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Poruszenie w

Nie można powiedzieć, aby układ
sowiecko:niemiecki, udoskonalony po*
dobno przez układ tych
państw
z
tryumf
stanowił
kowieńską,
republiką
polityki p. Skrzyńskiego. Po Locarna
zawraz z całą Polską wyrażaliśmy

dyplomatycznych
chwyt z powodu
talentów hr. Skrzyńskiego. Jak widać
jednak, nejwiększy
wobec
zgubnych

talent jest bezsilny
założeń
polityki

polskiej.

pieścień

wrogów

się naokoło naszego państwa.

zamyka

rozmawiał

Pan Skrzyński przecież

także

zawarciu

traktatu

—

Berlin.
dłuż:

ko:
obszerne
sze artykuły o traktacie sowiecko-niemieckim, jak również
Berlina, Pragi i Moskwy.
respondencje na ten temat z Paryża, Rzymu,
zazDzienniki liberalne starają się osłabić wrażenie wywołane traktatem,
następstw.

wogóle

żadnych

on

pociągnie

iż nie

naczając,

Natomiast

pra-

sceptycznie:
„Tisa konserwatywna ustosunkowana jest wobec traktatu
fakt omes” z dnia wczorajszego w artykule redakcyjnym wspominając
wrześniowej,
pisze:
dtoczenia sprawy wejścia Niemiec do Ligi do sesji
Niemcy zawarły tymczasem traktąt przyjaźni z rządem sowieckim, cO wyrąźnie zmieniło ogólną sytuację polityczne wobec której znalązła się Rąda
Ligi w marcu br.

równowaga

sił«.

BERAIN, 29-—!V, Pat. „Vorwaerts“ zamieszcza artykuł, w którym
zajmuje się sprawą traktatu berlińskiego i Polski. Pismo stwierdza, że za-

co jest
Warszawie,
w
niepokojenie z powodu paktu jest najsilniejsze
Niemcai
Rosją
między
leży
Polska
albowiem
zrozumiałą,
rzeczą zupełnie

Im silniej

mi, jak Niemcy między Polską a Francją

stanowczość

Pana Prezydenta, z którą szef państwa
zlekceważył klub P. P. S., oparł się

Niemcy

łączą się Z

Polski zacieśnienia węzłów łączących
Rosją, tem gorętsze jest życzenie
i z Francją. Równocześnie
szczególnośc
w
a
,
zachodniemi
ją z państwami

równo»

wyłania się troska, czy obustronne systemy sojuszów gwarantują

się tu dla polityki europejskiej nowe
otwiera
wagę sił. Bezwątpienia
jedna stoi
mocarstw, z których
koalicje
Dwie
źródło niebezpieczeństwa.

dymisji gabinetu p. Skrzyńskiego.
zd, druga zaś przeciw Polsce oznaczałyby powtórzenie przedwojennego
Zaznaczyliśmy jednak odrazu, że jest niebezpiecz
eństwa, równowagi sił. Narazie nie istnieje tego
rodzzju po*
tego

przyszłym

o

mówi

Warszawie

w

się dzisiaj głośno

Tak

krótkotrwałe.

do

dział i prawdziwa poiityka pokojowa musi zmierzać

czasowe,

prowizoryczne,

wyjście

to

uniemożliwienia

podziału.

Oświadczenie

Rakowskiego.

się
gabinecie, że słuchaczom zdaje
Pan
WIEDEŃ, 29 IV. Paut. «Neuer Wiener Tagebłati» zamieszcza
nadal.
trwa
ciągle, iż przesilenie
sowieckim
rozmowę swego paryskiego korespondenta z ambasadorem
Rataj jest codzień dziesięciokrotnie
eń:
bezpiecz
i
ści
neutralno
o
układy
Oba
Rakowskim, który oświadczył:
przepuszczany przez sito domniemań stwie, które Sowiety zawarły z Turcją i Niemcami są do pewnego stopnia
zawrzeć analopolitycznych.
podstawą naszej polityki zagranicznej. Jesteśmy gotowi
chcą sobie
które
państwami,
innemi
hr.
jest
wszystkiemi
ze
umowy
giczne
Duszą obecnego gabinetu
, że
przewidujące
gwarancje,
Przez
współpracę.
przyjazną
naszą
zapewnić
W Sejmie już
Aleksander Skrzyński.
drugiej polityki agresywnej,
wobec
uprawiała
będzie
nie
stron
ze
żadna
dziś nie jednostki, lecz partje całe
która mogłaby przynieść szkodę niezawisłości politycznej i gospodarczej
nazywają się wzajemnie organizacja państwa, może być stworzona mocna podstawa pokojowa. Na zapytanie,
taki układ z Rumunją,
mi złodziejskiemi. Na tle tego poni- czy unja sowiecka byłaby także gotowa zawrzeć
będzie
że przedtem
warnnkem,
pod
ale
«Tak,
jednoRakowskij odpowiedział:
żenia naszego Sejmu wyrastają
uregulowana
kwestja
Bessarabji».
stki a zwłaszcza ludzie, z żadną parto
Skrzyński
Pan
tją nie związani.
Polsce.
samodzielna siła w dzisiejszej
BERLIN 29 4 PAT. Frakcja demokratyczna Reichstagu postanowiła
W . polityce za*
Ale cóż z tego?
przez
odrzucenia swego wniosku, dotyczącego wypłacenia
wypadek
na
granicznej p. Skrzyński miał program kraje związkowe rodzinom byłych panujących pewnych sum na utrzymasię jednak na nie głosować przeciw wywłaszczeniu książąt.
i talent, Skończyło

Przeciw wywłaszczeniu.

konjunkiurze dla nas jaknajgorszej. \

›

programu.

żadnego

nie ma

Skrzyński

p.

wewnętrznej

"polityce

Pan Skrzyński przez dłuższy czas
utrzymywał rząd koalicyjny przy życiu, Uratował jego istnienie, manewrując zręcznie osobą Pana Prezydenta.

Ale cóż z tego?
nego

Do czego pozytyw

Bo jeżeli do tego, że Polska
„jakoś
—
mają
-1-go
przebrnie* przez dzień

to takie sformułowanie
p. Skrzynskiego

zasług rządu

budzi refleksje wprost

tragiczne, W r.zeszłym i zaprzeszłym
i od powstania Polski, nigdy dzień
1 maja nie budził takiego zainteresop.
„Zarys

dziejów Polski* — ku oburzeniu ów* romantyków

staruszków

potępiał polską

polską

i

tolerancję

Pana — Zygmunta

zło-

żył swe listy uwierzytelniające.
Pan
Składając swe listy uwierzytelniająambasador udał się na zamek w to
warzystwie
dyrektora
protokułu
p. ce J. E. p. Juljusz Laroche wygłosił
Przeždzieckiego powozem
p. Prezy- przemówienie, na które odpowiedział
Rzeczypospolitej.
denta, poprzedzonym przez trębaczy Pan Prezydent
Następnie
p. Prezydent
Rzeczyna białych koniach i otoczonym eskortą ułanów przybocznego
szwa- pospolitej udzielił p. Ambasadorowi
prywatnego posłuchania
w
swoim
dronu.

dziło go na pokoje.

W

Pan

Prezydent

licyzmem
wzmocnił

reformacji:

zrobili

czynnik,

ich władzę.

scy uczynić tego

nad

Królowie

nie potrafili."

brzyński wypowiadał
że
tolerancja polska
wyznaniowych napełnia
niem. „Nie wypływała
kiego humanitaryzmu,
rodził już w wiekach

kato-

który
pol:

Bo-

ca niemieckiego,

ambasador
został do

, francuski odprowadżony
powozu z temi
samemi

ambasady
orszaku z

bezpieczeństwą.

pracującego

nad

taty wzamian

Pomorza

przez Polskę

porozu-

załatw.ć konflikt

i Gdań

także pogląd, ska Niemcom — gwarancja tych nowych
wsbec
walk granic Polski przez aljans iranco-niemiecki
Austrji do Niemiec.
go obrzydze- 1 przyłączenie
Žakrawatoby to na żart, lub wybuch
ona z głębo- chorobliwej fantazji niemieckiej — stwier
dza autor artykułu—gdyby ta «propozycja»
który się na* nie znalazła się, w dzienniku paryskim, p.
późniejszych, Rechberg przytem zaznacza, że koncepcja

za

miraż

dobrej

woli

nie-

mieckiej?
Kwestję tę należy jeszcze rozpatrzeć pod
innym kątem widzenia, nieskończenie ważniejszym mianowicie:
czy wolno
ns:łować

mieniem niemiecko-francuskiem,
który lan*
suje swoją koncepcję na łamach paryskiego
<Matin>.
Koncepcja ta przedstawia się następująco: ścisły aljans przemysłowy i militarny
— ustąpienie

skończonej

honorami i powrócił do
p. w otoczeniu tego samego
jakim przybył na Zamek.

<Messager Polonałsr z dnia 29 b. m.
„W innych krajach — pisał Bobrzyń:
omawia w artykule wstępnym
pod powyże
ski — monarchowie ze zwycięstwa szym tytułem niezwykłą «propozycję»
p.
katolicyzmu nad reforniacją, czy także Arnolda Rechberga, wielk'ego przemysłow-

ze zwycięstwa

Po

Rzeczypospolitej

Handlarze

Augusta“

Co

między dwoma

narodami

za cenę przewrotu całego ustroju politycz.
nego ogólnego. ldea p. Rechberga, że <Niemza cerę
co>rej woll
dadzą gwarancję
cy
jest nie:
zwrotu prowincyj, które straciły
powiedziała
bo cóżby
tylko bezsensowna,
Francja, gdyby jej zaproponowano
ustąpić

PRERYGHRR7%P*+6%

Nasiona
DRZEWKA

poleca

ZAKŁAD

W.

poleca się znany

i od lat wielu zaJecany

WPP.

10.

przez

Jecorol

Magistra
A. Bukowskiego

Lekarzy
Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmowany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej,
Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych.

Uwaga:

OGRODNICZY
Wileńska

Zamiast TRANU

OWOCOWE

PLEBANCZYKA
Wilno,

ARECZSZOZANOSUWOWZNENAWEBSARZNZGONAZSZAWE,

Żądać tylko z czerwonym
i marką

Wys:r:egać

podpisem „A. Bukowski*

ochronną—trójkąt

się naśladownictw.

NENESEUSONNERENE

ze
Reg.

SEZEKI

statywem.
Min. Zdr. Publ. Nr 214,
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3 WZWKMASUM

naszego rządu: pan Aleksander Skrzyń:
Ski, lewicowy hiabia.
Cat.

—

Nowy

9 8

Šwiat 46—14

POWIATOwWA—ul.

Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
Ogłoszenia

cyfrowe

ma

znie-

to pytanie,

łej inicjatywy zjazdu

gdyż

morządowej,
społecznej,

do ca-

grodzieńskiego

czy wogóle

od

o 25 proc. drożej.

i Rząd.
parlamentarna.

Sytuacja

się poddać temu

chęceniu, ma odstąpić od pracy

Stawiamy

i tabelowe

Sejm

WARSZAWA, 29.IV. (żel.wł, Słowa)

sa- W

sejmie po wczorajszem burzliwem
posiedzeniu panuje pustka Obradują
jedynie
drugorzędne
komisje.
W

pracy

ciągu dnia zwracały uwagę

Oczywiście nie. My, monmarchiści
cdnieśliśmy się z sympatją. Pisaliśmy
nie
chwalimy monarchów, którzy abpóźniej,
że przyszłość
samej
idei
zjazdu grodzieńskiego,
jak i przysz- dykowali. Jeżeli chodzi o polityczną
łość związanej z tą ideą pracy, zależ- formę—możemy powiedzieć, że obone
jest od poparcia
ziemiaństwa i wiązki ziemianina do których się fpo-

nieustan-

ne rozmowy
pos.
wódcami
klubów

Witosa
prawicy

na

przyszłego rządu.

temat

tworzenia

Premjer

wtorek

Skrzyński

z

przyi lewicy

w _ przyszły

po ewentualnem

do dymisji

się podaniu

niezwłocznie

wyjedzie z
pra- Warszawy
czynników na* czuwa są też największem jego
zagranicę,
pozostawiając
szego kraju.
Tymczasem rada wyło- wem. Udział ziemianina jest w wielu premjerostwo
w rękach
zastępcy.
Ze
wszystkich
wypadkach
konieczny.
Była
nonsenkombinacyj.
wysuwaniona przez zjazd uniemożliwiła zieinnych gospodarczych

nych
dotychczas
najaktualniejszą
zdaje się być koncepcja gabinetu na
poły parlamentarnego
na poły urzędniczego. W tym
też kierunku idą

sem ta próba wyrzucenia za nawias
klasy, która jeszcze niedawno wyłącz*
nie tu reprezentowała polskość.
Byłoby jednakże bardzo smutne,
aby

miaństwu współpracę. Dał temu wyraz ks. Sapieha w liście, w iktórym
przesłał swoją rezygnację. Zjazd Gro-

dzieński i jego pracę opanowało koło

rokowania.

żadnych.

2

tiasca jednak haseł

gromadziło

na zjeździe grodzieńskim nie wynika
jednak, aby hasła same
nie miały
* wartości. Praca nad zespoleniem spo-

łeczno-gospodarczem

się

mnóstwo

rzuconych gospodarczych, upośledzenia

polskości

ziem

co

z

łatwością

najwyższych _ władz
wojskowych.
Odpowiednia uchwała gabinetu, któ.
ra ma zapaść

na

dzeniu Rady

piątkowem

Ministów

jest w znacznym

szych

stopniu

rozmów

od dzisiej.

Pasta z P. P. S. W

gospo-

w

otwiera

furtkę

demagogiczne.

že ustawa

na ziemiach wschodnich. Ale historja
się składa nietylko z posunięć rozum-

posie-

uzależniona

krzywd

że mieliśmy rację twierdząc,
że majoryzacja zjazdu przez grupę osadnisejmowej
czo - wojskową i rado - ludową nie dopuścić.
Reprezentacji
nie
doprowadzi do niczego.
właściwie
Wschodnie
Ziemie
Nie chcemy likwidacji osadnictwa mają. Posłowie wybrani z naszych
wojskowego, : jak domagają się tego ziem dadzą
się podzielić na trzy

pewne grupy

Rów-

dymisją

gabinetu

kołach

sejmowy

strukcję.

Pozatem na
wysuwaue

rów

Witosa

byłby

uważany

li tylko za rekon-

stanowiska
premjesą nazwiska
pos.

i Dębskiego.

Pos.

Witos

podobno
katego yczne oświadczył,
aby jego osoby nie brano pod uwa:
8ę przy nowych
koncepcjach
gabinetowych. Tu i owdzie wymieniane

wpływom, któremi kieruje zła wola.
Konsolidacja elementów twórczych,
odpowiedzialnych w. są . nazwiska
gospodarczych,
pozaparlamentarne
naszym kraju, mogłaby wielu rzeczom między innemi d-ra Michałą Bobrzyń:
skiego.
zapobiedz,
do
wielu
rzeczy nie

rękach odpowiednich. Fakty dowiodły,

dalej na stanowisku,

lanso-

Rateja.

nież aktualną jest sprawa
wciągnięcia marszałka Piłsudskiego do armii
z czem
związane
jest wycofanie z
Sejmu projektu ustawy o organizacji

darczego naszej prowincji, a to dlate-

ków,

ta jest

razie
niedojścia do porozumienia
co do wzmiankowanej
koncepcji
pozostałby nadal rząd
prawocentrowy z poparciem grupy posła Dubanowicza, w
którym
zmieniłby
się
szef gabinetu i nastąpiłaby
ewentualna wymiana dwóch lub trzech ministrów. Fakt taki będący właściwie

go, że przy
etatystycznym systemie
rządzenia w naszem państwie, czynniki
miarodajne nie znają naszych stosun-

wschodnich jest potrzebną, konieczną
stać się może
zbawienną. Chodzi
właśnie o to, aby znalazła
się Żw

Koncepcja

wana przez marszałka

jak się zdaje, chodzi o ziemiaństwo do obowiązków .swoich
nastroje.
W ten spo. się nie poczuwało, aby
nie
stanęło
sób inicjatywa piękna, inicjatywa po- do obrony prawa swoich obowiązków.
Licytowanie się w demagogji, w
zornie
na szeroko zakreślona skalę,
zostaje zmarnowana,
wlana do ma- krytyce, w fzniechęcaniu
siebie i inleńkiego
stawka przedwyborczej in. nych do państwa, do kraju, do narotrygi małopartyjnej.
du, do życia—jest rzeczą łatwą. NieNietylko
przecież
ziemiaństwo, których to bawi. Wnoszenie
jednak
sfery
umiarkowane i konserwatywne pracy, inicjatywy, poświęcenia, ofiarzaniedbane ności jest może, mimo wszystko, je"zostały odepchnięte
zdobycia
zostało także
Wilnofj
Czyj choćby dynym realnym sposobem
w sferach łewicowych wileńskich wi- epszej przyszłości.
dzimy jaki wpływ pracy zjazdu 7 groW dzielnicy naszej nagromadziło
dzieńskiego? Czy prasa wileńska otrzy- się mnóstwo spraw błędnie rozstrzymuje jakieś informacje? Żadnego i ganych przez władze centralne. Naosób, którym,
przedwyborcze

polskie za rzecz
mu łuną pożarów

Po
RE

katastrofie.
"Z

(tel. wł,S

łoway
W
związku
z
katastrofą lotnicz
Dowódca O. K. gen. Maliszewski
zamierza wydać
zakaz
odbywania
jakichkolwiek lotów nad
miastem w
szykach zwartych
b
z"

и

postępowania
karnego.

potrzebną
świecą
rozpalanych
świa:

WARSZAWA, 29]V, Pat

W

dniu
nych, ale i z błędów. Nie naprawimy domie namiętności, 3) do grupy 3-ej 28, kwietnia 1926 roku komisja kodyfikacjna Rzeczypospolitej Pols
kiej utego, co osadniczo-wojskowe kolum- posłów posłusznych
endeckiej
dy- chwaliła
w ostatecznem brzmieniu
ny wyprawiły złego, tale musimy dą- scyplinie partyjnej, którym partja ust jednolity dla całe
go państwa polskieżyć do tego,
aby czas zło to łago- otworzyć nie pozwala
nietylko w go projekt ustawy
pos

tępowania
ale nawet w zobrazowaniu karnego stanowiący pierwszy z pięszczerze i prawdziwie, gdy słyszymy, rzeczywistych interesów naszej dziel- ciu wielkich kodeksów powierzonych
do opracowania
komisji kodyfikacyj.
składu
naszej nej, Uch
że osadnicy się aklimatyzują, że pra- nicy. Wobec takiego
walony projekt przesłany zocują, że stają się państwowym ele- reprezentacji sejmowej potrzeba or- wo
=
ży
ministroktóryby
ją
zaStępywał, jest sia zo do Se
mentem. Temniemniej oddanie przed- ganu,
iwości celem
skie
i rowa e
stawicielstwa interesów ziem wschod- bardzo widoczna. Było rzeczą natunich
w ręce osadników
wydaje się ralną
i charakterystyczną,
że do
Dolar w Warszawie.
nam
rzeczą niewskazaną
i niewska- Grodna garnęły się grupy, których
WARSZAW,
3
skruszył dzień 5 listopada 1922 r. t.j. Dziš dolar na czdrzej gia aio 10.20, w
zaną
obrotach międzyb
9,20. Bank
Gorzej jest jeszcze z grupą rad dzień wyborów.A przecież właśnie zie- Polski płacił tyle aw
ludowych. Niegdyś] grupa ta miała miaństwo zostało z całą świadomością
dwa oblicza: jedno pod nazwą straży odtrącone od udziału w tych wybo- TASASEKKRSAISNES |

а

kresowej

nie

jątrzył.

Cieszymy

dla otrzymywania

się obronie,

funduszy

rach zarówno

ze skarbu państwa, i drugie o nazwie
rad ludowych dla swobodnego operowania swemi politycznemi wpływa

partje polityczne,

stkie

na

stwo same.

Państwowy i samorządowy ustrój
państwa polskiego oparty
jest na

sabotowaniu

pracy klas oświeconych

Samorząd na ziemiach
wschodnich
tak został zbudowany, eby specjalnie

zniechęcić do współpracy
i gminach

runki

polskiego

polityczne,

w sejmikach

wyborczej,

naszym

jak przez

wszy-

terenie działające|
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administracyjnych i wystąpienia poselskie jeszcze dalej idą w tym kierun-

ź

ku.Czy

e

jednak to

zwyciężyć, czy

wszystko

istotnie

powinno

ziemiaństwo

ZATWARDZENIA
Sprzedaż w aptekach

e

aptecznych.

O

ROLNICY. Н

ziemianina. Wa-

tendencje

CASCARINE
LEPRINCE

przez intencje autorów

ordynacji

Raz jeszcze,
fiasco zjazdu
..gro:
departamenty północne dla zagwarantowania mi. Dzisiaj jest to grupa, którą łączą
dzieńskiego
nie
podrywa
haseł
swych granic od inwazji? — lecz również i z ziemiami
tam
wschodniemi
jedynie
niemoraina,
gdyż
nawraca
do „ideolog,i
głoszonych lecz stwierdza,
że
ręce
widoki
na
przyszłe
wybory.
przedwojennej a nawet do koncepcji średniowiecznej, gdy aljanse były przedmiotem
Nie wchodzimyw to, czy było nieodpowiednie zepsuć potrafią każdą,
targów.
w chociażby najlepszą ideę.
niesłuszne,” że
czy
Tak samo, jak każda nacja ma swoją słuszne,

BEBAGZ

jest symbol

WARSZAWA

z prowincji o 25 proc. drożej

ma uledz,

się stałoze Zjazdem Grodzień-

powyższa jest brana pod uwagę przez <Fran- spuściznę narodową, której zrzec się nie mo- dzień zjazdu przybyła do Grodna tak
braku siły prze- cuzów
nowy ustrój, wytworzony
o znacznym wpływie
politycznym>. że, tak samo
Zrozumiałem jest dążenie Francji do przez traktaty i poparty przez pakt Ligi, nieduża ilość ziemian Nie tłómaczymy
konań*.
zbliżenia z Niemcami — zarówno
politycz* stanowi wspólne dziedzictwo narodów. Jest
kresoDziś u nas niby to walczą
dwa nie jak i ekonomicznie porozumienie to nie do pomyślenia, ażeby można propono- stanowiska związku ziemian
grodzieńskiej.
prawica i le- leży w interesie obu państw. Czy * jednak wać, w celu załatwienia sąsiedzkich spotów, wych wobec inicjatywy
obozy, dwa programy:
Francuzi, o których mówi p. Rechberg, są zburzenie całego gmachu wzniesionego nad: Przyznając jednak i siwierdzając,
że
tej pewni,
wica. | może właśnie dowodem
że Niemcy nie będą
już dążyć
do ludzkiemi wysiłkami.
«Bezpieczeństwo nie
sama
idea
tego
zjazdu
była
słuszną—
się
polskiej tolerancji, w której Bobrzyń- zrzucenia z siebie «łańcuchów Traktatu Wer- kupuje się, zarówno, jak dobrą wolę
i czy tym sposobem Francja nie nie sprzedaje». Tranzakcje podobne nie mo- musimy wyrazić żal, że z
inicjatywą
Ski upatruje brak siły przekonań, salskiego>
zrzeknie się praw, otrzymanych przez Trak- gą być zawierane na Czyjś koszt
ziemiańwystąpiło
takiego hasła nie
zniewieściałość instynktów
społecz-

marazmu,

ŚWIĘCIANY — ui. Rynek
go Maja : 5

SWIR —ul.-3WILEJKA

oraz

lecz była wynikiem

nych i źródło

ST.

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.

skim?

audjencji dzi,

gabinecie.

sali tronowej

wyszedł na spotkanie ambasadora
Prezes Rady Ministrów S<rzyński.

tolerancyjną politykę naszego ówczes-

nego

który

Legji Honorowej

oczekiwał
rzystwie
nicznych
ci całego
wojskowego.

kwietnia o godzinie 12
Pan
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął na Zamku Królewskim J. E. p. Juljusza
LaFrancji,

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

Stoimy grupy. 1. Do grupy
pierwszej zali17
się przyznają
które
żywioły,
czymy
w sali Rycerskiej
w towagrudnia
była
wielkim,
olbrzymim
wiceministra
spraw
zagraotwarcie do wrogiej wobec państwa wysokość.
‚
Morawskiego i w obecnoś- błędem,
olbrzymią wielką
krzywdą naszego polityki 2. Do grupy drugiej
Projekt ustawy
składu domu
cywilnego i wyrządzoną idei państwa
polskiego posłów,
którzy
uważając państwo

U progu sieni zamkowej dwuch
adjutantów
Prezydenta RzeczypospoBolitej: powitało ambasadora i wprowa-

wania.
Znakomity nasz historyk
pisząc
brzyński za młodu
czesnych

listy uwierzytelniające.

29 IV Pat. Dnia 29 w wielkiej wstędze

WARSZAWA

p. Skrzyńskiego? roche, ambasadora

polityka

wnętrzna

nasze

sprawy

doprowadzi

we-

Ambasador Laroche.
Składa

1

— ul. Mickiewicza 20

Fiasko zjazdu grodzieńskiego.

Europie.
Moskwa

ul. Ratuszowa

228, drukarni 262

Wszystkie większe pisma zamieszczają

29 4 PAT.

LONDYN

„Nowa
z

samym Cziczerinem, lansował ugodę
wobec
Stoimy
z Kowieńszczyzną.
kompletnego bankructwa takiej polityki.

Podziwialiśmy

Po

NOWO

ul. Majora Mackiewicza 63

W/ sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
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z odnoszeliem ао domu lub z przesyłką pocztową 4 zł.
Konto czekowe w P; K. 0. Nr. 80259

SKRZYNSKI.

Żelazny

redakcji 243, administracji

od 9 do 3. Telefony:

4, otwarta

—

—

NOWOGRÓDEK

GŁĘBOKIE —
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KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
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edakcja
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i składach

III is

о0000000005

Kupując nawozy sztuczne pamiętajcie,
że najlepszym i dotąd niezastąpionym
nawozem
azotowym
pod
wszelkie
rošliny) uprawne, a zwłaszcza pod

buraki

cukrowe,

SALETRA
którą nabywać

po

najnižszych

BARAŃSKI,
WARSZAWA,

jest

oryginalna

CHILIJSKA

można
za
cenach

gotówkę
w firmie:

BARCIKOWSKI

TELEFON:

131—62,

i S<ka,

ul. Zgoda

101—37.

Nr 1

00600908596066090240020069

ić4006906009000000

Wilno,

ODDZIAŁY:

ВО

SŁÓOA” г т

Niedzielny
NUMOT

99

będzie

KRAJOWE

I

DZISNA.

Мг 97 (1107)

poświęcony

sprawom:

handlu,

przemysłu,

Objętość

Obfity

finansów

RSE

i rzemiósł

podwójna

dział

reklam

o

wy

Narodowy

3-0

Z Komisyj sejmowych.

Litwa stanowi pogrożkę

Państwowy Instytut
gospodarstwa wiejskiego.

Oświadczenie

Maja”

dla pokoju.

Paul.Boncoura,

UEFGE GRATUITE
Si vous
disposez dequelques loisirs
consaącrez-les A des ćtudes profession*
nelles faciłes et attrayantes ches vous.
Aprės guelgues mois de preparation

Represje przedwyborcze przeciwko Polakom.

vous pouvez obtenir le diplėme d'Ingėnieurou de dessinateur spėcialisė en

AUTOMOBILE
AVIATION

Dymisja gabinetu łotewskiego:

dyrekcji, na skutek czego zawieszono

nej, w

skład

w

12 przed-

obrano

której

stawicieli. Rezultat wyborów wywołał

myśląceji
konsternację u zdrowo
'kraju
naszego
potrzeby
rozumiejącej
społeczeństwa,
części miejscowego

Baczyński

Drugi

działaczy

za

się

W

„Biełaruskogo

z t, zw.

Ustawa

о przemyśle cynkowym w Senacie.

sobie 15

WARSZAWA 29 VI PAT. Senac:
Rosji So- ka komisja skarhowo-budżetowa pod

GRODNO.

przed wyborami na teren naszego
okręgu przybyły różne ciemne indypodające

przywłaszczywsżzy

Rzeczypospolitej.

Dalsze dochodzeniew toku. przewodnictwem senatora Adelmana
miejscowa
z
niezwykłem przyjęła na dzisiejszem
_przedpołudzainteresowaniem oczekuje dalszych niowem posiedzeniu ustawę o popieszczegółów śledztwa.
raniu przemysłu cynkowego. Ustawę

rady gminnej wchodzi Polaków

białoruskich,

dyrek:

Korzystając
Smirnowi

wieckiej.
Ludność

tylko 5. Tłomaczy się to w pierwszym
rzędzie ospalstwem miejscowego społeczeństwa. Jeszcze na parę miesięcy
widua,

urzęduika

tysięcy złotych i uciekli do

gdyż w okręgu, w którym 'zamieSzkuje przynajmniej 50 proc. Polaków

do

«czynnościach

cji
Malinowskiego.
z ogólnego zamieszania

bieg na przełaj o puhar
m. Grodna.
ubiegłą niedzielę

klub

sporto-

przyjęto bez zmian w brzmieniu se mowem uzupełniając rezolucję sejmo-

wą
w tym kierunku, aby
rząd we
wszystkich wypadkach udzielania ulg
przedsiębiorstwom zapewnił
stałość
prowadzenia tych przedsiębiorstw w

podniesionej wydajności
i wy Cresovia, znany nam częściowo granicach
namawiając
sielanskogo Sojuzu*
z
trzykrotnych
przyjazdów
do
Wilna
„przy
udziale
fachowych sił krajowych,
adonieuświ
kątach
po
coś
szepcząc
rozegrania zawodów
pilki zaś dla rozbudowy przedsiębiorstw,
mionym chłopom. Jednym obiecywano celem
klasy A,.o- abybyły użyte materjały i wyroby kra:
ziemię, drugich częstowano . papiero* nożnej o mistrzostwo
tworzył
u
siebie
w
Grodnie
sezon jowe.
pieczyjeś
za
pili
inni
sami, jeszcze
sportowy.

niądze.

Podajemy

A co robili miejscowi Polacy?
Wielu nawet udziału w wyborach
nie wzięło, inni wogóle nie wiedzieli

dla nas części
ków

Dzięki właśnie tej ospałości skład
wiele do
rady gminnej pozostawia.
życzenia nietylko pod względem po”
chodzenia poszczególnych członków,
ale głównie pod względem stosunku
‚

е

s*iego.

zostaje

Jednocześnie wójtem

(bieg

lekkoatletycznych

klubów

sto-

Bieg ten, o puhar srebrny miasta
Grodna, na przestrzeni 4 kilometrów
uciążliwej trasy zainteresował żywo
sportsmenów zamiejscowych,
to też
przybyli
nań
z Warszawy:
Freyer

.

nie- (Polonia), Foryś

i Wituch

Wyjaśnienia w

(Warsza-

i Halicki
jaki Aleksander Skrabat, mieszkaniec, wianka), z Wilna: Jentys
(Pogoń),z
Białegostoku
Ś$zmidt(42p.p.).
Białoza
wsi Zarzyce, podający się
Ogółem
stanęło na starcie 32 za.
rusina.
wodników, z której to liczby ukonAgitacja swoje zrobiła.
ŁUCK. czyło bieg 26.
Z początku
bieg prowadził WiWykrycie nadużyć *w iuch
— (w)
który jednak nie umiał jak wi-

sprawie

kata-

strofy lotniczej.

na

licy.

Państwa Pol-

do

niektórych z nich

programu

najciekawszej

przełaj) ze względu na udział naszych
czołowych biegaczy oraz udział człon:

.

nic o wyborach.

wyniki

wa

w dalszym ciągu nad statutem orderu
„Virtuti Militari“. Przed
porządkiem
dziennym
zabrał
głos
pułkownik
Borejsza i udzielił wyjaśnień
co do
tragicznego wypadku lotniczego, jaki
Warszawie

w ostatnich

podczas

Areszt

dniach

pogrzebu

—

Szczegóły trzymane

brawura

ze

strony

Jak stwierdzono

„albo

jednego

zajął

Freyer

12,25 minut,

„przebiegając

Z. L.A;

SIENOS

Wilau

por.

Herhold

polu

znany

sportowem.

gu
należą się słowa
świetną organizację.

tor 10 — 12 HP
piądu zmiennego.
Natomiast sprzedam 9 silny , motor
prądu stałego.
li Raduńska 6
(sklep spożywczy).

uznania

Trasa obstawiona była

doskonale

szych obrad nad

Z

<Wojsko-

ono

o

„Virtuti

odroczono

do

posiedzenia.

ZAWALNA

P.

?

przechodzący

w

tym

czasie

opuścili

1

dzieła

29 IV PAT. Na po-

w jęzvkach: polskim,

Prawdziwe szczęšcie a

wymarzone...

Ulica była taka
wąska, że nie
słoneczny.
mieścił się w niej blask

Biegła od zgiełkliwych, rozpędzcnych
bulwarów.

Kręciła

między

się,

przeciskała,

stromemi

domami

i

muSzła, powłóczyła, aż dotarła do
ru cmentarza,
Tam, w pobliżu muru,
otworem
starzyzstał sklep starego handlarza

NASIO

przez

Kasę Mianowskiego w Warsza*
wić szczególnie zaś:
SA
1, W. James <Pragmatyzm»
2. J. Gołuchowski
<Filozofja i
ycie»

zc:

i

kupiło się i rozpraszał zielone
koziołkonogi stolik,

zatrzęsienie
zgmatwanych
rupieci:
krzywouste stare dzbany, zardzewiałe
zamki, dawne okładki
o złoconych
wyciskach, wagi złamane, klawisze,
lampy naftowe, barwne szklanki.
Na
listwie okiennej dużo wieloramiennych

świeczników. W mroku
kąta, za żelazkiem do
kalekie flety, skrzypce

o

spaczonego
prasowania
rozpękiych

74) Cecylja Tormay jest bardzo wybitną
pisarką węgierską, której większe powieści
ertłumaczone

na język francuski i niemiecki.

listki sałaty na
na chodniku w

cieniu płachty stojący, Leżały na |nim
sprężyny od kanap i książki.

Przy stoliku dniami

przesiadywał

sędziwy
tandeciarz,
szaro, wytarto
zajmował. miejsce, jak _ rupieć stary
między resztą rupieci.
Kiedy nie był
zajęty zasuwał
dla spoczynku
na
czoło oprawne
w
żelazo okulary i

wedle zwyczaju w
rza spozierał
niem

Ze

słomianego

kierunku
zwisłem

krzesła bez

cnienta.

wyplata:

przesz-

2
Schopen-

+O poczwórnem źródle twiero podstawie
dostatecznej»

DOWIEDZIEĆ SIĘ
w

Adm i-

nistracji

„SŁOWA

*

1—47

UWAGA:

SERADELI

O
W
S A
JĘCZMIENIA

KONICZYNY
ŁUB

ARS

INU

zbadaną na zawartość |kanianki
Stację Oceny Nasion sprzew zaplombowanych
workach

OWALSKI
оАА

УО

Koniczynę

przez Wileńsk
dajemy

|

siedzeniu połączonych komisyj sejmowych ochrony pracy i robót publiczbezrobocia
sprawę
nych omawiano
Wice-minister „Jankowski

cyfrowe,

złożył

z którego

spra-

wynika'

że w ostatnim tygodniu liczba bezro-

botnych

NA

zmiejszyła się o 8600

iwy-

dn. 7-XI-25 г

nosiła
według
ostatniego
wykazu
328 tysięcy, Z kolei wiceminister Ryb-

czyński przedstawił sprawę zorganizowania robót publicznych, stwierdza-

jąc, że przewidziane jest zatrudnienie
około 25,000 bezrobotnych. —Dalszy

ciąg obrad odroczono.

iły E Mieszkowski.
*

:

Mickiewicza

22

KAPELUSZE*
Borsalino, Habig, Pleśsi krajowe od zł. 15
CZAPKI
w
wielkim
wyborze.

igrały uliczne

"A południe było długie i

koty.

trwało

że teraz wiosna,

я

di

stary wieńcarz

handlu-

wieka, ponieważ raz posiadał cylin- bo dotąd nie wiedział, że jako i on,
der, był abonentem w
wypożyczalni reszta ludzi też czeka na coś... Biedni,
książek, a o koniaku i musującem bogaci, starzy, młodzi, mądrzy, głupi,
winie prawił tak
poufale, jak. inny słabi, siini, wszyscy, . nawet
zegar”

człowiek o krewnych. Tandeciarz go mistrzę który był mężem poważnym i
cenił nader wysoce i skoro po skoń- ukształconym.
i
1
„— „Musi przyjść szczęšcie“, —
czonej pracy. znakomity mistrz znalazł
się obok,
mu

z

słomiane

się na

szacunkiem

krzesło,

stopniach

ustępował

a sam

wśród

sadowił

pozostałych.

twierdził krawiec i dziwaczny,
chudy
podbródek wbijał w powietrze.
Tandeciarz
spojrzał na niego po”

óki w
półmroku spostrzegali rywczo:
;
wzajem swe twarze, wszyscy ilu ich Ё — „Niechže przyjdzie,

było rozmawiali

o

interesach.

Narze-

@и

byle pręd-

Niebawem wyłaził kali, wzdychali, klęli, Li tylko kiedy
Nagle umilkł i wbrew zwyczajowi
nach. Zapalacz lamp, który z drabiny też z przeciwiegłego domu śpiewają- wieczór skrył ludzi, mozół i miasto, oderwał wzrok od muru cmentarza:
zaglądał w okna i wszystko wiedział cy krawiec, który od rana
wie- ciszę i cmentarz, i ani życie, ni śmierć Coś tego rodzaju chciałby . był rzec!
do
się nadziejom, li że jeśli nie pokwapi się szczęście, to
i roznosił wieści, opowiadał, że, kie- czora szył kołnierze surdutów „dla nie sprzeciwiały
dy dziad tandeciarza tu “sig przyw- wielkiej firmy/a. mieszkał na trzeciem wtenczas nabierali otuchy.
W'spomi- może już tu go nie zasianie, — lect
słowa nie przyszły mu na myśl
paliła się piętrze, tam, gdzie świeciło słońce, nać zaczynali rozmaite projekty,
lóki z Budy, jeszcze oliwa
Wieńcarz wetknął fajkę w zęby, Pięćdziesiąt lat przesiedzieć w zatęch
w latarniach, ulica nie była ulicą, ale Powłócząc nogami
szedł wieńcarz.
wypuszczał powolne chmury dymu... łym sklepiku, pięćdziesiąt lat przepra”
jakowąś rogatką, a z wiosek przejeż. Krawiec stąpał tanecznie.
dżały tędy kryte płótnem furmanki
— Dobry wieczór!—Siadali przed Jak zbudują nową linję tramwajową cować, potem nic... przecież tak ni
na miałoby sensu to wszystko.
na targ peszteński.
sklepowemi drzwiami na schodkach i więcej ludzi będzie chodziło
cmentarz, zamiast płóciennej budy oOd tego ;czasu przeinaczyło się progu.
Począwszy. od owego dnia stai
wszystko. Miasto rozciągnęło się i
wiele rozmyślał
o ty
— Dobry
wieczór! — mamrotał tworzy sklep z wystawą, obok korzen- tandenciarz
poza sklep. Na płaszczyźnie od tyłu stary z ociąganiem, jakgdyby miast nego kupca. Zegarmistrz liczył na rzeczach i jeszcze uporczywiej sp
domu |wznosił
bezlik powitania domagali się odeń
się z ziemi
pienię- jakiś spadek. Krawiec miał los loteryj. glądał ku krańcowi ulicy,
ny i był przekonany, że wygra głów- * To było jedyną jego życiową
drewnianych bud. | z harmidrem dzy.
й lozofją, że nieuctwo jednego czł
pchała się do nich chmara obcej, żyzerkał ną wygraną.
Y p ydiczadań jednem okiem
—
Kupię
żonie
jedwabną
suknię.
wieka
dowskiej ludności.
przynosi szczęście drugiem
trza,
giego
do zegarmis
długono
blonStarzec z serca nienawidził tego dyna, kiedy zagasi nad warsztato- Będę trzymał trzech czeladników. Dla Nie wypowiadał tego nigdy, jedyn
mo- wym stolikiem
psującego interes, wrzaskliwego
lampę w zielonym nich zostawię robotę kołnierzy. Ja bę: tak czuł i właśnie dlatego stamtąd
>
tłochu. Nie zamienił nigdy.z nimi kloszu, Owego zegarmistrza miano na dę kroić tylko surduty.
obrębu muru, od tych biednych ul
słowa.
gdzie
ciemni lud
Tandeciarz z początku się zdumiał, przedmiejskich,
tej ulicy za najprzedniejszego człoJuż

:

р

podówczas

i myślał,

3. Im. Kant «Prolegomena» do wszelkiej przyszłej metafizyki.,.»
4. tegoź
<Uzasadnienie
Metafizyki

ZIEMIAN

ZIEMNIAKÓW

latarnika
Nigdy nie zaglądało tak nisko przewlekle, nim drabina
obałały się wzajem.
słońce. Sięgało tylko trzeciego piętra 'skręciła na rogu. Lampa stała w poMiędzy okopconemi szczelinaini domu z przeciwka. Lecz kiedy roz- bliżu, na skraju chodnika. Póki człek
pułapu zwisały wielkie, stare pajęczyć śpiewany
krawiec
otwierał
okno, ów przykucał na drabinie i czyścił
ny, zasypane białemi kawałkami wap- zeskakiwał z wysoka
odbity
blask szklane szybki, rozmawiali o pogodzie
na. lle razy wóz
zaturkotał
wzdłuż słoneczny,
Powiew
е
wtedy
chwiał i o znajomych.
ulicy kawałki wapna poczynały drże- oknem. Migot zwierciediącego się
Potem, kiedy na końcu ulicy z kraw pajęczynach. Zaś zewnątrz nad słońca znienacka dygotać zaczynał na wędzi wielkiego muru zsunął się
sklepowemi
drzwiami tak rzewnie ścianach, tu i owdzie, fruwał szalenie, blask wieczorny, jakby słońce zapa:
skupiali
skrzypiał spłowiały szyld,
jakgdyby chyżo, jak gorejący ptak.
dło na cmentarz, gd
ga już gwoździe nie zdołały udzieroczy się
Sturzec wtenczas przymykał
przyjaciele starucha.

Pod szyldem obwisła płachta
na
dwóch żelaznych, wystających
pręny. Brudną i smutną dziurą był ó% tach i spuszczałą się nad chodnik.
sklep, i brudne, smutne rzeczy znaj- Na uszaku drzwi wisiały zegary kudowały się w nim. Mgła
jakgdyby chenne i molowate
kobierce,
oraz
przesączała się z wybutwiałych szpar „klatka, w której podskakiwał pocieszpodłogi z desek, spleśniała szarawość ny drozd, Drozd
również był taki,
oblepiała wszystko. Wokół, po pół- jakby go ogryzły mole.
Nudził się

„kach chromych gromadnie

kody

rosyjskim, fran«

cuskim i niemieckim zwłaszcza
poszukuję książek wydanych
przez
Polskie
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,

W,

CECILE TORMAY į") piersiach, oleodruki z grających zegarów, rury do pieców, spełzłe obrazy

(sis

filozoficzne

Morniności».
oraz polskiego przekładu
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Poleca:

wozdanie

bezrobocia w komisji!

WARSZAWA

„mar

K. O.

Spółdzielnia Rolna
KRESOWEGO

mėme la brogratuite &*

rue Denfert —Rochereau,

hauera
dzenia

lotni- Įį

zostało

ustawą

Militari”. Głosowanie

patrolu

w

sanitarnemi.
przystąpiła do
dal-

za Z kolei komisja

przez żołnierzy, przydzielonych spec- następnego
jainie w tym celu. Jak już zaznaczyliśmy trasa ciężka, górzysta, no i Sprawa
około 800 metrów bruku.

nn

snuła,

że

do

liczne patrole KOP, Litwini po dokonaniu zamachu
szybko oddalili się w głąb swego terytorjum.

zbytnia
z

dzenie Ministerstwa Spraw

wych stwierdzając,

zasadzki

dokonał

aujourd'hui
absolument

litewskiej.

składał się z trzech policjantów i oficera, uzbrojonych w karabiny systemu
niemieckiego. Na odgłos strzałów natychmiast z Mejran wysłane
zostały

trasę

Dodać musimy, że organizatorom bie- spowodowane względami

(SE,1

KIJPLĘ

był

działacz na

40,

rol litewski, którym dowodził lejienant litewskiego odcinka, Patro! litewski

w "Wystarczy, zaznaczył pułkownik Bodrugim był Sidorowicz rejsza, pozornie drobnej przykrości,
Smirnowa, prow- (niestowarzyszony) w czasie
Mianowicie niejaki
12.47,2 aby system nerwowy lotnika staracił
łdzący księgi Łuckiej Dyrekcji Robó m.; trzecim. Foryś —12.48 6, czwartym naležytą oporność.
Publicznych, przy współudziale drugie- Woźniczko, piątym Halicki (Pogoń).
W dalszym ciągu posiedzenia na
go urzędnika Baczyńskiego od dłużJentys, zwyciężca pierwszego bie- zapytania
w
sprawie
przeniesienia
szego czasu dokonywał drobnych na- gu na przełaj, organizowanegou nas korpusu kadetów z Modlina do Chełdużyć, lecz w braku namacalnych przez WKS-Pogoń przybył ósmym. mna podpułkownik Pietrażycki szcze”.
dowodów zawsze potrafił się wykrę- Sędzią głównym, z ramienia Wil. O. gółowo umotywował odnośne zarzą-

Dyrekcji.

napadu

ARME,

POLITECHNIQUE

granicy soKominternu

wództwa patrol KOP. złożony z trzech ludzi wyru -zyłz m. Mejran wzdłuż

W dać rozłożyć sił i odpadł nie ukoń- ków, albo teź stan nerwowy, który
Dyrekcji Robót Publicznych.
tak wielką rolę odegrywa w lotnictwie,
tych dniach w Dyrekcji Robót Pu: czywszy biegu.
a jest tak trudny „do uchwycenia.
i
zostały
blicznych w Łucku wykryte
Bezapelacyjnie pierwsze miejsce skontrolowania
przez
dowództwo.
większą ska:
nadużycia, dokonane na
lę przez! kilku urzędników

na odcinku
wysłannik

znalezion o nadzwyczaj -ważne dokumenty.

strzelą z

CENTRAL

L' INSTITUT MODERNE

granicy polsko-litewskiej w celu zbadania tej granicy. Patrol miał za zadanie dotrzeć do znajdującego się przy samej granicy Pokjerza. Patrol wyruszył drogą przez Posimiszki. Niespodziewanie
o godz. 16 m. 30
patrol
nasz został napadnięty i ostrzelany przez straż graniczną litewską. Ze
znajdującej się tuż przy granicy po stronie litewskiej stodoły padły liczne

dowództwa, ani konstrukcji aparatów
tylko

Demandez
chure P.

W dniu 26 bm. o godż. 16 min. 30
w rejonie Pasimiszek pow,
Święciańskiego do przechodzącego wzdłuż granicy
palrolu K. O. P, niespodziewanie oddane zostały liczne strzały karabinowe. Na szczęście kule chybiły.
Szczegóły zajścia miały przebieg następujący. Z rożkazu swego
do-

Pułkownik Borejsza twierdził,
że
jak dotychczas dochodzenie wykazało
w wypadku tym nie było winy
ani
lecz

straż

BETON

są w tajemnicy.

Starcie na granicy
Kowieńska

CHAUFFAGE

granicy.

‚
Z Ostrowa donoszą:
W dniu wczorajszym
wieckiej w pobliżu Ostrowa ujęty został
nowy

Siemionow. Przy aresztowanym

ELECTRICITE

Św. p.

pułkownika Serednickiego.

lotniczych,

na

strzały karabinowe. Ofiar w ludziach nie było.

WARSZAWA 29IV PAT. Sejmo:
komisja wojskowa
obradowała

miał miejsce

Nieświeża

kolportaż

ARYŻ. 29—V. Pat. Deputowany Paul-Boncour przedstawił na ze-j
cić przed swem zwierzchnictwem. Озbraniu Pgrupy
parlamentarnej
francusko polskiej
tatnio
Smirnow
namówił
Baczyńskie
sprawozdanie
ze swe
WARSZAWA 29 VI. Pat. Połączo- podróży
Dźwiny ji Dzi— (k) Wylew
do Polski. Paul Boncour poświęcił dłuższy ustęp opisowi podrógo
i
obaj
uplawnoali
dokonania
nane komisje sejmowe, oświatowa irolsienki. W ostatnich dniach wskutek dużycia.
Podrobiono
assygnaty na na obradowały nad projektem ustawy — swej na kresy, gdzie stwierdził doskonałą . organiza cję straży pogra
dużego przyboru wody w Dźwinie i sumę 15 tysięcy
wobec częstych incyd entiów pograniczzłotych i pieniądze o państwowym instytucie naukowym yżznej, mającej niełatwe zadania
zisience zostały zalane przybrzeżne te podjęto w Kasie Dyrekcji
nych wywoływanych przez niekt órych sąsiadów.
Zacho wanie się Litwy
Robót
gospodarstwa wiejskiego. Projekt umiejscowości. W niektórych miejscach Publicznych.
icoświadczył, Paul-Boncour—stan owi pogróżkę dla pokoju.
stawy
wraz
z
załączonym do niej
Niebawem okazało się, że asygna« statutem zreferował poseł
Barański
ta jest sfałszowana a pieniądze zgi- (Klub Pracy), poczem połączone kodomów.
nych
suteryny nisko położo
nęły.
Natychmiast
powiadomiono o
— (k) Przygotowania do ob- nadużyciu władze śledcze, które przy- misje w drugiem i trzeciem czytaniu
„Dzień Kow.*
bez ważniejszych zmian jedną i drudonosi:
Depeszują nam,
Macieiż w pasie pogranicznym
chodu 3-go maja. Zarząd
stąpiły
do
szczegółowego
badania gą ustawę uchwaliły.
rozpoczęły
się
W
myśl
ustajuż
w
przedwybo
ić
rcze
wystaw
areszty Polaków.
owił
postan
rzy Szkolnej
na żsygnacie i stwierdziły wy Państwowy Instytut Naukowy goA zatem rządzący biok chrz. dem. już pokazuje pazuty, na które, naludowym podpisów
dniu 3 go maja w Domu
iż
podpisy
te
są
podrobione.
Jedno
próżno
zresztą pokłada swoją ostatnią nadzieję wygrania wyborów.
spodarstwa
wiejskiego
w
Puławach,
„Kościuszko pod Raciawicami* obraz cześnie przeprowadzono rewizję księPaństwowy
Instytut
Nauk
Rolniczych
amator:
Trupa
historyczny Anczyca.
Pu- w Bydgoszczy oraz morskie laborapod gowości Łuckiej Dyrekcji Robót
ska przygotowuje się oddawna
blicznych.
Jak
się
okazało
Smirnow
i torjum rybackie zostaną połączone w
kierunkiem p. Kalecińskiego—nauczy: Baczyński
jeszcze przed tem doko- jeden wyższy zakład
RYGA, 29.1V. PAT.
Parlament odrzucł wczoraj 40 głosami
badawczo-naujum.į
gimnaz
ciela miejscowego
nali całego szeregu nadużyć, korzy- kowy pod nazwą:
przeciwko
45 przedłożenie
budżetowe.
„Państwowy
lnRząd podał się niestając z posiadania znajdujących się stytut Naukowy Gospodarstwa Wiej. zwłocznie do dymisji.
SIELCE,
blankietów i pieczą- skiego”. Siedzibą jego mają być Pupow. Słonimskiego. pod ich pieczą
tek.
Jednocześnie
władze śledcze na:
— (w) Owoce agitacji biało- trafiły na nieścisłości w innym dziale ławy, może on jednak posiadać poliu
LLS
S
a
ЗЕСООЯНЕЕС ТТ
szczególne zakłady na całym terenie
ruskiej. Niedawno w Sieleckim okrę-

gu odbyły się wybory do Rady gmin-

m.

SY%
r osk't

Wyjątkowe
znaczenie
reklamowe!!!
Polecamy
uwadze
ster kupieckich
i przemysłowych.
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O
wydało zarządzenie w przedmiocie
rozłożenia na raty pozostałości sum

dokonywanych

techniczną, co ułatwi

fachową opie:

niewpłaconych
majątkowego,

kę nad ewentualnemi

odkryciami.

na

poczet

podatku

Bledna

polityka
na zboże.

produktów krajowych

ostatnim

w

umieścił

Rościszewski

„7ygodnika handlowego*
| numierze
artykuł, który ze względu na właściarguwe ujęcie sprawy i rzeczową
skrócie:
w
poniżej
y
podajem
mentację
-podatki pań„W ostatnim roku
wraz z komunalnymi, oraz
stwowe
obciążyły ludsocjalne
świadczenia

czasowym stanie rzeczy daniny pu:
piatliczne przewyższają zdolność

uchwala-

Obrońcy.

ludności.

po-

niejednokrotnie

ych świadczeń

jest

Francja,

"Włochy,

zasadni-

Czechosłowacja

równywali nasz budżet z innymi kra-

zaopatry-

miast a organizacjami rolnicze-

«Przedstawiciele

organizacji

i ośrodków przemysłowych,

nie

przez rząd,

każdą

nych,
Polityka w Polsce idzie dotąd od*
wrotnemi
drogami,
utrzymując
za
pomocą ceł i zakazów wywozowych,
oraz rozporządzeń administracyjąych
i urzędów walki z licnwą wewnętrzne ceny znacznie niżej światowych.
Każdy przyzna, że polityka . taka
osłabia rozwój kultury rolnej.
Wiadomo, że sam fakt wyprodukowania nie stanowi o bogactwie
jednostki lub kraju; rezultat produk-

wskazą-

ilość

zbóż

na wyżywie-

ludności.

Udogodnienia

czone Ameryki Połnocnej, . wprowadziły ostatnio zakaz
wwozu
zboża,
celem podniesienia
cen' wewnętrz-

rolni-

czo-handlowych zadeklarowali,
że w
razie udzielenia im odpowiednich kre:
dytów gotowi są dostarczać do miast

chlebowych, potrzebną

Siany Zjedno-

zebrani

stwierdzili, że są one...w.
wysokim
stopniu uzależnione od wahań kursu
złotego.
it

nych

mają do dziś cła wwozowe
na płowysokość
cen
wewnątrz kraju. Największy na šwie-

zboża,

instytucjami

mi. Co się tyczy cen zboża,

czą kwestją dobrobytu ludności.
W stosunku do
produkcji rolnej
zasada ta stosowana jest. od
końca
ubiegłego stulecia w
całej niemal
Europie. Kraje bardziej przemysłowe,
a mniej rolne, jak Niemcy, - Belgja,

przy dotych- cie producent

Życie wykazało, że

fiz

wania

około 3.5 miljar- dy rolne, bacząc na

ność Polski sumą
dów złotych.

|

zło- morządowemi

miljardėw

tych rocznie.
Kwestja utrzymania cen na rynku
wewnętrznym
dla - podstawowych

Stanisław

p.

tytułem

tym

Pod

cen

20

podatkowe.

przez sekcję

Ogień w Uniwersytecie.

O-

— ..Poczem konwencja skazała

wość rozłożenia tych pozostaiošci na
dwie raty, płatne pierwsza pod koniec

maja, druga pod koniec października
r. b. (w)
2
— Apelacje do Komisji odwo-

znania

stosunków

Nfespodzianie wykład został przerwzny.
Na dziedzińcu uniwersyteckim rozległ
się

gieologicznych jak

dla zarejestrowania także

danych

z alarmujący dzwonek. Narazie cichy, —. zblić

prahistorji i minionych czasów, czem

zajęła się wileńska
Tow.

grupa

Gieologicznego

żał się, rósł, dźwięk słychać było coraz

Polskiego

nośniejszy, ucichł pod

ławczych.. Najwyższy trybunał administracyjny postanowił iż w przeciw:

niu z oddziałem sztuki urz. woj.

ławcze 'wyroków w sprawąch podatkowych, wyroki
takie mna złożone

budowli.

" Nadmienić należy przy

__ większości warsztatów pracy.

Okazji, że

_nęli na gruncie, że wszystkie
publiczne

<zenia

»szaė

15

proc,

nie

mogą

sta-

przewyż-

niżej

produkcji

wartości

rynków

światowych,

przez «płatników apelacje wydawane

b;ć mogą po. uprzedniem osobistem

Jak

fnożtia'

przypuszczać

kafle z pieca z widocznym wiezerun:
а
1
:
й
sta- kiem smoka.

przesłuchaniu płatnika. [w]
— Skargi na wysokość
ubezpieczeniowych

Więc pożar?... «Gdzie? Zrobił

Modny

.stoso-
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zdoinym

rolniczym,

krótkiego czasu
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Informacje.

Wiadomo jest, że ceny płodów
rolnych w Polsce są niższe od Świa*

towych. Na anomalję tę wskazał nieRady Mi:
_ dwuznacznie p. prezesowi
_ mistrów jeszcze dwa lata temu Hil-

Ф

w swym

kowych, o

50

raporcie. .
wartość . produk=
jest pg. cen ryn-

proc.

niższych

od

_ ńwiatowych,—przy odpowiedniej więc
_ polityce
państwowej
i podniesieniu

<en do normainej wysokości: powin— ma być o 50 proc. wyższa, dając 3.5
_ miijarda złotych nadwyżki.
Zrównanie cen płodów
rolnych
do poziomu
Światowych
spowodo_ wałoby wzrost produkcji rolnej przynajmniej o 50 proc. dając nadwyżkę

mieć

gu krótkiego

produkcję

większą

czasu

co

przyjmiemy

wzrostu,

tylko

to z tego źróda

w cią-

rolna wyprodukcji;

17 kwietnia

r. b.

odbyła

się w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr
Państwowych,

pod

przewodnictwem

Ministra

Rolnictwa i D. P., dr. Wła-

dysława

Kiernika

trwajmy

wiceministra

i przy

p. dr. J.

współudziale

Raczyńskiego

centralnych

— [x] Zwyżka cen
tytuniowe.
Z dniem
podwyższono

na

eksport

roi-

zboża

w

na

wyroby

tytu-
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faktu, który tak łatwo stwierdzić.

Głównym warunkiem zapewnie-

go

wod 2

Э&
Aaa
d Tym: niaja.
Prze

stwa, z powodu

a skarbem

przypadającej

dniu Wielkiej Soboty podług
darza

czona.

prawosławnego

Dzień,

pań-

w tym

kalen:

została odro-

— (n)

Posiedzenie

miejskiej

-pożarne:

niebawem - dzwonek.

«pe:

delski». Oba jęczały żałośnie i niepokojąco.
Trudno było usiedzieć na miejscach. . Po
uporaniu się jednak
z Ludwikiem XVI i
Żyrondystami wykład szczęśliwie dobiegł
końca. Wysypali się wszysey. Na korytarzu
czuć było dym i odór spalenizny Uniwergy:
tet w ogniu, — słychać było. Czy aby szczęśliwie dobrniemy do wyjścia” Mocny Boże,
fantazja poniosła wszystkich. Byli tacy co
rwali się jaż do gaszenia, nie» wiedziano
tylko, co i gdzie właściwie się pali.
Na korytarzu pokazał się strażak.
— Panie drogi, gdzie, co się pali? zasypano

go pytaniami.

:
głupstwo, ot—zajęła się belka w
piecu — już po wszystkiem...
Uspokojono się.
2
B. Sch.
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cerkwiach dla dzieci

wyznania

pra-

wosławnego. Po nabożeństwie uczniowie i uczenice szkół powszech-

nych kolumnami udali się na wyznaczone uprzednio punkty. Gdy się
wszystkie szkoły zebrały
Ine ki
dotas objął

wlenczas

kona

dopiero

Ś ==

przystąpiono.
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"+ietWojew
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1.ym maja pochód P.P,S, ruszy z ul. Olgierd Malinowski. Nowe

drzewka

Kijowskiej do sali Miejskiej, gdzie zasadzone zostały na ulicach: Rydza
ma się odbyć akademja urządzona Śmigłego, Nowogródzkiej, Szeptyckieprzez tę partję. Pochód ten prawdo- go, Węglowej
i. Plącu Targowym. |
podobnie będzie nieliczny, gdyż P.P.S.
posiada na gruncie wileńskim

tylko zwolenników.

nych

nastrój _ uroczystości

Pódniosły

nielicz-

zamąccny, został fatalnym wypadkiem.

Oto wskutek braku. odpowiedniego

O wiele liczniejszym
będzie po: nadzoru
nad
jezdnią wpadł
pod
czyli „towa- przejeżdżającą furę uczeń szkoły Nr.
chód „drobnerowców*
Zasztowta i 51, doznając
pp. Godwoda,
rzyszy“
ogólnego. potłuczenia.
etc. Zacznie się on na Ludwisarskiej Delikwenta zabrało Pogotowie.

„pla-

pójdzie Wileńską, Mickiewicza,

KOLEJOWA.
)
—
(x)
Wyjazd
na inspekcję
Żeligowskiego,
pa
Wileńskiej Dyrekcji P.K.
sali Krengla z

Katedralnym, Zamkową,

cem

Hetmańską,

Zawalną,

znowuż Wileńską
powrotem.

do

Wielką,

P. Prezes

}

Wileńskiej

Dyrekcji

Kolei

Władze otrzymały podobno zapew- p. inżynier Staszewski wyjeżdża

nienia ód iaicjatorow
pochodu,
że
jakoobecność w nim komunistów,

tęż wznoszenie

komunistycznych o

w

dniu 4 maja r. b. na inspekcję techniczną oddziału Wileńskiego. W powyższej inspekcji p. prezesowi towa-

krzyków jest wykluczone. Zależy to rzyszyć będą dyrektor wydziału eksjednak bardzo od subjektywnej oceny ploatacyjnego p.inż. Łaguna oraz naczenlicy poszczególnych

wydziałów.

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

leński Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń w Wilnie, po porozumieniu
się z władzami
administracyjnemi,

PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA.
— (t) Fala bezrobocia
zata- wzywa wszystkie organizacje posiamowana. jak widać zdanych otrzy- dające sztandary (oprócz sportowych),

w państwowym urzędzie po- które zechcą wziąć udział
w nabośrednictwa pracy, obecny stan bezro- żeństwie oraz w pochodzie
w _ dn.
bocia w Wilnie przedstawia się cyf- 3 maja — jako Święta Narodowego,
osób, 4124 o konieczne zarejestrowanie
rowo następująco—5495
się do
mężczyzn i 1371 kobiet, co w porów- dn. 30 kwietnia włącznie w sekretarnaniu zdniem 1 bm., kiedy bezrobot- jacie Z. P. S. przy ul. Dąbrowskiego
że fala pod Nr, 3 — 6 codziennię od godz.
nych było 5466 wskazuje,

na który sprawa po- manych

wyższa
będzie przesunięta,
nie został ustalony.
Ė

—

dołączył się.

"W "dilu nif

— (n) Sprawa murów _po - Bazyljańskich.
Wyznaczona na dzień

prawosławnym

Zaraz dzwonek.

rzeczy do dzwonka

właściwej uroczystości, .
| Rozpoczęło ją poświęcenie przez
ks. Swierbutowicza drzewek рггегпаbrak cukru we wsżystkich skle- czonych do sadzenia, poczem - dzieci
pach, C0 powoduje wśród - luddości przystąpiły do sadzenia drzew. pod
WAM. poploch, any „nadzieję, iż kierunkiem uczniów szkoły. ogrodni-

Wydział

jeszcze

Elektryczny

Ma.

gistratu m. Wilna
podaje do wia— (0) Rynek w Halach. Wbrew domości mieszkańców Zwierzyńca, że
uchwale Rady. Miejskiej, usuwającej z powodu rozszerzenia sięci miejskiej
rynek produktów wiejskich z placu mogą być przyłączeni nowi abonenci. wzrastania bezrobocia została zataprzy Halach,
rynek ten odbywa
się
Osoby pragnące korzystać z ener- mowana.
stale we wtorki i piątki bez opłacania gji elektrycznej winne się zgłosić do
SZKOLNA
oczywiście jakichkolwiekbądź
podat- Wydziału
Elektrycznego
Magistratu
— (t) Święto sadzenia drze:
ków do kasy miejskiej
i Magistrat m. Wilna, Dominikańska 2, pokój 73, wek. Wczoraj dzieci szkół powszechnie robi nic aby odnośna uchwała Rady od godz. 10-tej rano do 3:ej po poł. nych a z nimi i rodzice wzięli liczny
miejskiej nie była martwą literą. Inter— .[ Rejestracja robót. ziem- udział w święcie sadzenia drzewek.
pelacja w tej kwestji w Radzie miej- nych. W związku z robotami ziem Uroczystość
wypadła
imponująco.
skiej spotkała się z zaprzeczeniem nemi, prowadzoemi obecnie w mieś: Zgodnie z zapowiedzią
o godzinie

spowodoware jest wiosennemi robotami w polu, brakiem środków piewalutoweniężnych oraz wahaniami

mi.

ceny

na wyroby
wczorajszym

°

pod 'szenie podaży na rynku wewnętrznym

otrzymamy
państwowej,
polityce
łącznie możność wzrostu wartości
rocznej produkcji w Polsce w naj-

Ks.

niowe o 20 proc. Podwyżka ta obejmuju wszystkie bez wyjątku
gatunki
papierosów, cygar i tytoniu.

niczych oraz instytucji rolniczo-handlowych całego kraju. Zebrani
stwierdzili, że znajdujące się w kraju zapasy zboża, szczególnie znaczne
ilości
pona
wystarczą
jęczmienia,
żyta i
krycie;zapotrzebowania wewnętrznego
pozwolą

wygłosi

rzem

rozwaže-

organizacji

riajowe

na posterunku.

W -samej

w

co jest „komunistycznym okrzykiem*,
nim nie jest.
a co
prof. St. Miłkowski, proboszcz tegoż
Związki zawodowe wydały odezwę,
1-g0 maja w Sądzie Apelacyjnym
w
kościoła.
wymyślają
Wilnie' sprawa murów 'po-Bazyljań- gdzie w ostrych słowach
URZĘDOWA skich, toczące się pomiędzy Konsysto: „monarchistom.

wiecz. Nauki

konferencja, mająca na celu zas'ęgnięcie opinji sfer miarodajnych co do
w
posiadanych
rozporządzalności

oraz

uwagę zwiększony eksport leśny, nie
"znajdujący dostatecznego poparcia w
p

dniu

zboża w

proc, rozmiarach dostosowanych do techotrzymamy nicznej zdolności wywozowej. Zmniej50

również

Biorąc

15 miljarda.

W

stawiciele

—8,5

jeżeli

W sprawie Te

Eik ак

do
nia środków, zabezpieczających
stateczną
podaż
na rynkach
wewnętrznych.
W konferercji wzięli udział przed-

najmniej o

miljarda złotych.
Zwiększona produkcja
wołałaby wzrost
innych

[30 -‹

|

kraju zapasów zboża oraz

w stosunku do dzisiejszej produkcji
5 miljardów złotych.
Z tego jednego więc źródła mo:

„žemy

rządku dziennym:
1) sprawa ujedno*
stajnienia sposobu
obrachowywania
Wsch. sł, og. 4 m. 18,
tenuty
dzierżawnej za działki
ziemi
tarzyny S.
miejskiej. wieczyst o dzierżawnej,
2)
Zach. sł. o g. 6 m. 52
sprawa przywrócenia Andrzejowi Malinowskiemu
umowy na wydzierża»
KOŚCIELNA wienie .piącu do zakopywania padliny,
3) sprawa. wypłacenia
fumie
„I. B.
Segali*.« należnaści 72 medykamenta,
— Nabożeńsiwo majowe
w
nabrarne w roku
1915
dla
szpitali
kośc. św. Jana odbywać się będzie
miejskich,
codziennie o godz. 5ej r. i 7 i pół

PIĄTEK.

utrzymania
mocarstanowiska Polski".

stwowego

podnieść wydajność

Wskazana wyżej
<ji rolnej, obliczona

KRONIKA

--ogólnej

ciągu niezbędnych dla

'zjerii przynajmniej o 50 proc.

ton Young

podniesiepia:

produkcji, oraz umożliwienia Świadczeń
na cele ogólno- państwowe
vwybil:

rwali
с

W SO ziem ty A WuOBEJEJO LĄ,

116596

rozwój najważniejszej naszej produk- kim czasie...
rocznej kraju, oraz że drobni właści- cji, odbijając się w najgorszy sposób
dolarowa
7650
(w złotych 742,50
KRONIKA MIEJSCOWA. Pożyczka:
z
kolejowa
156,00
_ ciele ziemscy wolni, są od nich, — to na całem życiu gospodarczem kraju.
kotw.
32,50
_ okazałoby się, że budżet. Państwa
— Nowe zarządzenie Minister- 55 pr.pr. pożycz
Przeszliśmy straszną w skutkach
pożyczk, konw,
_ musiałby być niższy
jednego miljacpieniądza,
przechodzimy stwa Skarbu w sprawie podatku 5 proc. listy zast.
dą złotych, co jest nie do pomy- deprecjację
2320 2275 23,85
nadal
jeszcze
gorszą,
bo
podcinającą majątkowego. Ministerstwo Skatbv zi emskle przedw.
_ ślenia.
;
bytu Państwa i ludności,
:
L
° — ]едупут zatem środkiem do umo- fundamenty
deprecjację
produkcji.
Przerwanie
h
a
ń
| žliwieni wigkszyc
Świadcze
ludtego procesu jest kardynalnym
wa' ności jest podniesienie wartości pro- runkiem
wyleczenia
organizmu
gož dukcji. Pod tym względem
Polska
wyjątkowo
_ przedstawia
_ wdzięczny teren.

się.

—..Żyrondyści tedy nie. śmieli oponować... Niechże się państwo uspokoją. Wy-

h.

187875.

się mały
podnie-

mamy tu dó czynienia
z pozostało” zamęt w sali. Profesor J. uspakaja
conych i zaciekawionych, którzy
ściami jedriej z wierż ochronnych.
T
Doskonale
zakonserwowały
się do okna.

na terenie Wilna.
Do Wilnie—smok jeszcze raz przypomiMinisterstwo ' Rolnictwa i D. P wanych
Stow. Handlowo-Prze- na nam o swej egzystenci bodaj choć
zwróciło się do Ministerstwa Skarbu miescowych
w legendzie.
!
o wydanie zarządzeń,
aby
wszelkie mysłowych wpłynął w dniach * ostat- +4 — [x] Pracownicy miejscy owezwania płatnicze były. wręczane rol- nich cały szereg skarg na Towaiży- trzymali
połowę
poborów.
za
nikom conajmniej na trzy miesiące stwa Uoezpiećzeniowe, które na tere-

uskutecznienia wpłat w bardzo krót-

hamuje

okno. Na dziedzińcu ruch byłi zamęt zaaczny.

było samochody pożarne, strażaków
“ $ро- przy robotach ziemriych na placu Widać
w pozłacanych. kaskach, pompy, sikawki,
Wsz.
Świętych
natrafiono
na
szczątki
sabu wydawania. przez Komisję Odwodrabiny— Bóg wie com
„v:
ъа 4

Szwajcarja
Utrzymanie cen wewnętrznych na dykają się.z coraz nowemi wezwania* Sado,
Świad- płody rolne. środkami represyjnymi, mi płatniczemi, z reguły żądającemi

strony, jeżelibyśmy

Z drugiej

„słacha*

cze, 'Niepokój * przeleciał ::po. sali Costam?
Wychyliło się kiłkoro ciekawych. twarzy za

stawieniu do“ dotychczasowego

wek

gospodarczą _ powodując - „osłabienie cy w ciągu całego prawie roku spoprodukcji. .
:
3

do:

oknami Uniwersytetu.

Poruszyli się pilnie słachający

w porozumie-

mc, maj. W dniu wczorajszym Maprzed
ostatecznym
terminem
ich nie miasta Wilna stosują pryymusowe gistrat m. Wilna wypłacił swoim prao 50 proc.
uiszczenia i aby wszelkie podatki na stawki ubezpieczeniowe
tylko 50 proc. poborów
wyższe
riż
w
itnych:
miastach
Polski. cownikóm
rzecz samorządów i opłaty na instyna m-c maj,
Drugą połowę pensji
W
skargach
tych
zaznaczono,
iż
tucje ubezpie_zeń socjalnych ściągane
pracownicy
miejscy
otrzymają w miabyć mogły wyłącznie w. dwuch . ter- Wilno nie znajduje się w warunkach rę posiadaną przez Magistrat fundu_ kowania do wartości rocznej pio| dukcji.
Е
minach: wiosennym ijesiennym razem większego niebezpieczeństwa niż inne szów.:
A w tym właśnie tkwi podstawoz ratami podatku gruntowego.
& miasta,
(W dniach najbliższych zostanie ‚ ‚ — [x] Tyfus w pow. Wileńsko:
wy błąd.
A
Konieczność wydania tych
zarząTrockim. We wsi Porzecze, pow.
rocznej
w
produkcji
Wartość
dzeń umotywowana jest faktem,
iż wystosowana ogólna skarga kupców Wileńsko Trockiego
Е
wybuchł w 0je
wileńskich
do
wszechpolskiegożZwią_ Polsce wynosi:
okres produkcji
rolnej, jako
šciš
štatnich
dniach
wśród
- miejscowej
ZŁ. 6 500.000.000 cji staje się realny dopiero z chwilą związany z przyrodą, tylko w pew- zku Towarzystw Ubezpieczeniowyc
_ produkcja rolna
ludności
tyfus
plamisty,
Władze ро- produkcja górn.-hutn. „ 1.500.000.000 jej realizacji. Realizacja produkcji jest nych granicach
podlega
wpływom
*
wia'owe
poczyniły
odpowiednie
S ta.
“| produkejaprzemystowa, 1.500.000 000 zasadniczymi. najważniejszym. pro- człowieka, warsztaty zaś rolne nie są
rania zapobiegawcze, celem wstrzyGIELDA
WARSZAWSKA,
ż
;
razem około Zł. 9.500 000.000 cesem
życia
gospodarczego. Żła w stanie w krótkich i nieprzewidziamania szerzenia się zarazy.
* 27 kwietnia 1926-r.
Jeżeli zważymy, że połowa warto- organizacja tego procesu uniemożli- nych .uprzednio terminach uzyskiwać
/_
— [x] Brak cukru
w Wilnie
Dewizy
i
waluty:
ści: produkcji rolnej „przypada na wia normalny rozwój i funkcjonowa- z przedsiębiorstwa gotowizny, co
W
związku
"z
wahaniem'
sięsi kursu
p
niani
Sox,
„Z
wahanieėm“
[R
й =
Sprz
a : dolara na giełdzie
| drobną własność,
wolną. od poda- nie produkcji.
czyni je w pewnych
okresach
gowileńskiej
hurtotków,—to okaże się, że produkcja “+ U nas proces realizacji produkcji Spodarczych niewypłacalnemi.
Belgja
34,15
3423
34,07
Wwnicy cukru zapowiedzieli м ostat- wartości 6.25 miljarda złotych
opoPonadto przy dotychczasowej różhamowany
jest
nie
tylko
przyczyna*
dniach „zwyżkę cen cukru w
Bid,
30892
30:68
39090
Miolanda
" datkowana była w ubiegłym roku w mi natury kredytowej, lecz w głów- norodności wszelkich należności, do Kaś
EE
andlu
hurtowym, Wobec powyższenie
co
proc.,
50
stosunku przeszło
których „uiszczania właściciele gospo*
"32,065
3215
3198 go daje się w mieście zauważyć
_ mogło nie wpłynąć
na zachwianie nej mierze przez państwową politykę darstw rolnych są obowiązani, rolni: Pao
Praga © _ 2880
2887
28j3 nagły

w tyle
że idziemy
jami dowodząc,
pod względem obciążenia podatkami.
oni jednak nigdy
Nie zwracali
1
opodat| uwagi na kwestję stosunku

Luiwi:
21

pieka nad temi robotami mieć będzie ką XVI na śmierć. Wyrok wykonano
możli- poważne znaczenie zarówno dla po- stycznia 1793 r. Żyrondyścia. -

Zarządzenie to przewiduje

sumy produkcji

obecnie
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do

5 po

poł.

Przedstawiciel Z. P, S. wyznącza
miejsca
zarejestrowanym
organłzacjom
w ogólnym
pochodzie,
oraż

będzie śledził

za

rządku.

utrzymaniem

Organizacje zaś kióre nie

po-

zareje-

strują się w terminie powyższym,
pochodzie udziału nie wezmą.

w

cie, podczas których dokonano cie- 9.tej rano odbyły się msze św. w ‚ —
Program
obchodu
3.go
kawych odkryć naukowych
(jak np. kościołach Serca Jezusowego, Wszyst- maja, 9 —0.30 — Zbiórka wszystkich

nia stałej dostawy zboża, jest dostar= Komisji prawniczej. Dziś, dnia 30 barbakan) władze wojewódzkie zwró- kich Świętych, O.0.
Dominikanów, organizacyj na placu Katedialnym.
bliższych 3 — 4 latach conajmniej o czenie
kapitału obrotowego oraz kwietnia, odbędzie się posiedzenie ciły się do Magistratu 'm. Wilna o św. Jana, O.O. Bernardynów, Św.
9.30 — Zamknięcie przez kordon
10—11 miljardów złotych do łącznej osiągnięcie porozumienia między Sa' miejskiej komisji prawniczej, Na po- sporządzenie spisu robót ziemnych, Katarzyny i Św, Rafała
oraz w wojskowy, wylotów ulic: Mickiewi-

mieszkają, stamtąd oczekiwał własnego szczęścia,
To już oddawna przeczuwał, że szczęście jego może być

tylkożobrazem.

W

ramach

pozłocis-

tych, subtelnym obrazem, który za byle
grosz kupi od jakiego prostaka, a za
wiele
guldenów odprzeda komuś z
miejskich panów.
Za
młodych
lat
słyszał

o pewnym

tandeciarzu,

ry w ten sposób
Człowiekiem.
>,

`

Nieznany

został

ów

któ-

bogatym

:

tandeciarz

naraz

przebierał małemi pazurkami, jak na czonych stał nogach na Szczycie sta:
harfie, po drucianej siatce klatki. Kra- roświeckiej szafy.
stał sięśmielszy, wyobrażał sobie również wiec śpiewał, od
strony cmentarza
— Ładny kawałek, — rzekł z pokoronę nad głową świętej Dziewicy, jakiś nieznajomy pan szedł w górę czuciem
własnej godności, — jedni
perłowy łańcuch na jej szyi. Dopo- ulicy. Rzucił okiem do sklepu stare. państwo przynieśli
z Królewskiej
móc mu mogły dziecięce wspomnie- go tandeciarza, potem w roztargnieniu ulicy.
nia: krzykliwe kolory
zapomnianych poszedł dalej. Lecz przy
sąsiednim
Obcy z roztargnieniem skierował
oleodruków jarmarcznych. Może jakiś "domu przystanął, jak ktoś, kómu na- wzrok za ruchem wskazującej dłoni
-obraz wotywny, który widział gdy gle przychodzi coś na myśł. Wrócił tandeciarzą. Na haftowanym
obrazie
był małym chłopaczkiem a matka za się do progu, zmrużył oczy ibadaw- na gzymsie łukowego okna z marmurękę prowadziła go w procesji.
czo zajrzął przez uchylone drzwi.
ru siedział istotnie Otello w
żółtej
ste, szklane kule widziane

po

ogfo-

dach przedmiejskich podwórek. Potem

, Lecz on z tego

nie
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so-

niepojęcie pokutować zaczął w piw- bie sprawy. — „Są przeczucia*, —
nicznie zacuchłym sklepiku. Równo- mruczał tajemniczo. 1 kiedy drobiazw niejasnych konturach nie: gowo obmyślił
wszystko, przywiązycześnie
wyraźnie zaczął pokutować i obraz. wać się zaczął do kształtu, w którym
Starzec myślał o nim po zamknięciu wyobraził swoje „szczęście”, Uczesklepu przyszwendawszy się do do- pił się kurczowo tej ostatniej nadziei,
mu,
nie

myślał

mógł

o nim

zasnąć,

i w nocy,

a nawet

gdy

zgoła

w

jak stary człowiek
nie pomyśli

czepia się

O tem, że

przecież

Zegarmistrz wyjrzał

oknem.

Kot

zeskoczył z płachty. Starzec przestra-

szony otworzył oczy.

—Czem

mogę

jakby pan chciał.
Obcy pan podszedł

в)
ku drzwiom.

Skwapliwie podniósł do światła obraz
rozpięty

na

blejtram

i

odmuchnął

go z sadzy węglowych.
Pod kurzem z zagadkowej ciemni

Trzydzieści reńskich

dzie za dużo?... Bije nawet
wiek natrafi na sprężynę,
Dam

za

niego

spoj-

nie bę-

jak czło|

dwadzieścia

—. Niech pan da trzydzieści i
weźmie ten obraz w dodatku.
wyglądała interesująco szpetna męska
Ulica tymczasem zmroczniała, zapostać, odrzucająca wytworniew tył palacz lamp zakrzyknął przy odejściu,
głowę
nierzu.

w potężnym, futrzanym koltPtasią twarz patrycjusza oży-

krawiec już nie nucił. Obcemu

pilno się stało

w drogę.

naraz

Prędko za-

na czubku nosa wytarte perełki bie- wiał szczególnie ciepły blask. Zielone płacił, wziął pod pachę płótno i wylały rażąco. Jedna perełka z oka Des- refleksy zmierzchów krainy południa Szedł ra
łe.

służyć? — ża- demoty na wyskubanej nitce jedwab- igrały na wąskiem, książęcem czole i

mamrotał w półśnie, lecz kiedy spostrzegł obcego pana, który miał złodo kamizelki,
ty łańcuszek przypięty

kija i powstał,
sam

szacie i z natchnieniem prawił, —lubo

— Taki sobie!.. Bóg wie ойк ąd ten zegarek? —Pustemi oczyma
zajmuje tu miejsce... tanio sprzed. lam, rzał na starca.

nej zwisała

w okolicy kolana, lecz to

bynajmniej nie przeszkadzało jej, aby
drugiem okiem

w

rozmarzeniu

spo:

glądać na murzyńskiego kochanka.
— Zbieram starożytności, — тбŁatwo poradzić na małe usłań- terki..—Nie mógł starzec dokończyć
wił szybko człowiek ze złotym

Dobranoc, — burknął

stary.

w długiej, rzadkiej brodzie, która jak
, Zostawszy sam, wyczłapał się na
fale płytkich - wód srebrzystych zbie- ulicę, usiadł
w słomianem krześle i

gała

po sadzonych

drogięmi kamie- tylko tak sobie ze zwyczaju, dla wy-

niami guzach - u fałdzistej

wiśniowej

tchnienia

wywołał

myśl

ulubioną.

kurty, Kotara w zczerniałej głębi by- Ten drugi obraz, ten -przecudny, to
trakcie zajęć handlowych, gdy kupo- niesie go w ręce. A z zegarmistrzem
ła również wiśniowa, a w jej suto jego szczęście. „W niebieskich koloru
wał, zgniecioną: bańkę od nafty,
a i krawcem nie rozwodzit się już wię- cuszkiem i już był w środku sklepu. tego, co chciał powiedzieć, strwożył opadającym
aksamicie, skroś mały farbki, twarde, błyskliwe obłoki.*
cej o tej sprawie.
Pokochał nadzieję Z taksatorskim węchem rozglądał się go bowiem głuchy trzask.
sprzedawał rurę do pieca.
otwór, sennie zieleniał krajobraz odPrzekrzywiły mu się zeschłe wargi.
Z czasem
przedstawiało
mu się przesadnie. Instynktownie się wystrze- wokół, tymczasem gmerząc
wśród
Niby to przypadkiem się stało, ległej okolicy.
Uśmiechać się począt i czekał.
wciąż jaśniej, jakim nie omal winien gał rozmów, jakby chcieli mu ja wy- żadnej niemal nie przedstawiających obcy poza plecyma wywrócił obraz.
— Co pan tak bardzo patrzy? —

być ów obraz.
W ograniczonej wyobraźni coraz lepiej kształtowała się
forma
spodziewanego
„Szczęščia“.
już
dokładnie
rozpatrywał najdrob:

;

niejszy szczegół..

W

łoru

Marja

farbki,

nej szacie.
nych
mysł

Panna

Dziewica

niebiosach ko:
w

siedzi

jedwab:

bić z głowy.

3

„Niebo koloru

farbki, połyskiiwe

obłoki...
а
Raz cichego, cieplego popoludnia
zdrzemnął się staruszek nad
swemi

myślami. Kot zegarmistrza siedział na

na jas: skaju płachty i zaczajał się na ptaka.

kłębach obłoków,
których po:
obudzić w nimmogły srebrzy-

Zaś

swem

drozd

w

przeświadczeniu

bezpieczeństwie

z

o

rozwagą

wartości przedmiotów. Wz'ął do ręki
wyiłapolewany garnuszek, potem

czaną złotem okładkę.

Chwalić

po-

czął oleodruki i wśród ustawicznych
targów

posuwał

się do

rogu.

Starzec nabrał serca; sam również
wyszywysiawiać począł perełkami
wany ekran od pieca, który wyobrażał Otella i Desdemonę, i na rozkra-

Kurz

kłębami

buchnął

z pod

obrazu

gderał tandeciarz,
wyszperawszy w
międzyczasie stary kieszonkowy zegapoń sięgnął.
rek z szufady pękatej
szaty.—Na to
— A to co za grat? — głos jego niech pan patrzy!.
/
usiłował być lekceważący, lecz brzmiał
— Tak, tak, — bąknąt obcy zdłafałszywie.
wionym głosem. Wzburzony cofnął
Tandeciarz
zerknął
podejrzliwie. się od progu.
Ręka mu drżała, gdy
Potem obojętnie zżymnął ramionami: kładł płótno; czoło miał spotniałe-

i człowiek o złotej dewizce nerwowo

—

Więc za ile też sprzeda

pan

Z oryginału węgierskiego tłumaczył

Konstanty Czyżewski.

DIE

Bonifraterskiej

i

sztandarami wchodzą
do kościoła.
10.30 — 12 — Uroczyste nabożeństwo
w

Katedrze.

darami

12 —

Delegacje

wychodzą

z sztan-

z kościoła i łączą

Wiosenne

się z organizacjami. 12.30 — Pochód
wszystkich

organizacji

Mickiewicza,

3-g0

Ludwisarską,

przez

maja,

zawody

ulice:

z przeszkodami

try)—wykluczone,

Zamkową,

W dniu 23 i 24 maja b. r. odbędą się
Wielką — do Sali Miejskiej.
na torze wyścigowym w Pośpieszce w Wil1130 — Akademja Zw. Inwalidów nie wiosenne zawody konne 3-ej Samodzielw Sali Miejskiej.
nej Brygady Jazdy.
Pilnować porządku, w dniu 3-go
Nagrody udzielone będą w pistaci pamaja, będą
osoby,
upoważnione miątkowych przedmiotów, a jednocześnie z
przez Zjednoczenie
Polskich Stowa- nagrodą otrzymają nagrodzeni dyplom klubu.
rzyszeń, z biało - amarantowemi opaNa poszczególne zawody przeznacza się
skami na ręku i literami Z. P, S. na jedna nagroda dla trzech uczestników, dwie
opaskach.
dla czterech, trzy dla pięciu.
z

Termin

rejestracji

organizacyj

w

Pierwszy dzień zawodów 23 maja r. b'—początek o godz. 14-30.

Sekretarjacie Z. P. S. (Dąbrowskiego

d. 3 m. 6) od godz. 3 — 5 po poł.
przedłuża
się do dnia
1-go maja
wiącznie. Organizacje
niezarejestrowane do dn. 2-go maja udziału w
obchodzie 3-g0 maja
mie wezmą,
Sportowe organizacje, które wezmą
udział w pochodzie,
po wyjaśnieniu
władz
aoministracyjnych,
powinne
również zarejestrować się w
Sekretarjacie Z. P, S.

— Zebranie

Sędziów

gradzane w roku

myśl

$ 4 art. ХИ

zawiadamia w
Zrzeszenia

Sedziow i Prokuratorów

1925:26y9m
lub

Konie

na-

w konkursach

ciężkich

—

Rzeczypos-

wykiu-

N. B. B.
1926 ro-

Sądów

w „Wilnie, odbędzie się zebranie

Sę-

dziów i Prokuratorów w charakterze
Zgromadzenia Koła Miejscowego w
celu organizacji

tegoż

na

zasadzie

art. XV pomienionego nowego Statutu i zaprasza na powyższe zebranie
wszystkich pp. Sędziów i Prokuratorów przebywających na terenie Sądu
Okręgowego w Wilnie, nie wyłączając tych, którzy nie byli członkami

—

Reduta
rzy Szkolnej.

rewizyjnej, 4) Uchwalenie

Dadawna

dniu 1 maja
[x]

Ujęcie

—koniokradėw.

bandy

W

cyganów

dniu 27 b. m'

o1gany policyjne pogł. Wileńsko-Trockiego wykryły szeroko-zorganizowaną

bandę cyganów, która się zajmowała
т
Wspomniana
banda,

koniokradztwem.

=

wyn

sko-Trockiego

na

Ri

już od

kilku

konała
maa
OEM całeуеа

B

Wileń-

lat,

leży

do-

1

ujęto, oraz zatrzymano

płotami

WYPADKI

Kwaszelnia

sercu,

|

Warszawy, |

CENY

Wacław
We

Czer

wsl Szam,

ze

D

ostatnich

przedostać

Kaawinieie Pawlak zdążył którzy wydawali
sę zaW Riwledincha.>
nocy na 28 b. m.'
się bezkarnie do Litwy gokonanoKradzieże.
kradzieży 60 par obuwia ze skle-

—

Podziękowanie.

Katolicki Związek

,. — J. Szejmanowi

stkim

tHaniom, które

ss m
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były
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nie mogą. Jest ona bardziej
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niewątpliwie
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i nikt się nawet nie dowie
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SPRZE

aptecznych i winno-kolonial

y
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aisiais

1843

MEBLE

KOPERTY w Vadai
Sprzedaż
aptekach i większych składach
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jadalne,
lonowe

wzrastania dzieci: dia chorych i ozdrowiefńców.
Płatki
owsiane
EDBr są bardzo
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>
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a. fade 6

ARODERBRT

przeważnie

at 9—05.)| CANE TI

ILE

przygotowane z najlepszego owsa owernijskiego i bretońskiego, są znakomitą odżyw:
wzmacniającą.

OW

NA

olonjalnych.

R

A

A Żę
TS

W.Z.P, Nr 11 Wilno, dn. 15.11 1926 | RES"
а

2-1
po- Poprzez mgły i obłoki widać było, że Izeč,
nielža na
o spoglądać.*—»
na przełaj tworne, zagradzały im drogę. Omijać przeszli już granicę wieczuych
śnie- Wielka tam tajeNieg
mnic
a Spoczywa:
Koldżatu, musieli ogromne głazy, poruszając gów, że są jyż u podnoża olbrzy-

ochroną

że

mamy

za

Skały olbrzymie,

na-

się

niby słupy

ostrożnie i wolno.

Konie,

zmę-

mich

'!
1

WTF

ROD i:

są najlepsze.

przy|

tość około 1.000]
dolarów. Inne letni» |

FRANCUSKIE

ką

ICE
ii

z ogrodem,

stacji kolejowej do

(bez kanianki)

tudzież różnych

Bersonowskich

obcasėw

Y)

sprzedania okazyjnie za równowar*

Zygmunt
Wilno,

przewyższa skórę. Pomimo, że RERSON używa surowców

y

RAF

tymotki, seradelli, peluszki, łubinu,
buraków
marchwi
pastewnych

szych

gas

JES

niema.

Piętnaście

niezgloszenia się

pokoje tortepian, wan

Koniczyn

zdarcia

* Nr-22.

lmnego wyjścia

W.Smiatowsk2
przyjmuje
od godz
do 19. Mickiewicza|

Letnisko wtym |

Nie

R

pod

Akuszerka

Rada Stowarzyszenia,

pieców

SKK

pies

L etnisko

Simon

Oraz łóżka niklowe, wózki dziecinne i inne

TS

{

Nadzwyczajne Walne
Zebranie

LiKWIDĄCJi

SLEP

się

A NA

do domów.

MEBLI MI, Gesli

14.

właściciela

,

ZEE

į

z oddzielnem wejście
poszukuję па Zylė“
rzyńcu. Łask. oferty
pod AZH. do Adme 3
1
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„taks*.
Žgtosiė
się
Zygmunw
towska 12, m. 5

Parfumerie Simon. 59 Fg. St.-Martin, Paris.
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-
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DO NABYCIA WSZĘDZIE
Krem, puder i mydło
Simon
6: savon

godzi

Pokoju

H.-Kom.

skorzystać.

Ulubiony przez kobiety eleganckiego światła KREM

poudre

4-6

Tel. 9—05,

Wileńska

MKEB
NADZWYCZAJ
TANIO

—

Owsa

Dom

i bez niego,

letnisk

cza 22—17. w
nach: 11 — Т

„ZACHĘTA:

po poł.

SIMON, „Cróme imon* zapewnia twarzy kobiecej
sprężysłość, miękkość, aksamitdoskonałość skóry,
ność naskórka i białość cery, czego każda kobieta
ma prawo oczekiwać od doskonałego hygjenicznego
kremu

ak

> agado i okien
smołę

z dostawą

stroma,

jedną wolą: odrazu poznać można by- rzejszego nie starczy mi żywności.
ło że jest to wojsko. lwan Pawło- Osaczą nas, głodem zamorzą i pójdą
wicz zrozumiał, że to eskadron kawalerji Jan-Ce-lina, wysłany jako poś-

ofert na letniska
z utrzymaniem

miejsca. Ul. Mickiewie

rzeka, ziemia
użytkowa

rzybłąkał

!

drogę ku prze: puśćmy, że nas dopędzą,

do wieczora

przyjmowanie

mendacjami poszukuje M

za 2,000 dolarów
piękny foiwareczek
8 km.
od
Wilna.

las,

.

Wegiel kamienny,
drzewny kowalski,
i koks

gdzie

mam mało, liczyłem, że jutro będzie.

ię

1)

9—05.

į

dom _ miesz alny,

od g. 3—5

14,

telet.

7

Prawdziwa
okazja

w najlepszym gatunku, obcasy te są tańsze niż skórzane.
“EEE
We: wanym
Interenie
proslmy
żądać
tylko
в

cha-

konie?

Nr 3 m. 6

„ZACHĘTA"

Poitowa

ROA

poty,

wiejskie

3

— Dobrze, ale co z końmi ziobi— A ich, conajmniej,
ne plamy. Nie były to tabuny dzikich my? Jeśli nas osaczą przez kilka dni sięciu!
—

Dąbrowskiego

Mickiewicza

Portowa

(3

kie- przedzą nas tąk, że pozostaniemy

trzy ciem-

koni, ani stada dżejranów. Figura,
te plamy, ich ruch
kiórą twoizyły

Wilno,

“

przełęczy obejrzeli się poza siebie,
łęczy, zreszią bronić się nad przepa: miemy bitwę.
1az jeszcze objąć wzrokiem wspania- ściami łatwiej będzie.
rabinów...

łą pustynię, ujrzeli na niej

Wiluo,

walucie. Zabezpieę
czenie solidne.
Dom Handl.
: Kom.

;
?
członków Stowarzyszenia Techników
odbędzie się' we wtorek 4 maja o
godz. 8 wiecz.
w |Jokalu własnym

łupę, nie piękną iniewygodną, jednak szych placówek pogranicznych.
pizydawała się podróżnym i kirgizi = — Ależ to kwestja pięciu
dbają o nią. Ścieżki tej żołnierze znać jeszczel

Gdy dążąc ku lecz bliższą stanowi
by

Lefniska

E

93%м tych górach, z jakiemiś Niem: niemi. Wtedy pójdziemy
cami, Jest tu ścieżka pod śniegiem, ku granicy, w kierunku

Powieść.
хх
!

Pościg zbliżał się.

TS

który się

Wapno
Cement

o
+

żółtaczka.

miast z gwarancj
zwrotu w żądan:

skienikach. Wiadomość

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

BERSONA.

Z POWODU

Dał

natychmiast na warunkach ulgowych w Dru-

zimne

(M.-Stefafiska

32) skra-

Ofiar y.

ašiai—
kaili„Gdėkčiąi
dezdomnych

do wiadomośc,

(Stefańska

kiszkach.

AE
ea fabrycznej,
mai
trzykrotnie
„trwałośćEE
żadnej „innej „marki

29 bm.
szantażu

dziono bieliznę wartości 350 zł.

dreszcze,

-

Gotówkę w każde,
sumie
od 100 do
60,000 złotych ulokujemy
natych-

28 pokojów
umeblowanych do sprzedania

|

wszelkie aitykuły budowlane:

pu Antoniego Moroza (Wileńska 18).

Polek składa serdeczne podziękowanie wszy:

Sprzedaż

żółcią,

i kobiet.

pływaczek Świata.

ensjonatposesja,

Eandiowy
„MURPOL
34, tel. 370,
Mickiewicza
Wilno.

Rrettowicze Piana. Glowny. chars. oma Suetio e atacżajj areas B
tej bandy
Kow.

w

w dołku i wątrobie silny ból,

wymioty

pow-

OM

studni Poleca

dostał ataku epilepcji i wpadł do studni
40 letni Adolf Prokopowicz. Po wydobyciu

folw. * zostali
tali ujęci
Na gorącym
oh
„=
na gorącym
uczynku

ataków):

tualet

ii
e
i i
CZATY! AWZ OWA TKO

rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga
aż pod łopatki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie ną kiszkę stolcową.

=

wiński. Zwłoki zabezpieczono. Dalsze docho-

wodę

(podczas

UMIARKOWANE

U talo-

zinias

m

obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie
Bóle i zawroty głowy.

| PRZYJMUJE. WSZELKIE
DRUKARSKIE ROBOTY WE
WSZYSTKICH JĘZYKACH
EUROPEJSKICH

W nocy na 29 b. m, M

30retni

Język

chasse

SKEADANIA I D R UKARSKIE NAJNOWSZEGO
TYĘRU
ORAZ MASZYNĘ
ROTACYJNĄ

na wybuchł pożar w domu Grzegorza Tomaszewicza. Straty wynoszą 400 zł.

Warszawy

r
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Dziś będzie wyšietlany film w 8 akt.
wspaniałe zdjęcia z podruży Lonell'a Thomasa, ukazujące świat tajemnic Indji i Tybetu |
Nad program: «JIM 1 JACK» (czyli dwaj bokserzy) komedja w 2 aktach.
KULTURALNO-OŚWIATOWY
Podczas seansów wykona szereg pieśni artystka Opery p. Janina Korsak-Targowska
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 3 m. 40.
|
Początek seansu; w niedzielę od
e 3-ej w powszednie dnie od godz. 4-ej.
CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na pomoć bezrobotnym
arter 60 gr. Amfiteatr i balkon 30 gr.

чэ

Biskupiej 10 — Raport wojskowy,
10.10 — Delegacje z sztandarami
tworzą szpaler. 10.20 — Delegacje z

№: 96 (:105)
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