcznie,
oraz wysokość
bijetów cie postanowiono dotrzymać umowy
wejściowych
nie może przekraczać dzierżawnej
teatru letniego,
zawarod osób dorosłych 1 zł. zaś od woj: tej w swoim czasie z p. Rychłows77797

napięciu

przy sprawie

art. 126 K. K. i skazał:

H. Niemojewskiego.

Ataki w

bółu.

bokach

się żebra)

rozchodzi

т

W sprawie budowy
i wydzierża*
wienia
kiosków
miejskich przez za-

i

wszystkich

pozostała

0

Wyrok miast o godz 11, ogłoszono ze
względu na związany z nim nawał prac
sądu o godz. 3:ej popołudniu.
Sąd z 102 art. K.K. na którego zasadzie
zbudowany był 24 stronicowy akt oskarżenia

Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach.
Bóle i zawroty głowy.
(podczas
ataków);
w dołku i wątrobie silny ból, który się

| oj

iż

in: „piękny na twarzy*. Przed objęciem
z -przed tronu pojedzie do Rzymu dla otrzy-

proroctwo

stuleci

A

kilka spraw

rów-

zbiegło

roku.

stawiono wniosek utworzenia
stałej
Komisji politycznej przy Białoruskim

zmiękcza i usuwa

niedosta-

kryzys

gdzie

żonych o komunizm—w której zapowiedziane było na dzień wczorajszy ogłoszenie wy«

żółciowe

Miejska

motywując

teczną, aby zmniejszyć

technicznych.

RAZA

Odcinek w gazecie, to nie jest by: Są księgi jak wina:

w dzienniku

Rada

50.000 zł. jest kompietnie

, bezpośrednie połączenie telefoniczne.
Dotychczasowe
szybkie
ptzez
pocztę połączenie napotykało na trud:

ET

Współdźwięki

miejscu

Ciekawość

sądowych

SUCHO, SŁONECZNIE, WESOŁO, TANIO!
Dużo spacerów'i wycieczek. Rybołówstwo. Grzybobranie.
rząd związku inwalidów wojennych
kC
Sezon od 15-49
maja do 20 września.
w Wilnie, Rada Miejska warunki wyPrzed wyjazdem lub wynajęcięm mieszkania „prosimy zasięgnąć informa
rodowości polskiej Szewczuka z żoną sunięte przez Magistrat jednogłośnie
cji, porad I wskazówek w biurze Zarządu: W; arszawa, Marszałkowska ? 130
x i trojgiem drobnych dzieci, Wysied- zatwierdziła.
Т
ma.
1-sze. piętro.
leńcami zaopiekowały się narazie od. Wniosek w przedmiocie upoważdziały KOPu.
nienia Magistratu do zaciągnięcia po* skowych i dzieci 50 gr. Również skim za roczną tenutę
dzierżawną
Dowództwo 6 Biygady K. O. P. życzki na renowację turbiny w cen- uchwalono wydzierżawienie Q grodu 100 zł., z tem, że p. Rychłowski uiści
łączy się ze swemi bataljonami. trali elektrowni miejskiej w sumie, Bernardyńskiego na czas letni t. j. do zaległość w sumie 853 zł, oraz przy
150.000 zł. został przez Radę Miejską 30 września,
Komendzie Obozu Wa- wygaśnięciu umowy przekaże inwenJak nam donoszą, budowa
trasy uchwalony.
rownego.w Wilnie, na urządzanie w tarz teatru Magistratowi.
telefonicznej Niemenczyn-Wilno
jest
Następnie zezwolono zarządowi czasie od ,12 — 14 godz, poranków
W. koncu
odrzucono
podanie
na ukończeniu.
tow,
muzycznego
w
-Wilnie
na muzycznych za opłatą 30 gr. od do- mieszkańców przedmieścia
Rossa w
„ Słupy na tej przestrzeni już usta- bezpłatne korzystanie z Ogrodu Ber- rosłych i 20 gr. od wojskowych
i przedmiocie uruchomienia
studni na
wione. Za parę dni zostaną założone nardyńskiego na urządzanie
koncer- uczni. Dochód z powyższego ma być ul. Witebskiej i Białostockiej, moty| druty telefoniczne, czem
uzyska
się tów symfonicznych
z tem, iż ilość przeznaczony ną odbudowę kościoła wując
powyższe,
iż
mieszkańcy

Zawalna 11'a

a przynajmniej

z uchwałą

posiedzenia

uchwaliła
zwrócić się do
władz w
Warszawie z prośbą o udzielenie m.
Wilnu na cel zatrudnienia
bezrobot-

nie dotąd otrzymana pożyczka

wysiedliły na nasz teren w pow. Wileńsko-Trockim pięć osób,
mianowicie: mieszkańca Kowieńszczzzny
na-

ności ze wzgłędów
OC

Engla

sądowych,

się na wokandzie
sensacyjnem.

Białoruskiego Komitetu Narodowego.

Następnie
rozpatrzono
sprawę
opłat za wydzierżawienie
ogrodu
Bernardyńskiego w
roku
bieżącym,
Na wniosek Magistratu Rada Miejska

oraz radnego

saląch

lata—Sz, Poporea, L. Kryzowską, Ch. Chazańskiego, P.E. Zduńskiego, L, Orszańskiego

W dniu 20 bm. do przechodzące: ulic Rydza Smigłego i Szeptyckiego.
go wzdłuż granicy patrolu K. O. P.
Na wniosek radnego: Godwoda,

— Proces szpiegowski.W sądzie strzelił nieznany policjant litewski. Na
strzał chybił. — Sprawca
Okięgowym w Białymstoku
rozpo: szczęście
czyna się w tych
dniach
oddawna strzału po dokonaniu nieudałego zaoczekiwany proces zlikwidowanej je- machu szybko skrył się w znajdującę
litewskiej
krzaki. —
szczę w roku ubiegłym szajki szpie- się po stronie

"Zygmunt

nocześnie

Marcińczyka.
Ze składu po- się narazie jedynie
najskrajniejsza
mieszkali w określonym
obwodzie rzem
przedniego prezydjum
nie został do partja lewicowa „Białoruska robotni
będą opłacać 1 proc. od wartości da- nowego nikt obrany. Po wyborach po-czo-włościańska
Hramada.“
[w]
nej nieruchomości.

W dniu 19 b. m. nieznani sprawcy zniszczyli połączenie telefoniczne,
wycinając 15 metrów drutu na przestrzeni Glinciszki—Ormiany
znajdu-

je-

płytkie

BIAŁYSTOK.

przez

prasa zapełniła wszystkie kuluary.
Niemniejszy tłok panował w kiiku

„Ha-

bezrybne,z łatwością dałoby się odlitew- uchwaliła pobierać, za jednorazowe
wodnić przekopując
kanat do
po- jących się przy samej granicy
skiej.
wydzierżawienie ogrodu opłaty według
bliskiej Dzisienki.
Zachodzi podejrzenie iż, sprawca: norm roku ubiegłego, a mianowicie
J:dna jak diuga sprawa są prawlitew- od osób prywatnych w dni świątecz:
dopodobnie wynikiem pewnego jeszcze mi zniszczenia są wysłannicy
scy,
którzy
korzystając
z
ciemności
ne 200 zł, w dni powszednie zaś
zamieszania wywołanego
przeniesie:
niem tych
miejscowości
do
innej wycięli w nocy z 18 na 19 bm. drut, 150 zł. Od wojskowych o 25 proc.
jednosiki
administracyjnej. _ Miejmy niszcząc w ten sposób niezbędne dla niżej.
pograjednak nadzieję, że zarówno
Samo- naszych oddziałów ochrony
Z kolei Rada
Miejska
uchwaliła
nicza
połączenie
telefoniczne:
Dochoiząd
powiatowy jak i Starostwo
wystnięty przez
Magistrat
projekt
Brasławskie zainteresują się póruszą- dzenie w toku.
obwodu szkolnego dla 7 mio klasonemi tu sprawami i nie pozostawio .
wej szkoły powszechnej
m.
Wilna,
Znowu
zamach.
ich bez echa,
WT
która: zostanie wzniesiona przy zbiegu

gowskiej, która

Wczoraj w gmachu sądowym przy ul.
Mickiewicza 36 panował, jak rzadko ruch
wielki.
Najróżnorodniejsza publiczność, policja,

misji mieliby
wchodzić
członkowie
po jednym
przedśmy, w dniu 18 b. m. odbyło się po- prezydjum, oraz
siedzenie członków. Biał. Nar. Kom., stawicielu od trzech bicrących udział
którzy uzyskałi nowe mandaty.
w pracach Komitetu
partji.
Wobec
W
składzie Komitetu
wielkich tego iż partje nie mogły. się narazie
zmian nie zaszło, wprowadzono je- wypowiedzieć w tej sprawie, zaprodynie paru nowych przedstawicieli.
ponowano rozstrzygnąć
ją w
łonie
„ W-gzwiązku
z nowym. składem samych
partji i powiadomić
prezyKomitetu, odbyły się wybory nowego
o powyższych
uchwałach, echarakterze budowlanym, Rada Mie - prezydjum. Prezesem obrano p. Sa- djum
wentualnie delegować swych
przedska jednogłośnie przyjęła prajekt о- wickiego, vice prezesem, a zarazem
stawicieli
do
Komisji
politycznej.
Za
kreślonego przez Magistrat obwodu skarbnikiem Smarkiewicza, - sekretautworzeniem Komisji wypowiedziała
śródmieścia. Właściciele placów, za-

"Z pogranicza

mieszkańców
Jundziłowa
i okolic,
poważną
bolączkę
stanowi
brak
pastwisk, czemu względnie nietrudno
Krasne. Jezioro

stów „grodzieńskich”.

wniosek powzięła rezolucję wzywająrządkiem dziennym trzy nagłe wnios- za wojnyo utrwalenie niepodległości cą rząd do zorganiżowania banku dla
ki. Pierwszy wniosek radnego Troc- i zabezpieczenie granic ojczyzny.
wychodźtwa
polskiego
o
kapitale
kiego w sprawie wyznaczenia trzech
W dyskusji zabrał
głos. senator rządowo-prywatnym. Bank ten *powiterminów opłacania
zalegtego
miej- Woźnicki (Wyzw.), który
ze wzglę nien przedewszystkiem rozwińąć swą
skiego
podatku
od
lokali,
został dów
zasadniczych
oświadczył
się działalność w krajach, w których żyją
przez Radę Miejską przyjęty z tem, przeciw ustawie. Na wypadek jednak, nasi wychodźcy i bezwarunkowo zaiż podatek ten nałeży uiścić
najpóź* gdyby
ustawa
została
uchwalona bezpieczyć im pełną wartość oszczęniej do dnia 10 maja r. b. z 1 proc, senator Woźnicki
W gjosowaniu rezolucję zawnosi
poprawkę dności.
miesięcznie od sumy za zwłokę. Dru: do art. 4. Wedle poprawki
senatora proponowaną przez Komisję uchwagi wniosek wysunięty przez p. vice- Wożźnickiego, prawo wybijania medalu iono bez zmian,
prezydenta Łokuciewskiego
dotyczył pozostawione byłoby
państwu
bez
Z kolei przysłąpiono do
rozpa”
wyasygnowania
3.000 zł. na dokar- zastrzeżenia, a nie przysługiwałoby trzenia
zmian
proponowanych
do
mianie dzieci w szkołach powszech- jedynie mennicy państwowej.
W ten projektu ustawy o opłatach stemplo'
nych i 1680 zł. na ten sam cel dla sposób rząd wykonanie medalu mógł- wych. M.
innemi
senator Banaszek
dzieci żydowskich.
Sumy powyższe by odstąpić temu.
ktoby
ofiarował (NPR) wyraził się co do ustawy
że
zostaną pokryte z nadwvżek
pobie- cenę
najniższą.
Państwo
mogłoby jest ona tak skomplikowana,
że ani
ranych od biletów
w kinematografie zarobić, według wywodów senatora urzędnik, ani
tembardziej
obywatel
miejskim w wysokości 5—10 gr. od Wożnickiego około 81/, miljona zł.- nie będzie mógł w niej zorjentować.
biletu w przeciągu miesiąca maja. tych. W głosowaniu
poprawka
se- Wice'minister skarbu Markowski wy:
Trzeci
wniosek
postawiony
pizez natora Woźnickiego przeszła 34 gło- powiedział
się
do całego szeregu
radnych żydów w sprawie zwolnienia sami przeciw 33.
zgłoszonych poprawek.
Szereg
po:
teatru żydowskiego
„Pabima*
od
W dalszym
cągu
przystąpiono prawek serat przyjął i na tem obrady
zaległego podatku
widowiskowego do sprawozdania komisji
skarbowo- zakończono. Następne posiedzenie w
w sumie około
4000 zł. został po budżetowej o wniosku senatora Osiń: piątek 30 kwietnia.
szerszej dyskusji przyjęty z pewnemi skiego (Wyzw.) w sprawie zabezpie-

SAAS
RAZA

są wobec tego

co

gostwo.—Sprawa apełacyjna komuni-

zrefe- skiego. Komisją Senatu rozpatrzywszy

(ZLN)

nowym

na zaniechanie nauki.
Poza brakiem szkoły, który stano»

wi niemałą troskę

Wyrok «o procesie 93 сй. — Sprawa

Se- czenia oszczędności wychodźtwa pol- 18 oskarżonych (z Dokszyc) o szpie-

Na wczorajszem posiedzeniu

bima* opłaci z powyższej sumy jedną
Społeczeństwo z niebywałem zaintere: połowę t. j. koło 2000 zł. na rzecz
podziałem należało).
Być może,
że
sowani m śledzi szczegóły sprawy i bezrobotnych.
pewne zamieszanie wskutek przepro:
oczekuje należytego
wymiaru
spraPo
przystąpieniu
do porządku
wadzenia podziału administracyjnego wiedliwości. (w)
dziennego
rozpatrzono
referat spramogło wpłynąć
na to, że prośba
wozdawczy komitetu rozbudowy m.
ŚWIĘCIANY.
nie
zaścianków
i
wsi
mieszkańców
Rada
[| Nakazy
płatnicze.
W Wilna. W sprawie powyższej
została załatwiona po ich myśli Lecz
Miejska
uchwaliła
polecić
Magisirapowiecie
Święciańskiem
wprowadzone
jak ttómaczyć sobie fakt niezałatwienia identycznej prośby, który złożyli zostały na rok bieżący nowe nakazy towi zwrócenie się do odpowiednich
mieszkańcy Jundziłłowa p. Inspekto- płatnicze, w których umieszczone są władz z prośbą o szybkie załatwienie
rówi Szkolnemu na pow. Brasław- wszystkie podatki komunalne, jakie spraw jak i przesłasie pożyczek zaKomitet Rozdany
płatnik ma w
roku bieżącym aprobowanych przez
ski?
budowy.
m.
Wilna
poszczególnym
do
zapłacenia,
z
podaniem
terminu
W tej chwili wytworzył się stan
rat. Ino- właścicielom nieruchomości.
tego rodzaju, ż cała część gminy po- płatności? poszczególnych
W sprawie zastrzeżeń Min. Spraw
zostawiona jest bez
szkoły.
Dzieci wacja ta znakomicie ułatwia Sejmikom
Wewn,
co do statutu podatku
od
przystosowanie.
swego
budżetu
do
nie mogą ze względów
komunikapłaców”
budowlanych
i
gruntów
0
potrzeb
fiskalnych
samorządu.
cyjnych uczęszczać do dalej potožo-

którego

Z sądów:

Posiedzenie Senatu.

Miejskiej,

Rady

Nr 02 (1102)

QPRRDY ЗЕО. „4

Miejskiej.

:

0 szkołę polską.

Prośba

oMESOZW

>

za

m

=

A proszę uprzejmie
wymieniam wyłącznie
mieckich.
Gdy
Słowacki
w

zauważyć, że
poetów
nie-

Na krótko przed samą północą
Zrywa się dobosz z mogiły
l pole szparko obchodzi
Werbiując ze wszystkiej siły...

przecudnym

wierszu swoim mówi
0 «strasznej
królewskiej powadze»
nawet owych
prochów Napoleońskich, co już są
niczem —.inny świadek niebywałej
pośmiertnej

apoteozy

paryskiej z roku

1840 go, Heine przedziwnie
odczuł
nieśmiertelność wciąż odradzającego
się —

Od werbłów tych przeraźliwych,
Lecących grzmotem po błoni,
Budzą
się w grobach kurhannych

Wąsałe wszelakiej broni.

Potem trębacz objezdża
pole trąbiąc ze wszystkiej
ukaże
Konnica

napoleonizmu!
Hab sein
Ich sah

Kurzem

Leichenbegingniss gesehen.
den

goldenen

Wagen

Unddie goldenen Siegesgėttinnen d'raui,
Die den goldenen Sarg getragen.
Die

Menschen

schauten

so geisterhaft

In alter Erinn'rung verloren —
Der imperiale

War

Marchentraum

wieder heraufbeschworen..,

krwią

na

koniu

cwałt

obryzgana,

bitewnym okryta.

Bije północ.
stoi

w

siły, aż się

Oto

i

sam

w poświacie

wej. Rozpoczyna

się rewja

Wódz
księżyco-

upiorna...

Dies ist die grosse Parade
Im elysaischen Feld,
Die um die zwólfte Stunde
Der tote Cūsar halt

A Zedliłz sam? Warto
pizypomnieć choć paru słowami jego curri:

Nr 92 (1102)

Ss

LO

ODARCZY
KURJERZIEM GOSP
WSCHODNICH
Żagadnienia gospodar-

cze

Wschod.

Kresów

niniejszego

Umieszczając w tytule

<Kresy Wschodnie»
artykułu słowa:
w ten
zaznaczenie
myśli
na
mam
odrębpewnego
ości
sposób: konieczn
gosponego traktowania zagadnień

Wschodnich,

Województw

darczych

zaś

północno:

tych zagadnień w innych

dzielnicach

w

szczególności

w"

Nok

AA

AAS

ais

моа

мее аь

—

wschodnich, od sposobu trakiowania
Polski. W rządzie posiadamy jednego
Krenaszych
tylko przedstawiciela
ty:
z
zaś
nie
we,
wypadko
to
i
sów
w,
imperaty
pewien
jako
tułu uznania
naszego
nakazywany | roziegtošcią
pozioinu

rótnorodnością

państwa,

pociąga za sobą znacznie
klimat niż gdzieindziej w

surowszy
Polsce

już jest, że pada

dorównać nie może. Podprowadzanie
sirychulec
jeden
pod.
wszystkiego
jednomożliwe jest w państwach o
jednoiilitej kulturze i mniej więcej
geograficznych, kotych warunkach
etaiczaych i gospomunikacyjnych,
darczych w Polsce, jednak stanow-

się zaś

Że

szkodliwe.

—

ważniejsze

6

a

nielogiczne,

i

niewskazane

jako

zarzucone,

być

czo powinno

działo tak dotychczas i dzieje, objaś*
że
tem,
jedynie
można
nić sobie
góle

żadnego

p'anu

polityki

gospo*

na

poszcze-

zróżniczkowanej

darczej,

któryby

państwa,

dzielnice

gólne

wo-

nie posiadają

sfery kierownicze

nietylko opracowany był dla każdej
ale ujęty
dzielnic z osobna
z tych
szczegów
i
potem w jedaą całość
łach uzgodniony—ba, planu takiego
nie
był opracowany,
gdyby nawet

warunkach
w obecnych
możnaby
wszystko
ż
oniewa
wcielić w życie,
jak i w państwie
tak w rządzie,
dżieje się z dnia na dzień i od „wy-

padku* do „wypadku* w dosłownem

pół proc: zamiast 1 proc. miesięcznie),

żońych na „raty. 'zalełości

Akai

„

czasie wojny
europejskiej i późnie
w czasie parokrotnych inwazji bolsze-

wickich,

jak

również

i pośrednio

S

płatnikom,

a

"A

nąć

gdzieindziej

przy

stosowaniu

międzyplonówi poplonów
możliwe
Są do uzyskania. Dróg bitych niema
prawie zupełnie, zaś arogi gruntowe
nie reperowane od szeregu
iat, lub
reperowane

wsten

sposób,

temu,

i w

czyć

razie

do

ё

že

:

aa:

licząc z gó

wygranej

Rzeszy

wojny

itąci

że błoto

włą-

sianie,

lak

że

že byč mowa
nem

jedynie

prowadzeniu

ieć

inwestycyj.

dworów

W

i si

O ekstensyw-

gospodarstwa

rol-

udność,

wysiedlana

i Rosjan,

żyjąca

przez

w

Niemców

niektórych

scowościach latami

bez

dachu nad

głową, sterana chorobami i nieodposię, jeszcze
wiedniem odżywianiem

o.

lei

i

<
iš
AEO

A

ziemlankach,

nia w stanie

pomocy z zewriątrz
nędzy

mzedaki

będąc bez

dzwignąć

A

MIEJSCOWA

sprawie

'awansów

ро-

Urząd

Skaibowy

w

składania zeznań

Wilnie,

o docho-

"M

tej

która pozostała

życiu

przy

okresów żywienia się
tyczne) —

wykazuje

młodzieży;
pomimo

trawą,

(alten-

wskutek

wadli-

się znamiona słabego rozwoju fizycz-

średnia

wy-

brać się gdzieś z prelekcją lub odczytem— bo każda jazda zabiera masę
czasu i połączona jest z masą niewygód. Naturalnie drogi komunikacyjne,
przed:

stawiają
dla nas
żadnej
korzyści
amknięz
Niemna
wodny
gdyż system
ty jest dla nas przed Litwę Kowieńską, system zaś wodny Dźwiny
Zanajbarzaledwie
chodniej obejmuje
dziej północne
krawędzie
naszego

upływa

iż

termin

g9 podatku

w dniu

1-g0

maja

na ubój

w

jako

minimalna,

i większa

własność,

określona

być

zaś

zrujnowana również kompletnie przez
sobie
została
wojnę, pozostawiona
się
musi
samej i o własnych siłach

bez.
jej
wojsko-

RSA
wego, zabierając, jak

grosza

zapłaty,

dotyełczas,

najlepsze

bez

Ściągnięcie 50 proc. podatku
dowego
ku

nałożonego

pedzie i Rydze zajęte są

bez
można zabrać się do tej pracy
i cukru,
lokalnych . warunków
znajomości

bez współdziałania
scowych,

czynników

miej-

które z tymi warunkami

lo-

za każdy

sztucznego,

węgla

się przekonać, że

w

Polsce

Kresy

północno
- wschodnie najniedogodniej

są położone. Wysunięcie

na

soli,

cetnar

a co

1925.

—

[w]

Podatek

Skarbowe

handlowy.

gr. — 2zł 50 gr., cielęciny — 10.158 kg.-—

“
— Z
targowiska Ponarskiego. W ubiegły wtorek spędzono na rynek Ponarski:

GIEŁDA

Urzędy

wyznaczyly już wysokość
płatnicze, kióre uiścić
[w]
15-go maja r. b.

łane są nakazy
należy do dnia

datku.

Swego

bis

czasu

teatr žydow-

zwrócił 2

do

M

1-

nawozu

uruchomi się
będzie czem

i żelaza.

2. Zniszczenie wojenne,
Sytuację pogarsza
znacznie

zaś nie

Tranz.
9,90

Ad
1824

Nowy-York

bo o ile nie

Swwolęacia

191,60

okholm

ta się na sekwestr i licytację. Jako jedy-

okoliczność,
że
Kresy
pėtnocnowschodnie zostały straszliwie zdewa-

ne źródło
wpływów
"pozostaje
; dla
parceśredniej i większej własności

stowane przez wojnę, tak bezpośred- łacja, ale i to lekarstwo
nio przez działania wojenne, - które
trwały

na

terenie

północ wschodnich

województw

przez 5 lat z

da się

skutecznie

nieważ

wieś

chęci

zawsze

zaaplikować, po-

jest u

górą, w stopnia zubożała,
szczerszej

nie
nas

iż

do

tego

pomimo

naj:

dokupienia

ziemi,

nie posiada ani gotówki, ani nadmiaeulum

vitae, bardzo, bardzo

terystyczne dla autora tak

charak-

niezmier.

nie popularnej «Rewji nocnej».
Latorośl staroszlacheckiej
śląskiej

rodziny «freiherów» von Zedlitz
auf Nimmersatt, kształcony na...

nikiem

—

Minister Resident,

księcia Nassauskiego lecz

tak!

—

i Brunswi-

ckiego,
i Oldenburskiego
i SaskoWejmarskiego.
Podczas
krymskiej

und kampanii prowadził Zedlitz interesy
teo- Prowincyj Naddunajskich.
Dochody

ru inwentarza, któryby
spieniężyć,

nawet

z braku

Wiedeń

—

minimalnych

przy parcelacji

cen

139,87

—

Z

R

osiągnąć

Kredyt państwowy

е

pern

w

i Wagram,

służbie

bitwach

a

opuszcza

po

As-

na wysokim

szczebiu hierarchji

pięcioletniej

pod

rokratycznej,

dworacząc

szeregi z „rangą

0- prawiu, życia dokonał

reakcji

>

PIĄTEK

Wsch,

23

Dziś;

jas

k

—

w kwocie

L

Roboty kanalizacyjne ul. Wielkiej dobiegają już ku końcowi; obecnie o:

kościele

W

KOŚCIELNA
dbywają się prace nad zasypywaniem
Niepokalanego "rowów
kanalizacyjnych,
które
pona Sołianiszach trwają prawdopodobnie do końca te-

Misjonarzy

odbędą się misje paratjalne. Początek
25 kwietnia na sumie, a zakończenie
2 maja.
Połsźdek

cwiczeń _ duchownych

go

tygodnia,

—

(x) Zapomogi

cji opieki nad
strat m.
Wilna

dla instytu-

dzieckiem.
wypłacił
w

rb. instytucjom czuwającym

Magi:
marcu

terenie

m.

się. Według

otrzymanych informacyj
2 odpowiedniego
źródła rejestracja ta

zapo

Władze
nałożyły
areszt
na
języku białoruskim

Konfiskata.

w

1862-gim

berleutnauta.
twórca <Wieńców mogilnych» i «ReŻeni się z bogatą Węgierką, dzie- wji nocnej», eks-woinomyślny
libe-

czasopisma

nie można.

WOJSKOWA

dziczką rozległych

dóbr,

osiada

na

— Wykłady dla

oficerów

re-

zerwy. Sekcja Przysposobienia Woj:
skowego Wileńskiego
Koła Związku

rał,

eks-żEłnierz z pod

i Aiberał, wolnomyślny,

(np. w Z„Toteńnkrónz*)
jako

orędownika

apoteozujący

Józefa

swobody

ll-go

przekonań

i Wagram..

ze był twórcą

Wiedeń

w

Bolesławem

Ponowiczem

wykładyi ćwiczenia

MIEJSKA.

nasa

ne przez

«Rewji

mu

nocnej».

podatków,

Lecz, jak powiada aforyzm

ski:

eripuit

na

wznowiła

stole

,austrja:
miłośnik

staje się martwą,w dodalku

spodlo-

powiedzieć, że na polecenie

Matier- sjąło być coś — co ma w Sobie wie-

ną maszyną

ideałów

ludzkości

biurokratyczną.

—

Gdzie w niepamięci człowiek — po:
zostaje po nim to, co nieśmiertelne-

go głosił.

| W

w

m. 30. Wykład

Kasynie

żą-

nicha pisze w 1847ym br. zurę zbi- kujstość legendy
jej promieniach

swobodnej oceny, biorąc
w każdym
poszczególnym wypadku pod uwagę,

pióra, zaległości

mu:

w
ustawowym
terminie
płatności i czy jednorazowe uiszczenie zaległości zagroziłyby jego egzy-

Napoleońskiej. | w stencji gospodarczej.

żyć będzie zawsze.
CJ.

się

Zjazd

Kadi

w

następnych

od:

ewangielicki.

i paru

w Wilnie obrady

przedstawicieli wszystkich

zjazdu

kościołów

i zborów ewangielickich (augsburskich,

helweckich

i unijnych)

w Rzeczypo:

spolitej. Na porządku dziennym zjazdu sprawy
sunek

tych kościołów

ich

W

do

oraz. Sto-

państwa.

pierszym

dniu zjazdu odbędzie

U. S. B. otwar-

nie.

—

(t

Przygotowania

do

polskich oraz 5-go
zjazdu. lekarzy
działaczy sanitarnych miejskich zwraca się do lekarzy,
zamieszkałych w
Wilnie z prośbą, by na czas zjazdu,
który odbędzie
w dniach 13 i 14
czerwca, zaofiarowali w swych
mieszkaniach gościnę
kolegom,
którzy
przybędą na zjazd. Pożądane
są ponia naieży

składać w

czasie możliwie

M, Przyałgowskiego
Wydziale

leński zjednoczenia

polskich

stowa-

po porozumieniu
administracyjnemi,

posiada-

wzywa wszystkie organizacje

(oprócz spottowych),

które zechcą wziąć udział w nabożeństwie oraz w pochodzie w dn.

3 maja — jako

Święta Narodowego,

o konieczne zarejestrowanie się do
dn. 30 kwietnia włącznie w sekretarjacie Z. P. S. przy ul. Dąbrowskiego
pod

Nr. 3—6

codziennie

od godz. 3

do 5 po poł.

„Przedstawiciel Z, P. $. wyznączy

miejsca zarejestrowanym orgańizacjoń

oraz

będzie

porządku.

mobilizacja. , Organizacje zaś które nie zareje30. Cwicze. Strują się w terminie powyższym.$w

Piątek 30 IV. g. 19'm.

nie na stole

Zdrowia.

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY.
— Obchód 3 maja. Okręg Wi-

Garnizo+ śledził za utrzymaniem

plastycznym

w

kosza-

POchodzie

kpt.

udziału

nie wezmą.

ZEBRANIA
i ODCZYTY
Pasi

Эб Wirek 4 VG,15 pyzyjącia Kenny dž

"Na

:

m.

30,

Wykład

Garnizonowem,

w

Kasynie

Mickiewicza

13.

Cel

ÓW

ONO

Opracowa-

sekcję techniczną Magistratu

plastycznym

w koszarach 6 p. p.leg.

kontynuowany
Z

uwagi

Szczania

skich.

kwietnia o godz. 12-ej odbędzie
poświęcenie domu
noclegowego

się
w

ten będzie otwariy stananiem
stratu, zarząd * zaś obejmie
z braci zakonu Bomf:atrów.

Magijeden

— (n) Echa zeszłorocznej dePrawo do odseiek ulgowych (wy- fraudacji w Magistracie. W Spra-

noszą one 1 proc.
miesięcznie,
za- wie. defraudacji, popełaionej w zeszmiast 4 proc. miesięcznie, a przy po- łym roku przez b. kasjerkę Magistradatku gruntowym
i spadkowym 1 i tu Annę
Fryczyńską,
Magistrat wyż

Wstęp
woiny
dla
gości wprowadzonych.

przysposobienia wojskowego. WykłaHallerczycy!
dowca Popowicz pułk. Piątek
14 V. kwietnia b.
r. o godz.
g. 19 m. 30. Cwiczenie
na stole kalu sekretarjatu

ustalenia 13. Taktyka małych jednostek i broni
oraz wa. połączonych.
Wykładowca mjr. Buree ryż czak. Dalszy ciąg
wykładów
będzie
robót bru-

czy płatnik faktycznie nie mógł uiścić lokalu przy ul. Połockiej Nr. 4. Dom

odprysku Zedlitzowego

Dość w odruchu jego duszy i serca

jającą „oszczerstwa* że rzą! austrja:
cki sam wywołał rzeź galicyjską.
Lecz karjerę robi. jest przy dworze wiedeńskim
nietylko
pełnomoc-

przyznanie

maja

pła- jące sztandary

od jesieni r. b.

na

cały

szereg _ zaga-

na

wykłady

i

ćwiczenia,

łaciń- danych uig.— Prośby takie rozstrzy— (1) Poświęcenie domu no- podkreślając, że obowiązkiem każdepersona —'manet
res, gają władze
skarbowe na zasadzie clegowego.
W
sobotę, dnia 24 go oficera rezerwy jest zdobywanie

fatalnie przez rząd ówczesny
cki notowany,
szlachetny

najwyższych

uzasadnia

(n)

Zaborowski. Poniedziałek 26 IV.g.19 w Ogólnym pochodzie,

nócy z g. 19

— (n) Z posiedzenia

nych
w roku
bieżącym
karskich i chodnikowych.

Regensburga

wyprawił

18

Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej rzyszeń w Wilnie,
Polskiej, w porozumieniu z p. pułk, się z władzami

Uigi w SPOR
podatków.
projekty robót komisja
ów zma: dnień, które będą w wykładach poznajomość
jest
wydarzeń — pisze. Przejeżdża jednak wspaniały pogrzeb i imieniem
ZedliW szarokich
sferach płatników temi zmianami. Roboty powyższe będą ruszane, a kiórych
już w 1817 do Wiednia, zaciąga się tza ochrzcił jedną ze swych ulic.
utwierdziło się mylne mniemanie, że zdane do wykonania z przetargu. O niezbędną dla każdego oficera, Za
po śmierci żony — dla chleba — w
Potomność
uczciła
Zedlitza — samo wniesienie
prośby o odrocze- uzyskanie ich starą się szereg
firm rząd Koła Wileńskiego poleca swym
szeregi metternichowskiej biurokracji jeszcze hojniej! Zapamiętała żylko to, nie, lub rozłożenie na raty zaległych zarówno
wileńskich jak i warszaw- członkom jak najliczniejszego . uczę:

wsi i — daleki od wiru ówczesnych

(n) Zjazd

w Wojewódzkim

zostały omówione sprawy.
Sa:
jności przeprowadzenia

°
Informacje.

konsystorza

*
н
4
a
i
,
m. 30, Wykład w. Kasynie Garnizo94 1 kwietnia,
o godz.
7-ej wieczór,
administracjyne
nowem,
Mickiewicza 13. Organizacja
фн
Nr. 3'pisma w
i
Dzi
armji sowieckiej. Wykładowca
ik, kiodbędzie
zię
w.sali.
Dziekanatu.
Szói- |
posiedzenie naukowe
wydziału
„Bjęłaruskaja sprawa» z dałą 22 bm. Klaczyński. Piątek 7 V. g. 19 m. 30.
Tow.
Przyj.
Nauk
z
programem:
Areszt został nałożony
za agitację Cwiczenie na stołe
plastycznym w Brenszteja M. Dajny litewskie, zapi-1)
antipaństwową, podburzanie bezro- koszarach 6 p. p leg. na Antokolu,
przez A Mickiewicza.
2) Pigoń
botnych przeciwko istniejącemu po- w ramach kompanji. Wykładowca sane
St.
O
niektórych
pismach
polityczZE
E
A go
ai kpt. Zaborowski. Poniedz. 10 V. nych A. Mickiewicza. z r. 1833.

wała. Sprawę skierowano do sądu.

> ję
Dr. Wł, Chudzyński,

—

Szybkim u d:ra

SD
nastąpi nie wcześniej, jak z początkiem a
mach
kompanji.
Wykładowca.
września r. b,
(w)

na korzyść

koje z jednem do dwuch łóżek bez
nad opie- obowiązku żywienia gości... Zgłosze-

móg.

mężczyzni, zamieszkali
na

sądzona w dniu 26
przyczem orzeczenie

zjazdu
Higjenistów . polskich.
— (x) Zakończenie
robót ka- Sekcja mieszkaniowa komitetu organalizacyjnych przy ul. Wielkiej, nizacyjnego 4go zjazdu Higjenistów

utro

Jerzego Fid.

z którego ramienia wy-

cie pokazu
zabytków historycznych
i artystycznych ze zbiorów
Synodu
ewangielicko reformowanego
w Wil-

cywilne

5788 zł. 10 gr.

sł, o g, 4 m. 48

za

(D. C. N.)

biu-

i bez*

lokali

SĄDOWA:

się w sali muzealnej

Komisji
Antokolu, w ramach baonu. Wykładoga, wyrywa się z ławy
uniwersy- jego roczne dosięgały siedmiu tysięcy małorolnych na kupno ziemi dotych- technicznej,
W dzień 21 kwietnia na
dowca kpt. Zaborowski. Poniedziateckiej do wojska i jako
huzar au: guldenów.
czas, jak ogólnie wiadomo, urucho- odbyło się posiedzenie miejskiej Ko- łek 17 V, g. 19 m. 30, Wykład w
strjacki odbywa całą kampanję 1809Tak wśród dobrobytu i honorów, mionym nie został.
misji technicznej. Na posiedzeniu tem Kasynie Garnizonowem, Mickiewicza

go, uczestniczy

jewne yanki

będą

Papiery wartościowe

toczył powództwo

dnia 21 na 22 bm. policja skonfisko-

dla bezrolnych i

wspomnianych

i

dniu

"KRONIKA

nabywców

ziemię

uczęszczać do

191.12

iż zwolnić teatru Gd rze: Pożyczka dolarowa 80.00 (w złotych 768,00
nie jest w Stanie.
[w]
м _ kolejowa 148,00
— Stawki asekuracyjne _ ргу- 2 p:
ać
a
RAE
watne.
Towarzystwa
asekuracyjne 5 S listy.
32,50 22,25 23,25
ustaliły stawki asekuracyjne,w «Wil: ziemskie przedw,

można było Cgły nakład

więc

на

prawosławnego.

podatku

ile będą, jako 18-to letni, zarejestrowaniu

я

;

Sądu wypadło

3353
29,32

19208

—

naraża

T

Mickiewicza

sprawa ta była
maja
1925 r.,

pe

33,41
29,46

się podatków,

22

Ad.

stępuje Delegatura Wileńska
Prokuratorji Generalnej
Rzeczypospolitej.
w
Sądzie
Okręgowym
w
Wilnie

0
3812

LM

33,33
29,39

to nie Wilna i urodzeni w 1908 r. podlegać nowem, Mickiewicza 13,

podaików, o

pets Bt

Daru „Wampir“
przy ul. OstrobramSkiej Nr. 35. Pp.
oficerowie
mogą

a państwem,

Kupno.
9,88

22
4836

PW

Paryż
Praga

RA

Sprz.
9,92

gospodarstwa,

płacić

oołaci

:

koło,

4

Jak wiadomo, sprawa ta toczy się
pomiędzykonsystorzem prawosławnym

WARSZAWSKA.

i waluty:

ae
Logdyy

munikował,

czonego

wynoszących krótkoterminowych kre- kich warstw robotniczych Minister:

błędne

pp.

ru po-Bavyljańskiego w Wilnie.

22 kwietnia 1926 r.

Dewizy

podatku handlowego
za drugie półwade Dolary
LR RE
IaE

sumie,

powstaje

o?

. — Rynek mięsny w Wilnie. W osta- Oficerom
i wszystkim
innym
woj:
a Zło
ac
kekė
T
skowym
do
restauracji
Wróblewsk
ieIK,
е
iii
;

ro-

przez”

pszenneji

ważniejsze

kalnymi są zżyte i dobrze je znają.
I. Położenie gieograficzne
i komunikacje.
Wystarczy spójrzeć na mapę,
b4

mąki

£

hurcie 1 zł. 0 gr., w detalu I zł. S0 ge (x) im rozkazie zezwolił uczęszczać

by władze administraLit- dytów siewnych—Sejm i Rząd nało. Stwo
cyjnė zatžądza,
zwróciły! baczniejszą
uwagę Ha: stycznym dla p.p. Oficerów Rezerwy.
Program
wykładów i ćwiczeń,
wę
i
Łotwę,
najprostsze
zaś
połącze=.
żył
na
ziemie
zniszczone
i
jej
mieszco
robotę wiecówą poszczególnych grup, obejmujący całokształt
niezbędnych
nie kolejowe z portem w
Libawie, kańców podatki, niepomiernie ciężkie. ; 'partji. Jednocześnie Ministerstwo
wiadomości dla oficera, w okresie
do tego, że z tej fałszywej drogi narównież jest dla nas niedostępne, W. tych: warunkach
nie wiadomo zabroniło wydawańia zezwoleń na przed ferjami letniemi będzie nastę:
leży jaknajprędzej zawrócić, chciałbym
zjadają więc nas taryfy. kolejowe, czy płacić podatek, czy też urucha- zebrania i wiece pod gołym niebem. pujący:
jedynie w ramach tego artykułu udo- Sprowadzamy bowiem wszystko praPiątek 23 IV. g. 19 m. 30. Cwi.
miać gospodarstwo
i kupować po- gą
Zgromadzenia
takie
odbywać się mowodnić, że istnieje. paląca
potrzeba
Е
wyłącznie
w
lokalach zamknięwie
przez
Gdańsk,
lub
«z
południa
czenie
na stole plastycznym, w ko,
trzebne
nasiona,
maszyny,
sprzęża
tych,
;
e
odpowiedniego traktowania zagadnień
szarach
6 p. p. leg. na Antokolu, w
Polski
kolejami
i
opłacamy
drogie
użytkowy, względaie
|| (5 W sprawie rejestracji ramach plutonu. Wykładowca kpt.
ekonomicznych na Kresach i że nie stawki frachtowe za każdy cetnar i inwentarz
odbudowywać zniszczone budynki, i mężczyzn ur. w 1908. Wszyscy
tego słowa znaczeniu.
Nie wdając się w roztrząsania

|

i

zł.
65 gr.; świń spędzono 200 szt.—po ubiciu
płaconow ;nie p, gen.я Pożerski я w ostatnim$ swožzwcem 1 zł. 20 gr. za 1 kgr.,

docho- 18 zł. do 35 za sztukę. (x).

na nich w

URZĘDO W
Nie dając żadnej prawie pomocy,
sie,jedby:
„1083
państwa i nie jest należycie wyko- za wyjątkiem wspomnianej
ZAD
wyżej
rzystany dla braku wszelkiej w tym
ais
ck. Władze bezpieczeństwa
ROR ZA ma
przez Ministerstwo
kierunku
inicjatywy i. organizacji. inE Inmalogį
pobranem z powiadomione
drzewie,
w
natura
odeigci daniny lasowej i drobnych okało Spraw Wewriętrznych, iżw związku
sposobem jesteśmy
Tym
szczyty
szerozduszeni,
morza,
od
100 — 150 tysięcy złotych na powiat z zauważonem podnieceniem

płuc naszego Województwa w Klaj-

3

po ubiciu w hurcie 90 gr., w detalu 1 zł.
prawie uczęszczania
10 gr., owiec 5 szt. — żywcem I zł. 10 gr., wojskowych
do
lokali
publipó ubiciu w hurcie I zł. 40 gr.,w detalu 1 cznych. Dowódca K. O. W. w Wil-

i będzie ogłoszony dn, 25 kwietnia na ką dziecka 20.000 zł. tytułem

ziemie

folwarki.

a

re do dnia
1-go maja nie złożą ze— 1(n) Sprawa3
murów
po: Bai
płacono od 40 zł. —
Т
„nania o dochodzie zostaną
pociąg- koni 94 szt, zą które
do 460 zł., bydła L
— 70 szt. płac. ZY ljańskich. Dnia 1 maja w Sądzie
nięte do odpowiedzialności
karnej, od 130 zł. — 320 zł; świń — 141 szt, płac. Apelacyjnym w Wilnie
będzie rozprzymusowe od 12 zł. do 300 zł, cieląt 178 szt. płac. od poznawana sprawa o gmach klasztonastąpi
tego
prócz

uważać Poczecia N M. P.
odbudowywać, conajwyżej
się może za szczęśliwą o iie w do- pod kierowniciwem XX
nie wywłaszczono
datku
płatnie na cele osadnictwa

Oficerskim

Wszelkich informacji
udziela Sekretarjat Koła w godz. od 17—19-tej

1 RAB R, w detalu 1 zł. 50 gr; cieląt spę: (Mickiewicza 13).
dzono 893 szt., „płac. żywcem 70 gr. za 1 kg.,
— ( Ws

50 proc. Gd 2 uł 70 ez da PAL Bd za faj

wysokości

cał

do rżeżni miejskiej bydła rogatego—33 ių
płacono za J kg żywcem 80 gr, w hurcie

gr. — 1 zł. 10 gr., baraniny'— 12 kgr.,
te- 60
słoniny — 18 kg., wędliny 292 kg.
płacono

płacenia awansów

od sumy zadekłarowanej.
Osoby, któ-

się 'z k

wego i niedostatecznego odżywiania

dla wymiany

jest

przypomina,

; stratu m. Wilna z prośbą
o zwolnieprasgAneĖ nie widowisk tego teatru od podatku

znaczny zaś procent

że

nie

W ostatnim tygodniu sprowadzono

dotąd

skutkiem wsjny zginęło masę dzieci, bileiowego. Obecnie Magistrat zako-

kultury i oświaty. Trudno jest się zebrać

rzeki,

а

którzy

ściach dawnego pasa przylrontowego / _- Magistrat nie zwolnił teżyje i gnieździ się w okopacii i gtru „Habma* od płacenia po-

nego i przytępioną .ma zdolność rozwoju umysłowego. W tych
warunpietne uśpienie wsi, pociąga za sobą kach
pomoc
rządowa,
udzielona
w konsekwencji
nadzwyczajne.
tru- drobnej własności rolnej z państwo:
dności na jakie napotyka
penetracja wych funduszów na odbudowę mo:

spławne

W

domiło

3

nego, Brak dobrych dróg komunikacyjnych i istniejące dzięki temu kom-

jakiemi.są

—

za. go

wożem

myśli, trudno

Spow!

KRONIKA

niemieckiej, —pro-

się rumrowisk, inwentarze martwe zostały
rozgrabione lub zniszczone,
inwen*
parokonnym maximalnie można рггё- tarze żywe zarekwirowane; lub zdzieŁO WARE
PÓŁZ WoraŃ
Solik
wieźć ładunek 500—600 kg,
samo
3
:
Р
y
chodem zaś w większości wypadków miczne i zmarnowane, pola porosły
jazda nawet po drogach powiatowych brzeźniakiemi sosnę i jesżcze
nie
jest niemożiiwa dla
braku
mostów wszystkie odłogi zostały zagospoda=
lub 7 powodu złego ich słanu.
Nie rowane,
lasy zostały wytrzebione,
p
=
е
т
opłakanym

g

gospodarczą „płatników,

ТЕННО
-NAEE..
GWO
a
dzie upływa do dnia 1 go maja r. b. płacono od 1 iš 10 gr. do zt. 50 gr. sji
wy- mienione zostało w zgliszcza i kupę Jednocześnie
Ministerstwo
Skarbu kgr.; wieprzowiny — 25.383 kg. — 2 2. 10

i szlam z rowów przydrożnych
rzucane są na jezdnię:
— znajdują
w

„zw

wadziły rabunkową gospodarkę tak datku dochodowego. Ministerstwo
rolna, jak i ieśną, wywożąc wszystko Skarbu, jak już podawaliśmy, powiai nie czyniąc żadnych

kawalerji wy-

którzy

jakie

o

Samodzielnej Brygady

podatko. stowarzyszenie. pizemysłu i handlu w głosi referat w /Kasynie

ry, że ziem” tych, okupowanych w jąk najsumienniej wywiązywali się
czasie wojny nie będą mogły połk- ze swoich zobowiązań podatkowych.

dzieki

w innych godzinie 1l-tej rano szef Sztabu43 ej

Wobec,tego

Wilnie zwróciło się - do
centrali ||I D. A. K. (koszary
Rafałowskie
mostem)
na temat:
wnieśli: prośbę
-w - ustawowowym zrzeszenia towarzystw asekuracyjnych zą . Zielonym
tėrminię płatności podatku. Od tej o zniżenie tych stawek| da poziomu, „Działania konnej armji Budiennego
zasady wolno władzom „skarbowym jaki m
m
dla innych dziel- w czerwcu 1920 'r.* Udział na odPolski: [a
i
i
ы
odstąpić. tylko. w wyjątkowych wy. nic
— Z działalności rzeźni miejskiej. zadań
p.p. oficerów:
rezerwy : po

wych... tylko tym

»

p

nie.o.50-proc. drożej, niż

i rozło miejscowościach. Polski.

przysługuje od odroczorych

jest przyczyną
o wiele
krótszego
okresu wegietacyjnego, co z góry już
przesądza o' niemożności * uzyskania
tych wyników w: produkcji rolniczej,

gospodarczego i odmiennemi potrzebami oraz interesami poszczególnych
Polski—w instytucjach zaś,
dzielnic
jest zupełaie anegdotą,a jedynie wierbiurach i urzędach centralnych czyn- ną iiustracją
stanu
-naszych
dróg
bądź
w 90 proc.
niki decydujące
; opowiadanie, że włościanie śmieli się
Kresów nie znają zupełnie, bądź 1е z pewnego chłopa, który złamał wóz,
je dyiko z przeloinych wizy: jadąc przez most i dogadywali mu, że
znają
tacji.
skła. chyba zdurniał lub był nietrzeźwy,
Wiele warunków lokalnych
nie objechał
widząc « most
wzglę- skoro
da się na to, że Kresy pod
go, wszyscy to. zreszią u nas w
porównaniu
w
dem gospodarczym
większości wypadków
stosują,
przedo reszty państwa przyrównane być
i rzeczki wbród,
rowy
przez
jeżdżając
o.
schon
mogą do niedorozwiniętego,
moście. —Sieć
po
do rzadko zaś kiedy
wanego dziecka, które wcielono
kolejowa jest nader słabo rozwinięta,
maszerować
szeregów i kazano mu
kompanji stąd też nie należą do . rzadkowości
ani kroku
nie ustępując
staujmując odległości od 20 do 60 km. od
żołnierzy, z litości jedynie
cji
kołejowej.
Zrozumiałą
jest
rzeczą,
gdy
mu frochę ciężaru z tornistra,
w
tych
warunkach
moi kroku że

widocznem

i

3

Wo

członków

W

i

dniu 25 go

1 w poł. w lo-

Związku

przy

ul.

Uniwersyteckiej
Nr. 1 odbędzie się
kwartalue zebranie wszystkich człon-

ków Chorągwi

Wileńskiej. Ze wzgię-

du na bardzo ważne sprawy
poleca
się członkom koniecznie przybyć. Ze
branie będzie prawomocne przy każdej liczbie obecnych.
:

—
Zarząd
komitetu „Chieb
dzieciom* zaprasza członków ko.
mitetu na doroczne walne zebranie,
które się odbędzie dnia 24 kwietnia
r b. w
dużej
sali konferencyjnej

Urzędu

Wojewódzkiego (plac Magda:

leny 2), początek zebrania o godz. 6
po poł.
—Na dar narodowy 3 go maja.
We środę dnia 21 b. m.
w
biurze

Centralnego Zarządu

P, M, Sz. odwiedzy wojskowej, w cetu naležy:ego było się liczne
zebranie
Komitetu
spełnienia, gdy zajdzie potrzeba, zaPań, które rozumiejąc doniosłość podania Obiońcy Ojczyzny.
trzeb
oświaty co roku ofiarną
swą
Jednocześnie Zarząd wzywa p. p. pracą
przyczyniają się do zdobycia
oficerów rezerwy do przyjęcia czyn- potrzebnego Macierzy funduszu.
nego udziału w
pracach Towarzy- : Uchwalono, że po za kwestją mastwa Wiedzy Wojskowej drogą wy- jową, panie wezmą udział w sprzegłaszania referatów przedewszystkiem daży biłetów łoterji
fantowej,
które
z
dziedziny:
kolejnictwa,
prze: sprzedawane
będą od 3-go do 9-go
mysłu i historji.
maja włącznie.
W sobotę
dnia
24 IV. r. b. Q
W poniedziałek dn. 3-g0 maja w

о

to jest na Wileński Bank Ziemski, za Koncesja była: roczna, upływająca
to że w publikacjach przedlicytacyj- dopiero 10 września r. b. Mamy nanych umieszczonych w Słowie Wil. dzieję, że Sz. nasz kolega redakcyjny
Bank Ziemski tam gdzie chodzi
o zechce
wyjaśnić co go zniewoliło
własność państwa pisze w rubryce do ustąpienia z placówki, o którą lawłaściciel: „państwu polskie*
a nie tem
roku zeszłego tak usilne czy„nazwę urzędu do którego należy niono zabiegi.
zarząd danej majętności państwowej”
— (x) Przedstawiciele wileńsyc
—jak proponuje Dziennik,
na turnieju szachowym w WarParę słów wyjaśnienia:
szawie. Od dnia 12 b. m. odbyła
, Dziennik Wileński nie może nie się w Warszawie ogólno-polski tur-

wiedzieć, że tam gdzie właścicielem niej szachowy. W powyższym turniehipotecznym dóbr ziemskich jest pań- ju mieli wziąć udział
dwaj
przedp.
stwo
polskie, to właśnie państwo stawiciele wileńscy, a mianowie
polskie jest zapisane w księgach
hi- Kirsztejn i p. Grabowski. Ostatni bapotecznych i Wil. Bank Ziemski musi wi już od pewnego czasu
w Warsię trzymać ściśle norm
braku odpowie:
prawnych, szawie. Z powodu
przepisów
prawa
hipotecznego
i dnich funduszów
p. Kirsztejn
do
brzmienia ksiąg hipotecznych, inaczej Warszawy nie przyjechał, lecz uporoszczenia Banku nie będą miały mocy ważnił telegraficznie p. Sanderbauera
prawnej.
do wzięcia udziału w wspomnianym
že nieWil. Bank Ziemski nie ma prawa turnieju. Zaznaczyć należy,
zmieniać właścicieli bipotecznych i olecność p. Kiisztejna, który się za-

tam gdzie w księgach figuruje „pań-

m. Wilna wymienić dajmy

na

to wydziału elektrycznego magistratu.
O co więc chodzi?

„Oczywiście napaść
Dzien, Wileńskiego nie jest wynikiem ignorancji.
O tak daleko posuniętą ignorancję
trudno jest podejrzewzć p. Obsta.
Chodzi o zupełnie co innego, a mianowicie:
‚

Rynek

ogłoszeniowy

w

Mieszkańców
W

na

powitali
lami:

dniu 19 bm.

tali całkiem

wizyta.

Wilnie

jest mały. Ogłoszenie Wil. Banku
£iem. było duże. Wil. Bank Ziemski

zaalar-

CENA

Mianowi,

zauważył

Tak

się

przedstawia

oburzenie Dziennika
dy. Szczerość
tego

mniej więcej taka

TEATR

narodowe

sama

jak szczerość

lem wyświetlenia przyczyny zauważo-

ZAWALNA

—

Żydzi

przeciw

przeciwko

„Habimie*

operową.
Wieczorem tegoż dnia fantastyczna komedja St, Kizywoszewskiego «Djabeł i kar-

żydowskiemu

hebrajskim przez teatr «Habima>

jest

zupełnie niestosowne, zwłaszcza
terenie Wilna, gdzie nikt języka

na
he-

brajskiego nie rozumie.
prasa

салвагКа»

\

której autor przeprowadza

p.o"

blem walki djabła z kobietą.
(W poniedziałek premjera pogodnej komedji w 3:ch aktach Jerzego Szaniawskiego.
<Lekkoduch».

Jednocześnie

lewicowa

wykorzys-

WYPADKI

I KRADZIEŻE,

Pożar lasu.

W maj. Wielkie Solecz-

—

tuje przeciwko «PFlabimie» inny atut, niki spaliły się 2 ba lasu. Straty wynoszą
a mianowicje fakt iż afisze teatru 4500 —zł. Utonął
w studni, We wsi Iwki gm.
drukowane są w
drukarni
przy ul. Krasn. utopił się w studni Marek Grzyb.
Trockiej 4, która znajduje
się pod Przyczyna samobójstwa warunki materjalne.
Di

L

ii

iai

i ri

P.

a

KRASNOW.

'9 Amazonka w pustyni.
Powieść.
XX.

Fanni

siedziała już na

Akszju, a Wasieńka jeszcze

ruchliwym

gramolł

się z trudnością, przy pomocy idrisa,
na swego utuczonego konika.
Sirzemiona nie dogadzafy mu nigdy, kazał

je

ai

a

aa

w stajni, a więc jadą tylko

we dwoje? Tete a tete przygotowują?
Tokarowowi.
Nie podoba się to

Nie podoba się wcale, Po pierwsze,
kim jest Wasieńka? Djabli go wiedzą.

Miljoner czyli człowiek, który wzrósł

w przekonaniu,

że za pieniądze moż-

na wszystko kupić, że one upowažniają do wszystkiego. Po drugie, jest
to człowiek bez zasad. Fantasta i despota „co zechcę—zrobię*...
W. pustyni... bez świadka.. Wszyst-

a

widać go tak dobrze, a

Caranka

otarbiński rozpisuje
żeństwa. Małżeństwa

koń

istotnie

prędka.

pojmowat

skoczył

wślad

— Caranko!—-zawolal Iwan Pawlowicz kałmyka, gdy Fanni z Wasień*
S

bramę.

—- Caianko, osiocisj no, bracie,
. Piegisa 1 hsjda za panienką. Mało co
Może
może się zdarzyć w pustyn!
się przydać twoja pomnac. Rozumiesz?

— Rozumiem.

rozumiem.

Bardzo nawct acbrze

Ale osiodizm

Wydawca

Skrzynka pocztowa

dząc

koło

Murz ka, nie

Stanisiaw

Mackiew

W

za

swą

piewałowowi,

odniósł, do

`
„Może to podłość z mej strony,
gNareszcie wpadła Fanni galopa na
posyłanie szpiega niejako za niemi,* dziedziniec,
twarzyczkę
jej
pokrymyślał Tokarow „ale inaczej postąpić wały silne rumieńce.
Krzyknęła głoś:
nie mogę. Wbrew nawet umowie, że no: — „Caranko! Zabieraj konia!* -—
nic siebie wzajemnie nie mamy
obKałmyk, jakby z pod ziemi
wy*
rósł, z rozmachem
iście
kozackim
chodzić”.
Zwrócił się ku domowi, na we- zatoczył koło i skoczył z konia przed

randzie znalazł, siedzącego spokojnie,

Garaškę*

swą panią,
uzdę.

w

lot

chwytając

rzuconą

bracie, zro«

biłeś... tego kałmyka za niemi... Z nim

świadek jest niezbędny. Napatrzyłem
się ja na niego, uch... fircyk! Fircyk!

ka—hej

gając na werandę

A qżel.. Przez Himalje przeskoczył .a będę za
do

Koldżatu

ledwie dopełzł.

człowieku..

podawaj

chwilę.

—

Przebiorę

Wygłodziliście

panowie?
:
— Jak tu nie wygłodzić się!

Bardzo długo trwała dnia lego
„przejażdżka”. iwan Pawłowicz znosił godzina, opóźnienia —

katusze w oczekiwaniu
| Garaśka niecierpliwił
icz

wódkę

— Ach, głodna jestem — wołała
Fanni ze sztuczną wesołością,
wbie-

ich powioiu. raśka.
się już, choWasieńka

się i
się

Cala

mamrotai Ga-

:

był

ponuty

i milczący
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50

nio: Landwarów dont
Szafrańskich Nr 8.

dn. 7-XI-25 r
—

ŁÓDŹ

Nr 270

niezastawiony

.

L
й
В

=

y

*

t

Warszawianka

]

IC

a

c

a.

Е

poszukuje

posady go-

spodyni wiejskiej,

Dn. 3) kwietnia rb. od godz. 1) rano W zna się na kicki
A
—
% «R. Wojewódzki»
Kates
zi)
jak również
D.-Tr.
przy ul. mleczarni,
może przyjąć
zarząd

Wielkiej 46 odbędzie się
licytacja
rucho- domem
w _ mieście,
23
Е
Е
S
S
)
, zaopiekowanie się
mości, zasekwesirowanej
га AM składki dziećmi
lub chorym.
©

własność

w

na

rzecz

do

pisania,

terjału,

K. Ch.

składającej

sprzętów

się

z

don owych,

części

różnych

opublikowa-

Banku

majątek

p.p. Józefa i Wandalina

Klimontowiczów, położony
zastawionego

w

i w tymże

pow. Lidzkim,

w

Banku

powiecie

majątku

maszyny

autobusu

właścieiela.
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OGRODNICZY
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Wiłuo,

Wileńska

Drukarnia
Sia

Przyjmuje wszelkiej

Wiieńskiego Banku Ziemskiego,
OKE

ZAKŁAD

* W.

Ё

toboty w Zakięsie
drukarstwa.
|

Wykonanie

R

Żeligow-

ua.

i innych

ona

DRZEWKA

Wiadomość:

sztuki ma*

przedmiotów.

poleca

położonego:

Zarząd

Poszedł

ją
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:
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POLSKA,

się błąd, a mianowicie omyłkowo

O
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Tamże
Szkło
okienne.

46664444666406440+46644446+064+404

opaloną

żeby

‚ S
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NL

„ZACHETA“ | | N- Vijos

blikacji Wileńskiego Banku Ziemskiego o wysta.
wionych na licytację nieruchomościach wkradł Nasi

obia-

do

3

,

`

czenie solidne.
Dom Handil. 'Кот.

<

z dnia 21 b.m. w pu.

Nr 90 „Słowa*

Zamiast kwiatów

nakrytego

9

w żądane
sa
walucie. Zabezpie-

or

Śprostod

nęciła go niezmiernie
ostudzonej
w
Kold-

stołu,

pro-

wineji pracownia

:
lokalna

w dniu imienin kochanego kolegi
Jerzegu
Januszewskiego,
pracownicy
Wileńskiego
Banku Ziemskiego — zł. 25.

jak du, na którym

miešcie tak ina
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lecz innego
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Roboty malarskie
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Sprzedaż — szklenie.

a przekonacie się

AGENTURA

Adresować:

tejże nazwy

iu

przyjmuje
oi
godz.
do 19.
Mickiewicza
46. m. 6

(na

wysyłamy
po
nz
znaczka

dokładnego
adresu
za 15 gr.

Nie zwlekajcie

‚

rzeki.

tam.. bardzo to słusznie,

piero jeździec zawołany!..
minęła

nadesłaniu

zamiast

m

Akuszerka

100 do

potrzebne przedmio-

muzyczne i t. p.
Dokładne informacja i prospekty

całą

Fanni nie okazała zdziwienia, wi— Cóż to nie przygotowujecie się
do drogi? — zapytał, starając się od: dząc go na koniu.
wrócić uwagę Starego wygi od tego
Za nią kłusa, trzęsąc się i pochyko się zdarzyć może. Chociażby temu co zaszło przed chwiłą i czując jed- lając na długich strzemionach, wjechał
go i w bramę, rozgrzany słońcem,
Wa:
samemu Wasieńce. Udar słoneczny nocześnie, że Garaśka widzi
;
sieńka.
Widać
było,
że
był
w
złym
konia.
pojmuje
na
wylot.
z
upadek
lub
np.
— Co tam przygotowania: zdąży- humorze.
Dosyć spojrzeć na te przydiugie
— Zerwało się—zachrypiał Garaśstrzemiona, nogi bełczące się—to do- my. Poczekamy na rezultat. A tego

ką

Każdy może nabyć wszelkie

ści
Konara. Relidzyńskiego
kupa ilustracyj.

Na Macierz Szkolną.

od

od g. 2--4.

W. Smiałowska

60,000 złotych ulo-

ty jak: ubiory gotowe,
manufakturę bawełnianą
i jedwabną bieliznę, konfekcję, perfumerję, galanterję, biżuterję, artykuły sportowe, techniczne,
maszyny
do
szycia,
instrumenty
rowery,

o

Г —
>

sumie

kanianki

DARMO

słynnej powieści czeskiej, o <Krakalitie»
Czapka o» leczn.czej transiuzji ktw;, powieetc.

zawartość

od
A do Z

mo-

rzecz

suterena
z 3 pokoi
do wynajęcia.
Tamże
do wynajęcia leinisko
z 3 pokoi w Podbrodziu, Dow. się: Mickie*
wicza 35 m. 4. —

NAJSKUTECZNIEJ

»Lebiodkać,

Sahary,

na

pokoi,

podwórzu)

ULGOWYCH

da — powiada — zaczęła służyć ludzkiemu
organizmowi, dawniej wrganizm ludzki służył
A dalej... podbój

2315

najzdrowsze i smaczte
Mickiewicza
5
(w

DARMO

niejszej

modzie,

zbadaną

PRYWATNE

w ład-

nej i suchej
miejscowości.
Potrzebne
są
4 pokoje
z kuchnią.
Zgłoszena Mickiewicza 42 m. żl,

ŁUBINU

DARMO

ekonomicz,

Dzisiejsza

Szczepańskiego

Obiady

| Guiowkę wkażdej |

KONICZYNY

ny został

niewieściej,

3 kilometrów)
2
ща
BBE

1—47

O
W
S A
JĘCZMIENIA

prawa małżeńskiego». O to, to! A dalej wypisuje Wacł. Grubiński komplimenty teražmodzie

TELEFON

—°

w
okolicach
Wilna,
blisko stacji (nie dalej

Mieszkanie

SERADELI

Koniczynę

p. W.

na
=" | WARUNKACH

przedniego

warunków

kapelmistrza

14,
Poitowa
telet. 9—05.

się o... kryzysie
małnie dochodzą do sku-

tku z racji ciężkich

dyrekcją

przez Wiieńską Stację Oceny Nasion sprzedajemy w zapłombowanych
workach.

najbardziej

dobór

sprawa stoi... „Moskal nie dobra, uch butelka wódki
nie dobra człowiek. Caranka po księ- žalce,
życu patrzył, po gwiazdach wyczyłał.
— Rozgrzać się, bracie Janie, jak
Niema,. szczęścia niema. Zupełnie zła myślisz? Ej, chłopcze, — krzyknął do
człowiek”.
kozaka, odnieś ją do rzeki z powroI Caranka z szybkością kałmykom tem. Poczekaj no chwilę, tylko jeden
tylko właściwą, zarzucił siodło na ko: kieliszeczek
wypiję, dla
oszukania
nia, chwycił karabin i ładownicę Za- głodu, chlebem z solą zakąszę...
piewałowa, gwizdnął na konia i szyb‚ Ма!а! kieliszek i oddał wódkę Za-

podłużać, to znów przykrócić. | kim kłusem
Konie ldrisa i Caranki stoją nie panią.

osiodłane

czytelnikom

aktualności,

1

=

ZIEMNIAKÓW

UWAGA:

rozprzę.
zawsze dużym powodzeniem «Fircyk w za: nych a te które doszły do skutku
lotach» Fr. Zabłockiego komedja stylowa w gają się. Kotarbiński jednak sam przyznaje,
3h aktach zakończona
scenami bałetową i że <potrzeba nam, w Polsce, nowych noim

życowska
od dłużprowadzi kompanję

tegtrowi

gór bezkidzkich.

interesującej

(w uzikien | dramat w 10 aktach
Kentucky) | w rolach tytułowych:

i

NASIONA

«Świat»!

zawsze

«Świat»... to jest

niczny»

W niedzielę dn. 25 go b.m. punktualnie
o godz. 3-ej po poł, dia młodzieży szkolnej
po cenach o 75 proc. zniżonych ciesząca sę

„Habim:*. Prasa żydowska,a zwłaszcza «Wilner Tog» uważa
iż wystawianie sztuk scenicznych
w
języku

żydowska

—

pod

Poleca:

wydawnicze.

materjału literackiego, Tak np, w ostatnim
16-tym) zeszycie tegorocznym:
oto Józe!

poezji

a

KRESOWEGO
ZWIĄZKU
ZIEMIAN

Światełko po

co do dostarczania

pełen

BILETOW:

pewnej chwili zgasło.
Zaintrygowanym tym dozorca udał się po
krętych schodach na strych domu,
ce-

strych.

gor“

Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 3 m, 50.
Początek seansu: w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 4-ej,
wraz z dodatkiem
na pomoc bezrobotnym
barier 60 er. Amfiteatr i balkon 30 gr

Spółdzielnia iolna

wadzących na

romansów

OSZULeiniska "aiš

cal-

go

<S.ostry»,
Jutro w soboię dn. 24.g0 b.m, po raz
3:ci dramat Emila Zegadłowicza «Głaz gra:

„Królowa

wyślet-

| Alik

Reduta w gmachu na Pohulance W ciągu 20 lat istnienia nie osłabła w tyw świetle praw- gra —dzisiaj
ani na
w piątek 23 go b. m. dramat godniku Stef. Krzywoszewskiego
oburzenia
jest psychologiczny Adama Grzymały Siedjeckie- jeden tydzień werwa redakcyjna, sprawność

w nawoływeniu
do bezwzględnego
bojkotu towarów żydowskich,
które
głosi Dziennik, w
połączeniu z namiętnem akwirowaniem
żydowskich
ogłoszeń:
Wileńska prasa
szego już czasu

I MUZYKA,

będzie

lany film

kiem przypadkowo światełko, migające w jednym z otworów dachu, pro-

Nowcšci

narodowych.

Tańce nowoczesne.

Orkiestra

opieiając się na ustawie
ogłosił pubnkacje licytacyjne w „Monitorze”, w Bibliotekarzy Polskich inauguruje nich ślady. jednocześnie stwierdzono,
w chwijednem
z pism
warszawskich i w szereg zbiorowych odwiedzin wileń- że w momencie krytycznym
jednem z pism wileńskich. Dziennik skich bibljotek. W niedzielę 25 kwiet- lę po przybyciu policji wszyscy czteWil. z peaną dozą logiki widać ro- nia 1926 punktualnie o godz. 4 ej po- rej wyłamali ramę okiennę na strychu.
przez okno wydostali się na zewnątrz,
zumuje, że Wil. Bank Ziemski powi- południu zwiedzać będą
członkowie
nien był tu odstąpić od
brzmienia Koła Książnicę Seminarjum Rzymsko- po gzymsie domu dotarli do ulicy i
ustawy i zamiast
w jednem z pism Katolickiego w Wi'nie. Punkt zborny niepostrzeżeni przez nikogo zbiegli.
Ciekawy szczegół stanowi fakt, iż
wileńskich zamieścić swe ogłoszenie przy wejściu
do
Seminarjum— ul.
na
strychu nie znajdowało się nic co
w dwuch pismach, a co za tem idzie Śniadeckich (zauł, Ś to Jerski) 10 miby mogło nasunąć podejrzenie o chęprócz Słowa dać iakże popłatny in- nut pized godz, drią.
ci dokonania przez czierech
nieznaserat i Dziennikowi,
— Komisja Loteryjna Кот'{еjomych
kradzieży.
: Żeby zmusić Bank Ziemski abyna tn Organizacyjnego
«Tygodnia
Sprawa cała przedstawia
się naprzyszłość zamieszczał swe ogłosze- Ucziia»
uprasza
wszystkie
osoby,
der
tajemniczo.
nia także w Dzienniku, redakcja tego zbierające na ten cel fanty,
aby
do
Wszczęto
szczegółowe — ЧосНоorganu uważa za możliwe i siosowne dnia 30 kwielnia
najpóźniej
złożyły
dzenie.
zamieścić artykulik,
treść którego zebrane fanty wraz z listami zbiórki
pozbawiona jest oczywiście wszelkie- na jęce pani Sędziny
Lakowieckiej, =
go sensu, lecz sam artykulik ubrany Mickiewicza 42 m. 6.

w maximum słów gromkichi pseudo-

(ul. Ostrobramska 3)

cie około godz. 10 wieczorem,
gdy
stróż domu udał się w celu zamknię- .

ca bramy wejściowej,

Występ słynnej Baleryny opery Maryjskiej

ANITA STEWART i MAHLON HAMIETON.
Nad program: *AMERYKAŃSKI DENNIK FILMOWY Nr 44» w 1 akcie,
Podczas seansów wykonają szereg pieśni artystki Opery p. Janina Korsak-Targowska
i p, Helena Zubowiczowa.

KULTURALNO-OŚWIATOWY

zos-

niespodziewanie

mowani niebywałą

Kinematogral

Dziś

do:

mu Nr. 4 przy ulicy Świronek,

erotyczny

Film ilustrowany śpiewem Słynna piefū A, M. WERTYNSKIEGO p. t «BŁĘKITNY
NEGR»
poświęcona W. CHOŁODNEJ odśpiewana bedzie przez znanego tenorap. Winczys-Wojczysa.

SALA MIEJSKA

mieszkańcy

dramat

>
8 aktach
p. Wiktorji ŻERAŃSKIEJ

„Polonja“ 88 +: Wieczór cygańskich

Miejski

strza-

Potężny

Kino kamera QQ krem try Wiera Chołodnają „eeg, WŁ. Połoński
i O. Runicz

nego zjawiska.
Ku jego zdziwieniu
44ek od drzwi strychu okazał się
złamany,
a drzwi
same
podparte
czemś od wewnętrz.
Na okrzyk dolicza w Wilnie do jednego
z naj- zorcy nikt nie odpowiadał, S:róż sąlepszych
graczy,
wpłynie
ujemnie dząc, iż ma do czynienia ze złodziena rezultaty
osiągnięte
w turnieju jami wszczął alarm.
Przybyli na po:
przez wileńskich przedstawicieli.
moc mieszkańcy domu we wspólnym
drzwi
— (w)
Niepowodzenia
pos. wysiłku zaatakowali podparte
Sochackiego. Przybyły przed paru strychu. W tej właśnie chwili tajemdniami do Wilna komunistyczny po- niczy goście zamknięci wewnątrz da:
Przeraseł Sochacki,
zamierzał
na terenie lewa strzały rewolwerowe.
zgromadzonych
poWilna przedsięwziąć «pracę»
0 któ- żenie ogarnęło
rej kierunku nikt się Oczywiście
nie dedrzwiami. Na szczęście kule chybiły. Natychmiast zawezwano
policję.
łudził.
W dniu
przedwczorajszym pos. W niespełna pięć minut po wypadku
Sochacki zwrócił się do komisarjatu przybyła policja wywaliła drzwi, okarządu z prośbą o zezwolenie na wiec zało się jednak, iż strych jest pusty,
a izłoczyńcy
przed
chwiią zbiegli.
w dniu 29 bm. w szli Krengla.
Przeprowadzone
dochodzenie
ustaliło
na
Komisarz rządu
zezwolenia
iż sprawców strzałów było
czterech
wiec nie wydał,
— Wileńskie Koło
Związku o czem świadczą pozostawione przez

stwo polskie" nie może sobie napi.
sać np. „urząd pocztowo telegraficzny“
czy „starostwo X,*—taksamo jak nie
może naprzykład pisząc
o majątku

gmiry

Tajemniczy goście
strychu.

scenie:

krwi*

10.

estauracja
na
150 nakryć
w
pierwszorzędnym hotelu
w uzdrowisiu
2 największą,
całoroczną irekwencją
R

w Połsce — do wydzierżawienia.
Wiadomošė:
Napierska..
Warszawa,
Wileńska 13.

„„Nowoczesna'*
|w

|

e

WILNIE

przy

Biskupiej

wykwintne

—

12

Ceny

Dzieła, czasopisma.|
sprawozdania, сет»
niki, biankiety i td |

konkurency ine.

ai

wymyć

ręce i

twarz.

upudiować

— A co wujowi było do tego, że dzeniu u kobiet.
Potem
mdwił,
że
posłał
dzisiaj
Carankę za nami? — czuje się w swej podróży samotny,

Do obiadu wyszła Fanni w bardzo zapytała znowu figlarnie.
że dawno. już szuka
towarzysza —
— Kto
pani powiedział? — zdzi- kobiety,
skromnem ubraniu. W bluzce siaiej,
naturalnie
takiej jak ja, że
ciemnej i z włosami
przyczesanemi wił się Tokarow, zawstydzony.
gotów jest życie całe w podróży
ze
— Naturalnie, że nie Caranka. On mną spęczić, zapraszał mnie na Kamgładko, wydawała się jeszcze
młodnigdy nie zdradzi.
Drogi
wujaszku czaikę
sza i piękniejsza.
i zakończył
fotmalnemi ośwdzięczna, wiadczynami o moją rękę...
— No, cóż, czy mamy
pakować Jesiu, jestem ci szczerze
— Ale
czyż
posą— A pani?! — z trwogą w głosie
się do drogi, Wasilku?— zapytał Ga- za troskliwość.
raśka, po wypiciu pierwszego kielisz- dzałeś, że bez Caranki nie dałabym zepytał iwan Pawłowicz.
sobie rady z tym młodzieńcem?
ka wódki.
— Naturalnie odmówiłazn...
— Czyż zaszła potrzeba?
—Naturalnie! Koniecznie. PowiedziaWestchnienie ulgi wyrwało się z
— Jaki wujaszek ciekawy!
Pan
piersi iwana Pawłowicza,
łem przecie, że juiro jedziemy.
— Przepraszam, Fanni.
nam |pożyczy jęczmienia
na drogę,
— Wuju Jasiu... Ej, wuju Jasiu,
Smutnie popatrzyła na Tokarowai — zbudziła go po chwili z zamyśleIwanie Pawłowiczu? | o rachunek za
mówiła z żalem w głosie.
nasz tutaj postój poproszę.
nia.
— Tak, nie jadę, nie zaznam tej
— Stanowczo jedziesz?—wypytyPrzyszła chwila ciszy i słychać
podróży, któraby mogła być niezmier- było, jak Garaśka rozmawiał na dziewał Garaśka.
nie ciekawą i pełną przygód. To ok- dzińcu z idrisem, jak pakowali,
— Stanowczo i nieodwołalnie.
stuAle* Wasyli Iwanowicz oka- kając biaszankami konserw i szelesz— No, to i chwała Bogu!
Strze- ropne!..
zał się innym człowiekiem,
niż wy- cząc papierem.
miennego.
:
obrażałam scbię.
— Który to już pijesz?
— Siucham,
Fanni? — podniósł
Czyżby obraził panią?..
— E, bracie, ile przesmyków do
na nią oczy
Tokarow.
Fanni
stała
— Broń Boże! Nie,
gdzież tam .. przed nim smutna, ze zmarszczką
przejścia, tyle kieliszków wypić trze”
га
Raczej ja go obraziłam. Jeździliśmy czole, jakaś myśl ciężke, jakaś troska
ba a przesmyków zliczyć trudno.
Po obiedzie Wasieńka poszedł od- pięć godzin wśród pustym. Koń je- zmieniła twarz wesołą.
a mnie ogarniała
począć, Garaśka wjuki przyrządzać, a go szedł krokiem,
„— Czyżby
dzień
taki miał na.
Fanni zabrała się powoli do sprząta: ochota pędzić gdzieś, skakać przez dejść, kiedy i ty, wujaszku Jasiu,
rowy, strzelać do orłów, popełniać oświadczysz się o mą rękę?
nia naczynia ze stołu.
Ale on mówił i mówił
—A pani, nie pakuje się jeszcze? — szaleństwa.
— Cóż wiedy.. Fanni?
bez końca.
Czego ja się nie nasłuzapytał Iwan Pawłowicz
— Byłoby to tak śmieszne... | tak
— Ja nie jadę — odrzekła Fanni chałam, mój Boże! Wuju Jasiu, czyż okropne, — z goryczą w głosie, odrzeczywiście nie |umie męźczyzna pa- p wiedziała Fanni.
sucho. — Rozmyśliłam się.
trzeć na kobietę inaczej, jąk tylko na
Iwan Pawłowicz milczał.
— Czemu wujaszek nie zadaje mi przedmiot rozkoszy?
(D. C. N).
Przerwałam jego wymowę,
dając
pytań,
dlaczego
nie jadę, — Žartoże nie pojmowal
wała z dawnym figlarnym uśmiechem do zrozumienie,
mnie, że myli się. w swych poglądach.
chiepięcym.
— A mnie co do tego. Pani jest Umiikł, lecz na krótko. Zaczął opowiadać o miijonach swych, o powowolna, jak wiatr.

Redaktor w/z Czestaw Karwowski.— Odpowiedzialny za ogioszenia Zeuon
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— Usiłowanie samobójstwa.
W N.
Trokach usiłowała otruć się esencją octową
karzy żydowskich. W atakowaniu te- Tekla
Naruniec. Desperatka pozostaje w miedziwns solidarność szkaniu pod opieką miejscowego lekarza.
dzeniem zajmie się utworzona w tym atru przebija
wszystkich pism żydowskich w Wil. Stan jej budzi obawy. Przyczyna usiłowania
celu specjalna sekcja.
samobójstwa — nieporozumienia rodzinne.
RÓŻNE. nie.
Kradzieżw autobusie. Józet Mil— Z Teatru Polskiego W dniu ner —(Kwiatowa
7) zameldował o kradzieży
Próba szantażu. Dziennik wczorajszym
Red. Czesław Jankow- z kieszeni palta w autobusie idącym w stroWileński w. M 91 z czwariku 22 ski zwrócił zastępcy Wojewody p. nę Zwierzyńca 2300 dolarów: Milner podejkwietnia, to jest z dnia wczorajszego Olgierdowi Malinowskiemu koncesję rzewa o kradzież żonę znanego złodzieja,
|
teatru špiewnegoi która jechała w tym samym autobusie.g
napadł na najpoważniejszą krajową in- na prowadzenie
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ogrodzie Bernardyńskim odbędzie się
Wielka Zabawa Ludowa, której urzą
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