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4, otwarta

z odnoszeruem do domu lub
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We wczorajszej depeszy z Kowna
podawaliśmy
niektóre wyjątki z wywiadu, udzielonego przedstawicielom
prasy,
przez nowego
prezydenta
Litwy,
dr. Griniusa;
obecnie
zamieszczamy całokształt polityki przy»
nowego

kiego.
Rada

więc

zostanie stan wojenny.
stronnictw tworzących
zapewnionych. Ustawa

istnieć.

55 głosów
gabinet jest
ta przestanie

Znajdujemy tu jednak

zastrzeżenie:

mianowicie

małe

stan wojen-

ny na granicy z Polską zniesionym
nie będzie...
Dalej amnestja. — „Nasze więzienia — mówi prezydent — są przepełnione. W nich odsiaduje karę niezliczona ilość żołnierzy i oficerów za
różne przekroczenia służbowe, a kara
ta jest niewspółmiernie wysoką w sto«
sunku do popełnionej
przez
nich

winy,

Państwo

najzupełniej

trzebnie traci pieniądze na

straży

i konwoju

niepoopłacanie

pilnującego

Ministrów

Ułożenie

zdaniem

zniesiony

redakcji 243, administracji
|

W

—

KOSŻYRSKI

228, drukarni

— ul.

— Związek Ziemian

WARSZAWA

WILEJKA

26

na

zastanawiała się czej, która

współpracy

WARSZAWA,9.VI. PAT.

Rady

szły Sejm
obecnego.

ministrów

należałyby

zmiany

uprawnienia

ordynacji

wybor-

gwarantowałaby, że przynie byłby podobny
do

z Prezydentem.

Dnia 9 czerwca r. b. na

Zamku

zostało

zwołane posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem
pana
Prezydenta Rzeczypospolitej.
celu wzmocnienia współpracy
Prezydenta
Rzeczypospolitej
z
rządem, tak aby wpływ jego na przebieg wypadków w państwie
był sil:
nie zagwarantowany, Rada Ministrów
postanowiła ułożyć pracę swą
w
aby każdy punkt porządku dziennego posiedzeń
Rady Miten sposób,
nistrtów mógł być otrzymany
przez pana
Prezydenta - Rzeczypospolitej,
który w tym wypadku albo zażąda
wyjaśnienia danej sprawy przez od:
powiedniego
ministra, albo też postanowi,
aby dana
sprawa stała się
przedmiotem obrad Rady Ministrów, zwołanej ad choc pod jego przewodnictwem.
Następnie Rada Ministrów przeprowadziła dyskusję ogólną nad pro:
jektem ustawy, zmieniającej i uzupełniającej Konstytucję
Rzeczypospolitej
z dnia 17 marca 1921 roku. Szczegółowa dyskusja nad tą sprawą kontynuowana będzie również w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbędzie się w piątek 11 b. m. o
godz. 5-ej popołudniu na Zamku.

Stosunek rządu do Sejmu będzie
wego

wkrótce

określony.

WARSZAWA, 9. Vi. Pat. W rozmowie z współpracownikiem
NoKurjera Polskiego oświadczył premjer Bartel, że obsąda oświaty,

rolnictwa

i reform

rolnych

będzie w ciągu

najbliższych

— Nowy Świat 46—14

POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24

|

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch Świąj tecznych
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłosz: enią cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej,

Solidarn ość klas oświeconych.

towi Rzeczypospolitej. Do pełnomocnictw tych

Piłsudskiego

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

Plac Batorego 8

sprzedaży detalicznej cen» pojedyid:ego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczoną ryczałtem.

zmieniona.
zwlaszczą w stosunku do Sejmu. W tej sprawie Pan Premjer odbędzie konferencję z Marszałkiem Ratajem. Rząd musi się zastanowić czy
zaproponować parlamentowi zmianę konstytucji, czy też zażądać
pełnomocnictw
dla Prezydenta Rzeczypospolitej.

tylu Również w najbliższych dniach zostanie ustalony program

skazańców, Społeczeństwo bynajmniej

STOŁPCE

— ul. Zamkowa 80

LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

dyskutowano
wniosek,
domagający
się aadania pełnomocnictw Prezyden

dotyczące

głównie nad sprawą zmiany konstytucji w kierunku rozszerzenia kom-

się nad zmianą praw i ustaw wydanych

Przedewszystkiem

4 zł,

było się na
nowego rządu a bezpośrednio potem
inauguracyjne
posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rrzeczpospolitej prof. Mošcic-

dr. Gri-

słów tych wynika, że nie jedno prawo i ustawa,
która
wydawała
się
dotychczas
niewzruszoną,
zostanie
cofniętą i obróconą w niwecz.

pocztową

KAMIEŃ

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28
POSTAWY — ul. Rynek 19

Wschodzie

Sejm
Misja

Polski.

9.VI (żel,wł Słowa). petencyj
władz
wykonawczych
i
Ośmielamy się twierdzić, że tylko hasło „precz z partyjnictwem*. Hasło
5 popołudniu od- większego
uniezależnienia się od zła wola i interesy osobiste jednostek to spotkało się z entuzjastycznem
Zamku
zaprzysiężenie władz
ustawodawczych.
Pozatem naruszały solidarność polskich klas przyjęciem u naszego ziemiaństwa.

nius od górnych
frazesów o demokratyzmie, tolerancji, praworządności,
zniesieniu protekcjonizmu partyjnego
i osobistego,
ukrócenie
samowoli
urzędniczej, i t. d. Dłużej zatrzymał
przez rząd poprzedni, które

Nr. 80259

GRODNO

1926 r. -

— ul. Szosowa 172
3-g0 Maja 64
Gen. Berbeckiego 10
— ui. Wileńska 1

WARSZAWA,
Dziś o godzinie

w ujęciu

prezydenta przeczą konstytucji demokratycznego państwa litewskiego. Ze

z przesyłką

GŁĘBOKIE

Zaprzysiężenie nowego rządu,

prezydenta.

Rozpoczął swój wywiad

od 9 do 3. Telefony:

BARANOWICZE
BRASEAW -- ul.
DUKSZTY — ul
DUNIŁOWICZE

Po zamianodeniu rządu.

Ryga, 8 czerwca.

szłego rządu kowieńskiego,

10 czerwca

ODDZIAŁY:

dni

Rządu

oświeconych na Wschodzie Polski,
Weźmy naprzykład
powiaty pograniczne naszego kraju, jako tę połać ziemi, która nie będąc może
typową, jest przynajmniej symboliczną.
Nasze powiaty pograniczne
to nasz

Dla przeciętnego

ziemianina

„partyj-

i Rząd.

prof. Kemmerera.

Ministerstwo skarbu komunikuje:
Przyjazd misji prof. Kemmerera
nastąpi z inicjatywy własnej rządu polskiego, zaś celem tej misji jest wpro:
fachowwybitnych
wadzenie przez

na ców amerykańskich opinji o pracach
jego folwark bądź by mu burzyć for- wewnętrznych polskich, zmierzających
nik* to człowiek; który

najeżdża

do uzdrowienia życia finansowego i
nali, bądź by wyłudzać od niego pie* gospodarc
zego, porównanie tej opinji
niądze na popieranie p. Witosa. Dla z poglądami rządu oraz wykorzystaprzeciętnego urzędnika „partyjnik* — nie jej w miarę potrzeby i możności.

sztandar. Kto reprezentuje tam inteli» to jego wyższy

przełożony, jego

in- Posiedzenia Senatu odroczone.

gencję polską? Ziemianin mniejszy i spektor, kurator, naczelnik wydziału:
większy, urzędnik, ksiądz, nauczyciel, czy wojewoda, który, czasami nawet
wreszcie nieliczny przedstawiciel z4- z dużym
przymusemi po dłuższej
wodów
liberalnych.
Czy stosunki walce z samym sobą zaprzedał duszę
panujące
w Nieświeżu,
Głębokiem, jakiemuś Wyzwołeniu, Piastowi czy
Święcianach, Brasławiu
narzucają, Endecji i według wskazań takiego
zmuszają te grupy ludzi do wzajem- stronnictwa „prowadzi linję*. To już
nego antagonizmu, do pozostawania wszystkim dokuczyło i każdy się tego z przyjemnością pozbędzie.
pomiędzy sobą w stanie walki?
Oczywiście nie!
O
ileż ładniejsze,
mocniejsze,
Nie chcemy zamykać oczy na ten zdrowsze, dodatniejsze będzie hasło
Poniafakt, że tarcia te istnieją, Nie
tylko pracy nie dla p. Witosa, czy
nie chcemy na to oczu zamykać, lecz towskiego, St. Grabskiego czy Bar:
samej,
dla
ze. względów
na jasność
artykułu lickiego, lecz dla pracy
niniejszego wolimy nawet moment pracy na miejscu. Zamiast stawać do
tej walki przejaskrawić. Z czego ona szeregów
organizacyj
politycznych
powstała? Jaka jest jej geneza? Oto walczących pomiędzy sobą, tworzyć
przecież niedawno w jakimś związku koła pracy na miejscu, solidarnie, z
zawodowym dajmy na to nauczyciel- wyraźnemi, konkretnemi
celami na.
stwa, wmawiano, że ziemiaństwo jest widoku.
nieprzyjacielem państwa polskiego, że
których
W
ludzi,
pamiętnikach
to wszystko są ludzie życzący sobie nasze rządy zaborcze zamykały
w
powrotu
cara
rosyjskiego.
Rzucanie
więzieniach
spotykamy
się
z
opowia,
takich haseł było oczywiście oszczer- daniem,
że dwóch przyjaciół
zam-

WARSZAWA. 9.VI.Pat. W związku z wątpliwościami, jakie powstały

Senjorów Senatu

w łonie Konwentu

zmianę 30:aniowego
lonego

dla Senatu

terminu zakreś-

przez

Konstytucję

dia załatwienia ustaw przez Sejm
uchwalonych, pan Marszałek Senatu

Trąmpczyński
odbył
dzisiaj o gopopołudniu
30
minut
dzinie 3
konferencję z panem prezesem Rady
tej
wyniku
W
Ministrów Bartlem,
odwołał
konferencji pan marszałek
zapowiedziane na dziś na godzinę

7.mą posiedzenie Konwentu Senjorów

Senatu. Jak słychać na konferencji
nasiąpiło uzgodnienie poglądów
w

tym

duchu,

zaproponował,

że pan premjer Bartel
aby

marszałek

Senatu

które przedstawione

będzie

przedłożył w tej sprawie odpowiednie

pismo,
Panu

Prezydentowi.

Uchwała

P. P, S,

WARSZAWA, 9.Vi (żel. wł, Słowa)
Klub P. P. S$. powziął wczoraj następującą uchwałę; Po wysłuchaniu sprastwem nikczemnem i nie można wy: kniętych w jednej celi z reguły za- wozdania prezydjum klub uznaje za
magać
od szanującego
swe
pióro mieniało się w dwóch wrogów. Nie- główne swe zadanie w chwili obecOpinja o gabinecie prof. Bartla '
nej doprowadzić
do rozwiązania
rzyść pewnego określonego mocarWARSZAWA, 9.VI, (żel, wł, Słowa) czasowe obsadzenie tek tiomaczy się dziennikarza, - aby polemice z takiemi stety nasze miasteczko kresowe dla Sejmu przez własną decyzję oraz
do
stwa sąsiedniego, komunistów
i w W kołach
politycznych
ustosunko- trudnościami
technicznemi
w prze- poglądami choć kilka słów poświęcał. polskiego inteligenta było taką celą niezwłocznego rozpisania wybo
rów
końcu faszystów. Ci ostatni dali się wano się do gabinetu prof. Bartla prowadzeniu rozmów z kandydatami Ale nieszczęściem
naszego ustroju więzienną.
Dostojewski
powiedział: najpóźniej
w połowie
października
poznać podczas ostatnich wyborów, naogół przychylnie. Nową
siłą jest do tych stanowisk; wprost niemożli- jest szeroki siew tego bakcyla agita- najcięższą pracą jest praca bezsen- 1926roku, na podstawie „dotychczarozrzucając proklamacje podburzające p.
Kwiatkowski, dyrektor
techniczny wością okazało się porozumienie się torskiego, bakcyla,
który fermentuje sowna; — „Każcie katorźnikowi prze- sowej ordynacji wyborczej, Z, P. P, S,
i grożące
przewrotem
politycznym Chorzowa, który na terenie politycz- w tak krótkim
przeciągu
czasu, w
sprzeciwia się kategorycznie dążeniom
łączących ambicje z nosić kamienie
z jednej kupy na
w kraju. Ci wszyscy będą
wypusz- nym dotychczas nie pracował.
jakim
uformowany
został gabinet, w jednostkach,
do utrzymagia obecnego
Sejmu i
czeni na wolność, za wyjątkiem
je:
odnosić je z odroczenia nowych
Decyzja w sprawie tek rolnictwa, z prof. Zoliem upatrzonym na Ministra niesumiennością, dążących do zrobie- drugą, a gdy skończy
wybo
rów
oświaddnak recydywistów*,
Meyszto- nia „karjery politycznej".
reform rolnych i oświaty spodziewa Oświaty i p. Aleksandrem
Czasy de» powrotem, —ręczę wam, że po mie- czając, że weźmie pod uwagę
tylko
Na porządku dziennym
reorgani- na jest w dniach najbliższych, Tym- wiczem kandydatem na teki rolniczej. magogji, w czasach w których demapełnomocnictwa w bieżących spra:
siącu
takiej
pracy
zwarjuje,
jak
pies
zacji policji politycznej,
Dotychczas
wach
gospodarczo
gogja otwierała wrota sejmu,
drzwi wściekły”,
budżetowych o
Kowieńszczyzna była państwem poPos. Moraczewski.
ile
progr
am
minis
tra
skarb
u uwzględministerjów
i
drzwi
banków
i
kulis
Nasz
inteligent
— urzędnik często
licyjnem, a korupcja, przekupstwo,
niać będzie żądania klasy robotniczej.
WARSZAWA, 9.Vi. (Zel, wył, Słowa) nowiska klubu.
prowokacja i denuncjacja, zjawiskiem
były czasami, kledy bakcyl ten pro- nie rozumiał wagi pracy, którą wykoZ.P.P.S. domaga się od rządu urupołudniowych
prof.
Sprawa ta była dyskutowana
na
nader powszedniem. Z tem nowy rząd W godzinach
sperował
znakomicie.
nywał. Nie rozumiał, że to co on robi chomienia przemysłu, ożywienia
Bartel
konferował
z
posł.
Moraczewru:
posiedzeniu
klubu
P.
P.
S.
i
jak
w
zamierza walczyć.
Mówi się o duchach w naszych w Nieświeżu, Głębokiem, Brasławiu, chu budowlanego, walki z bezroboostatniej
chwili
dowiadujemy
się,
pos.
skim
na
temat
objęcia
przez
niego
Poruszywszy szereg mniejszej wa-Minister- Moraczewski objęcia proponowanego dworach wiejskich.
Duchach—które Święcianach jest często ważniejsze ciem, drożyzną, nienaruszania ustawogi zagadnień i spraw, przeszedł
Gri- podsekretarjatu stanu w
stwie
Kolei.
Pos.
Moraczewski
uzamu
stanowiska
odmówił.
powstają
między ścianami, w które dla Polski, niż to co czynią p. p. dawstwa robotniczego, reformy wałunius do omawiania sytuacji mniejszoś„leżnił
swój
udział
w
rządzie
od
statowej w duchu pochwycenia walut
ci narodowych. Uznamy—oświadczył
dużo
wsiąkło
kiedyś
niepokojów» Witos i Poniatowski, Grabski i Barobcych na rzecz skarbu państwa, po: *
:
————
EL KZ
prezydent—wszystkie żądania mniejwybuchów nerwowych, przestrachów, licki w samej Warszawie.
Nie rozu- dniesienia zasiłków dla bezrobotnych,
szości narodowych i zagwarantujemy
zawiedzionych
„miłości,
zawiedzionych
Minister Eugenjusz Kwiatkowski.
miał tych niebywałych walorów, które przywrócenia mnożnej
dla wojskoim prawa, przyznane
im
w. innych
wych
i
cywil
nych
funkc
nadziei.
Gdyby
duchy
takie
naprawjonarjuszów
może
z
siebie
dać.
państwach zachodniej Europy, objęMinister Przemysłu i Handiu inż, buchu wojny wstępuje do szeregów
musiałyby
dzisiaj
tych Ligą Narodów. Względem mniej- Eugenjusz Kwiatkowski urodził się legjonowych i opuszcza je dopiero z dę istniały, to
*" Ziemianin — ten ma tę zaletę, że państwowych, przyśpieszenia wykona- °
reformy rolnej z uwzględnieniem
Szości uprawiać
będziemy
poiitykę w
po tych nowych na pracę swoją nigdy nie patrzył jak wnia pierw
roku 1888 w Tarnopolszczyźnie. chwilą powstania niepodległego pań- „chodzić* właśnie
rzędzie bezrolnych
i
szym
porozumienia, zaufania. Początek już Po ukończeniu szkół średnich z naj- stwa polskiego.
Powraca wtedy do szkołach polskich.
Tyle niepokojów, na bezsens i nigdy nie patrzył jako małorolnych, reorganizacji administrazrobiony.
Oto na stanowisko pier- wyższem odznaczeniem
wstąpił na pracy zawodowej, pełniąc jednoczešwszego sekretarza prezydjum sejmu wydział chemji technicznej we Lwo- nie obowiązki docenta politechniki tyle nerwowej gorączki wsiąkło tu wyłącznie na pracę zarobkową. Nie= cji, zmiany polityki. administracyjnej
wybrany został przedstawicićl mniej: wie, następnie zaś odbył studja wyż- warszawskiej. W roku 1923 zostaje u nas w naszą dawną, tajną pracę którzy mieli mu to za złe—ale szmer i szkolnej zwłaszcza wobec mniej:
nowe, zawodo: liści przed jego domem, szmer
szości narodowych, p. Kinder. Mamy sze w tym samym
jego szości narodowych, i amnestji dla przekierunku w Mo- powołany do Chorzowa, gdzie obok oświatową. | młode,
stępców politycznych.
nadzieję,
że
postępować będziemy nachjum.
Będąc akademikiem brał naczelnego dyrektora lgnacego Mo: we nauczycielstwo powinno duchy lip, kasztanów, topoli mówił mu, że
podobnie jak w Finlandji, gdzie za- czynny
Miałeś chamie złoty.róg...
udział w organizacji
nie- ścickiego przyczynia się w wielkim te uszanować i choć trochę pamię- ma rację. Niech że szmer takich liści
korzeniiła się zasada: Finn i Szwed— podległościowej
Młodzieży
Naro- stopniu do uruchomienia
i rozwoju tać w jakich warunkach pracowali obiegnie całą naszą inteligencję.
WARSZA WA, 9.Vi. (£el. wł, Słowa)
to jedno. Jest to zdrowa zasada”.
dowej
„Zarzewie*. Pierwsze
wielokrot- tu ich « poprzednicy i kto byli ci pomiej- fabryki. Pan Kwiatkowski
Z
Wierzcho
sławice donoszą; b. prem
Jeżeli jednak ziemianin chce poJak widzimy z tych oświadczeń, sce po uzyskaniu
dyplomu
in- nie powoływany był w charakterze
jer
Witos
zwołał
wielki wiec,na któ.
nowi gospodarze Litwy
Kowieńskiej żynierskiego
zostać gospodarzem swego powiatu
otrzymał
w
roku rzeczoznawcy w sprawach przemysłu przednicy.
rym
Opowiadał o przeżyciach w
obiecują dużo naprawić i dużo two- 1913 w gazowni
Da się jednak zauważyć wszędzie, i swej ziemi, musi wypełniać wszyst- czasie wypadków majowych. Pos,
lubelskiej,
której polskiego.
rzyć dobrego. Program polityki za: został wkrótcc dyrektorem. Po wyże międzygrupowe antagonizmy wśród kie obowiązki gospndarza. Dlatego Witos między innemi oświadczył, że
granicznej jest już nam znany z wczo:
inteligencji naszej, naszych klas oświe- też powinien się zbliżyć do
innych w Poznańskiem jest 25 tys. faszystów
rajszej wiadomości zamieszczonej w
-conych topnieją i zmniejszają się. Jest przedstawicieli „inteligencji.
„Słowie”. Dodać tylko należy, że d-r
Przede- oraz wzywał do organizowania się,
wyniki ogólne.
Grinius wielkie nadzieje
pokłada w
to wyłącznie wynik bliższego pozna* wszystkiem powinien się osobiście, gdyż przed włościaństwem polskiem
leżą wielkie zadania.
— A sprawy skarbowe?
przyjaznych stosunkach z Rosją
sonia się, rozsiania wzajemnych nieuf. towarzysko, jaknajściślej zbliżyć do pos. Witos zakomun Na zakończenie
Przedstawiciel wielkiego _ przemy—
Reforma
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Polskiego
ikował zebranym
wiecką,
słu
pos.
Wierzbicki
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N.)
zapyności, W r. 1919 młoda
inteligencja nauczycielstwa. Niema ku temu przę- że najdalej za rok znowu obejmie.
winna
nastąpić
w
myśl
wskazań
Piękne frazesy, rzucane w tłum, tany przez
dziennikarzy
na temat prof. Kemmerera, aby osiągnąć więk- zawodowa wołała jeszcze często o re- szkód. Stan kulturalny naszego nau- władzę.
tłum który większością głosów postosunku
przemysłu
do
nowego
rzą- szą elastyczność Banku. 'A dalej re- formę rolną, wielkie eksperymenty czycielstwa jest wysoki. Bez tego
parł przyszły rząd. Być moze za kilZajście Skrzyński—Szeptycki,
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mieli
wspólne—
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Przed kilkoma dniami w Krakowie
a fakty...
rzeczy w innem świetle, Nietylko za- go frontu inteligencji polskiej na na*
wości, że przemysł ze swej strony
W sprawie pożyczki zagranicznej
w t. zw. Kasynie
Końskiem
miało
uczyni wszystko, aby iść naprzód po P. AVierzbicki jest zdania, że winna pał, ale i wiara w celowość,w możli- szym Wschodzie.
miejsce niezwykłe zajście. Były prem+42.
linji obecnego stanu rzeczy.
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ugruntowania i wości „wielkich* reform na wsi naSą ludzie
których ogrom pracy jer hr. Skrzyński podszedł do stoliku,
— Jakie p. prezes wskazuje naj- rożwoju Banku Polskiego przez na- szej zaczyna topnieć w szeregach na- przeraża i przygnębia, są ludzie któ- przy którym siedział b. min. wojny
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pilniejsze zadania?
wiązania kontaktu z pierwszorzędnypod kier. S$. ŚWIDA
"szej drobnej biurokracji i proletarjatu rych raduje ipodnieca i zachęca, Ko- hr. Stan. Szeptycki. Gen. Szeptycki
— Rzeczą najważniejszą
byłoby mi bankami emisyjnemi świata.
odmówił podania ręki p. SkrzyńskieWiek dzieci 4—11 'iat.
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mies, (zależnie od zespołu
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skar- czoznawcy amerykańsk ego dużą wa- stosunki
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wskazówek w dziedzinie reorganizacji
Skrzyński
miał wiedzieć,
Zgłoszenia od 1-go do 30-g0 czerwca od
nieśmiertelną ideę silnego, skończoności. Na wileńskim pomniku Pan Skrzyński posłał
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sumował swe uwagi:
;
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miłująca dzieci.
u panny nauczycielki, która skądyś do wróćmy jego treść kłamliwą. Zwróćmy formalny, spóźnienie się sekundantów
wszystkie czynniki dopiszą, to ocze*
— A więc: stabilizacja stosunków nas przyjechała,
aby uczyć małe dzie- sobie wszystko co było nasze. Herb o przepisowe 24 godziny.
kiwać należy poprawy.
Będzie ona i program na dłuższą metę; wogóle
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Pogoń, tować należy niesłychanie ordynarną
ale niezawodna.
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darczego lub przygotowanie kierunku
— Co się na nią winno złożyć?
War:
przedrukowała
produkcji i eksportu.
daje, aby wysunąć na plan pierwszy Socjały p. Moraczewskiego próbowa- którą niestety
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w nic swojego uwierzyć nie umiemy. Myśmy

wielkiego
pisarza, po 80:ciu
blisko
latach, nie straciły nic na t. zw. „aktualności*;
wiecznie
wielbimy
ob:

czystemi, uporządkowała ;park,
remu niemałej ozdoby
dodał

własności wód

naszych, choć mamy

je blisko, choć

pierwszorzędne

Dzięki komisjom sanitarnym: miejscowym, starościńskim i wojewódzkim,
dokonywającym
tu,
perjodycznie,

czyznę! Nie uznajemy

nad Niemnem

uzdrawiającej

po:

Druskienickich, to skutecz-

ność ich w wielu chorobach

rozsła-

wiał już doktor Ksawery

Wolfgang,

wspomnianego

literacko-le-

przyjaciel

Kraszewskiego,

karskiego>

spėtautor

«szkicu

o Druskienikach. Zreuma-

„tyzmowany,

nie

mogący. się

któtaras

i muszla dla orkiestry.

nowoobranemu

Uniwersytet chiński
w Moskwie.

GENEWA. '9.VI. PAT. Rada iLigi Narodów
powzięła jedn
In
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Do dzisiaj
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który
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męczarnie duchowe,

«czekałem od włądz akademickich aktu, powoli p. Jana
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i bez nięgo.
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miłej.niespodzianki przybyszowi .z za- vpkšiiagą „białym marmurem .w tel- .cach budzi. *)
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tom napisać,
Trzebaby. cały
najmniejszej mierze nie zapługawione
ИЕ
я
wł
zwycięstwo.
*miej:
'ię- miejscul...
ciew Ti
utrzymuje '1500-g0 roku.

wizji.
'}азз_у —

я

ło ani mniej

ani

więcej

porządku i schłudności
jakąś niechlujną, a niesforną ludno- nawet żydowski 'proletarjat, którego Чуей
pod
Ścią lecz przeciwnie bardzo starannie w stolicy Moldawji nie brak.

(„Trei Jerarhi“)'wJassadh — та /Niech wyslarczy „zapewnienie, że ar-

względem

przepychu

2ewnę- chitektoniczna

sztuka

rumuńska,

a

& nadawyczajna rewelacja.
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— Tiens!
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KURJER GOSPODARCZY
ZIEM

Przegląd

W „poszukiwaniach celowego progra»
mu

Nad

gospodarczego,

„Programem

zastanawia

się w Nr.

5

WSCHODNICH

nienzasadniona,

go, najzupełniej

rządu

‚ргасу“

„Drogi*

ruszało, natomiast wypowiedziało swe przeprowadzenia kanalizacjj
na ulicy ści agencji. Pozatem agencje, których
uwagi odnośnie do
poszczególnych Holendernia.
wydatki przekraczają dochady mają
Sprawa ta wywołała
dłuższą dy- być zwijane, z wyjątkiem wypadków*
postanowień projektowanej ustawy, a
mianowicie do art. 3, 4, 5, 7 i 11.
skusję, w rezultacie której powzięto w których zainteresowane czynniki
uchwałę, że miasto,
rozporządzające miejscowe wyrażą gotowość podtrzyGIEŁDA WARSZAWSKA,
szczupłemi środkami, nie może po* mania takiej agencji przez udzielenie
9 czerwca 1926 r.
zwolić na przeprowadzenie kanalizacji pewnych świadczeń.
Dewizy i waluty:
— (x) Próbne rozmowy telena ulicy niezaludnionej, wtenczas gdy
Kupno.
Sprz.
Tranz.
jeszcze i centrum wygody tej nie po: foniczne
między
Wiedniem
i
9,8
1002
10,00
Dolary
siada. Przeprowadzenie zaś kanalizacji Grodnem. Odpowiednio do życzeń
di
403,70
40250
Holaridja
na ul. Holondernia może być wyko- Austrji
Wileńska
Dyrekcja Poczt i
nane tylko przy
udzieleniu
specjal- Telegrafów
nosi się z zamiarem
w
Na
ы0 w
dE
098
„nych kredytów.
najbliższych dniach urządzić próbne
2098
30,12
05
Paryż |
2063
2977
2000
Praga
— (t) Obniżenie kar. Ostatnio rozmowy telefoniczne między Wied:
i Grodnem,
a następnie i z
władze miejskie postanowiły obniżyć niem

rom, a wtedy rodzi się rozgoryczenie, nacze imi enrovejskim i ZSSR., zwłaszcza, że so.
kanie i ostatecznie nieufność nietylko do wiety prowadzą obecnie, w okresie strajku
agresywną politykę
danego rządu, ale do rządów w Polsce wo: górników angielskich,
góle, a więc nieufność do Państwa Polskie względem Anglji.

prasy.

go

do nasiępujących

tez:

MIEJSCOWA.

KRONIKA

Dużo w tych słowach b. premiera
ministra
skarbu
słuszności
pod -wy

p. i

Stefan Starzyński, sprowadzając

a zgubna».

— W sprawie projektu

usta-

Kupców

o dostawach. St=nie

3

WE

stwierdzenia faktu, Czy i Przemysłowców. Chrześcijan prze
nie rząd jednąk przyczynił się do słało
c
do Muwa Prz, i М. opinję swos Sawaisaria dż
1) Hasło powszechnej racjonalizacji tego stanu, ;a raczej nasze władze
ją
w
przedmiocie
„projektu*
ustawy
O
włochy
3710.
3719
pracy; 2) rząd „czystych rąk* i. walka ustawodawcze,
przęz systematyczne
3060 _ 3067
z korupcją; 3) całkowita reforma ad: wtrącanie się do;poszczególnych dzie- dostawach i robotąch na rzecz Skar- Belgja
e
26825 26892
Stokhom
opinji
do
W
przeciwieństwi
bu.
ministracji; 4) dostosowanie
ogólnej dzin życia gospodarczego, przymuRady
Naukowej
przy
St-niu
TechniPapiery
wartościowe.
polityki do naprawy gospodarczej sową reglamentację przejawów jego,
ków, która wypowiedziała się zasadzasadniczych

względem

państwa; 5) zwiększenie
podstawy narzucanie
przepisów,
krępujących
kruszcowej i wałutowej złotego;
©) branie w „opiekę'* i dozór
swój w

zwiększenie eksportu przy jednoczes-

najniewłaściwszy

nieraz

sposób

nej standaryzacji towarów <eksportowych; 7) 'podniesienie
stanu rolnictwa;

wyurągający najelementarniejszym
mogom rozwoju gospodarczego?
8) zracjonalizowanie produkcji i usta:
nowienie stałej kontroli państwowej O dogodną formę kredytu zastawo:
wego dla rolnictwa.
nad produkcją przemysłową;
O) regulacja cen hurtowych i detalicznych;
Sprawa stworzenia nowej, .odpo10) inwestycje.
dla rolnictwa formy kredytu

Program p.

niewątpliwie

Starzyńskiego

dodatnich

wiedniej

obok

stron zawiera

>

A

-podstawom

projektu Paigsoka

gólnych artykułów projektu,

St—nie

„proc.

rowskiego. Po stręszczeniu form kredytu zastawowego u nas i zagranicą

i analizie jego

wach, czyli do zasady upaństwowie- stron, autor
nia. Następnie,

dużo

punktów

ky, że:

pro-

dodatnich i ujemnych

«Przyszła polska ustawa o

gramu ma znaczenie li tylko dezyde- nięzym wiuna ustalić tylko
ratów, realizacja ich bowiem nie jest któremi należy kierowąć się
do pomyślenia bez poważnej pożyczki konywaniu. Życie najlepiej

łotych 685,—

—

EL

Najśw. S. Jez.

— Uroczystość

narodowej

rząd

stawicieli

Serca Jezuso-

w Kośc.
© godz.

przy jej WY'

programu gospodarczego.

to Suma z kazaniem o 11-tej, niesz
się, że o 5stej wiecz. Tegoż dnia urocz
interesy
ku czci Najśw. Serca Jęzu-

popłyną na

„wyraźnego

jakiego źródła
i z
rzystały
kredyty. Niema potrzeby obawiać
zbyt liberalna ustawa poderwie
dłażników czy wierzycieli.

Perspektywy,

Kapitał bowiem

procesja

jednem niepo- sowego

z Prezydentem

е

—

В

miasta p.

Podróż inspekcyjna
Raskiąwiasa:

wody

Władysław *Raczkiewicz

„i .po
nie czujny
(Serca 'fezuwodzeniu szybko zorjentuje się co do nie do Kość, P.P. Wizytek
W odmienny sposób sprawę pro- 196
Só
lokaty».
tern
wiecz.
pół.
i
bezpiecznych
5
godz.
o
fachosowego)
ujmuje
gramu gospodarczego
„—SRL.
W sobotę: -prym. .0;g. 6 i pół,
wa ;prasa gospodarcza „Przegląd Gosuma o -10-fej, nieszpory z kazeniem
spodarczy“. Jako zasadniczą tezę wyZ soboty [na niepolo 5i pół wiecz.
państwa
do
suwa przywrócenie
Rosji dzieję całonocne wystawienie Najśw.
skiego i do gospodarstwa polskiego Kryzys gospodarczy w

INFORMACJE

«Od

rządu,

któremu

Sowieckiej.

zawdzię-

utracilišmy

zaufania, które

czając krótkowzrocznej.swej
gospodarczej i finansowej.

polityce

„wybrany

Sakramentu.

przez

mowę,

w której wskazał, iż przyczyną zasad— Cztery Ewangielje. Dziś o
Zgzęomadzenie Narodowe
nowy
Prezydent
Rzeczypospolitej powierzy ster Państwa, о- чега trudności w zaopatrywaniu tyn= godz. 6 ej -po południu,
«w kościele
czekujemy, że w pracy swej zrozumieniem ku wewnętrznego jest ta okoliczność, Św. 'Jana po nieszporach będą odprakonieczności ratowania skarbu
i gospodar- że przemysł ten nie jest w możności
wione cztery Ewangielje.
stwa

narodowego

od początku

kierować

będzie. vi
jego zadaniem
tym względem być-musi jednak nie
cowywanie poszczególnych projektów
lub też rozporządzeń
na podstawie
mocnuictw, jakich rząd od parlamentu
gać się wadzie, ale szerszy program,

się

pod
opra:
ustaw
Rolno:
domapole-

zaspokoić potrzeb spożywcy, zwłasz:
cza wiejskiego. W tym celu należy
ograniczyć

nadmierne

zapotrzebowa-

ponieważ do-

mowym

ny dekret,
— (n) IV preliminarz miejski
dia zatrudnienia
bezrobotych.

1904/11.
W uroczystości

przy

koszarach

im.

Szeptyckiego, odbędzie się
rocznika

całości

której

gen.

przysięga

_ poborowego

tej,

dowództwo

spoczywa

oni

ad

Szeptyckiego do Nowogródzkiej i na
zaułku

zakończenie skanalizowania
PranciszkańskieCA, Opa

wanie AE

ilji

— -— (t)

umoco-

na

|

Laboratorjum

w liczników „czeka

8 czerwca,

Piłsudskiego od

Smigłego, ul.

Rydza

— (n) Z posiędzenia Komisji

Dnia

kontroli

na przepisy.
labora-

Prace nad zorganizowaniem
torjum, w którem dokonywane

Magistracie, odbyło się „posiedzenie
miejskiej Komisji Figansowej.

tkowe. Prźed dzie
Pp
sprawdzanie liczników
do porządku dzjęnne- elektrycznego (na prąd stały)

Sprawy
„przystąpieniem

= Procesja ku czci Serca 'jezusowego.
Zarząd _ Katolickiego
„Związku Polek na „wezwanie O. O.

Każdą grupą wyznaniową

jących

przysięgę

rekrutów

bę

sktada-

dowodzić

Szoporowskiej, ościnnej, Szep- będzie oficer wyznaczony
„wyjechał „w kiej,
ojieco „od ul. Słowackiego do ul.
Wojęwoda

specjalnie

na ten dzień.

Pułki

wezmą udział z chorągwia-

mi i orkiestrami.

SZKOLNA.
—

(x) Sprawozdanie

ności

opieki

z działal-

higjeniczno-lekar-

skiej
w
szkołach
powszechych m. Wilna.
W. ubiegłym miesiącu
stwierdzono
wśród
dziatwy

prądu szkolnej

szkół

zostały Wilna

powszechnych

m.

następujący
stan schorzenia,
a mianowicie skonstantowano: świerz-

już ukończone i obecnie laboratorjum
PSP: bę u 13 dzieci, choroby skórne—48,
ulg w stosunku do uiszczenia sy decydujące w czyich rękach leżeć gruźlicę płuc podejrzaną—18 dzieci,

go zostało

szereg

ogłoszone pismo

w którem

nadzotczych,

poleca

władz

się oczekuje jedynie na odnośne

Ko: będzie trud

dyskusji,

a

Z

tych s"

#2а „mągiętrału,
czy też będąwpios
Llstej,mieszpo- _ Fo.przeprowaczonej Cyskusji,
ciejiicznik„którzy
ry z kazanięm i konkiuzja 0 5bwiecz. sija uełiwaliła zniżyć "kary za nie- „właś
sami
przynosić
je do sprawdzania.

Na konferencji rad gospodarczych ywa o:O:tej, suma o

Z:5.S.R. Dzierżyński wygłosił

to

piero 15 -b.-m.
rozpocznie -się po*
bieranie
podatku, przeto w najbliż-

Klaczki, Jatkowej, zaułku Dabroczynnego, z. Uniwersyteckiego, ul. Wiel-

„astąpipi «w sobotę po południu.
i
MIEJSKA
3

wo- paliks

nej

BRR 4

W nowe

się

i wrześniu r. b. Wpływy za ten czas gielicy, żydzi, mahometanie i karaimi.
z pożyczki ze skarbu państwa wynoPo przysiędze odbędzie się defiszą 200.000 zł. Wydatki
stanowią:
lada wszystkich oddziałów zgruposkanalizowanie rurami, kamiennemi ul. wanych na placu.

W.

woje-

„dniu wezorajszym «w „podróż

<św. Kazimierza Finansowej.

Z

Co

podatkowych

licznie zgromadzonych „przed- - robotnych w czerwcu, lipcu, sierpniu
prawosławni, staroobrzędowcy, ewanwładz, nauki 1

ności

Porządek nabożeństwa: W piąłgk 991! „40, pavialu aś

przez

2 procent.

zaległości

wojną.
ima ay
budżetowy na inwe- działów garnizonu wileńskiego.
Uroczystość odhyla się w.obec- 1Уstycje„preliminarz
miejskie dla zatrudnienia
bezPrzysięgać będą kolejno katolicy,

6 i pół. wiecz. jutro urocz. Serca
wskaże,
jakie Jezusowego i pocz.
40 godz. naboSaias
zągranicznej. Bądź co bądź artykuł p. przedmioty są najlepszem zabezpieczeniem
jakie terminy są najdogodStarzyńskiego dowodzi jak aktualgem tych pożyczek,
niejsze, jakie kategorje rolników czy orgawotywa o Osłej.
i przez” społeczeństwo
wymaganem nizacyj rolniczych b
głosi z nich kę: prym. o godz.
:
: 6 i pół, BO
jest obranie

facho-

w rękach
W dniu 8 czerwca
na posiedzeniu płk. Popowicza,] wezmą udziął pułki:
miejskiej Komisji Finansowej
w
o- 1,5 i 6 p. leg. 3 saperów
oraz 23
becności nielicznych
członków
Ko: ułanów grodzieńskich oraz delegacje
misji technicznej
został uchwalony od pozostałych stancjonowanych od-

1 Rektorem „UniwersyKOŚCIELNĄ. Bańkawskim
2 prof. M. Zdziechawskim
na

k)
rol- wego. Dziś (we czwarte
4 ewangielje
„zasad, P.P. Wizytek

tyczy

szym czasie wydany zostanie odnoś: rekrutów

pracy

kół

WOJSKOWA,
(i)
Przysięga
rekrutów.
Dziś o godz. 10 rano na placu alar-

SPA

stwa

:

Według zdania

zaś

2845 275

polu

na

Wilnem.

wych nawiązanie łączności telefonicz=
nej między Wilnem a Wiedniem
nastąpi po usunięciu pewnych braków
technicznych.

z roku bieżącego,

es

na płat:

ników za zwłokę przy płaceniu podatków.
Wysokość kar wyznaczona
zostala
w „wysokości
następującej:
za podatki 1924 roku — pół proc.,

za 1925 rok —

-

3200

=

zast,

zasługi

Jutro

:
zastawie

szereg

26156
Bore

31,75

wysokość :kar naznaczonych

Sai
30,63

KRONIKA

wnios-

do

przychodzi

Hsty

Ga

K. i Prz. sprawy zasadniczej nie po- Ziemskie przedw.

iejsze zaintecoraz p
dużo ;ujemnych tak w treści zasadni: czych
respwanie i -dojrzewa do.ostatecznego :
AR
€zej jak szczegółowej. Przedewszyst. „Przemysł |
owego
ustaw
ia
lowan
uregu
dan, >
kiem obarcza rząd nadmiernemi
zanak] 8 — Sakoeąg.
i Hlandel* (Nr...22) poświęca jej spedaniami, czyniąc zeń organ jakby cjalny artykuł pióra p. Wacława /Bo:
zach,sł og. Tam. 31
j|Małgorz. kr]
tworzący życie gospodarcze. ldąc tą
drogą łatwo dojść do tezy reglamentacji przez państwo życia gospodarezego-we wszystkich
jego
przeja-

„5

arkon

ustawy i zrezygnowała z tej racji Z 5 pr, pożycz konw.
i mech
polanie ag
AJ
pr. pz
sav.

rolni:

ster

zastawowego budzi wśród

В

niczo przeciwko

14120

zaległości

Wiszczenie

0:

podatkowych

za rok 1924 do */, proc. a za rok Znając magistracki pośpiech liczyć
1925 do 2 proc. Ua ie nie dotyczą można, że w tym roku laboratorjum

miejskich.
!
a.

i
już
gotowe,
zaa 'Strejk

detnie. dlogjcnnie
skre-

udzi

była sprawa

omawiana

choć

nie będzie jegzcze czynne,

sekwestratorów

zaprzestania czynności

Lęz

Wywołan,

(klasowy

płuc

związ

stwierdzoną—5

gruczołów

dzieci,

chłonnych — 1

dziecko,
gruczoły
chłonne powiększone—900
dzieci, choroby nosa u
23 dzieci, uszu—18,
oczu 28, wady

wzroku

jest padkach,
ospówka

tria.

week

gruźlicę

gruźlic

u 2

dzieci,

odrę—w

2 wy-

koklusz — 2, płonica — 1,
w 2 wypadkach.
Pozatem

przeprowadzono

gicznych,

11

35 badań psycholo-

pomiarów

antropo-

nie i dążyć do oszczędnego spożycia. Jezuitów—prosi wszystkich członków Šiu na pėlkolonje ;letnie „dla „džiai zawodowy str K svebus trwa nadal. metrycznych z 5 konierencyj indyie =
dowodem Ni
mia
widualnych z rodzicami,
m. ara
Następnie Dzierżyński podkreślił koszkół powszechnych
o wzięcie udziału ze
sztandarem
w
e
szłucznić
"wywołany
z
ten
na
byław:
cel
en
ma
1925
u
nieczność
powiększenia
wydajności
ZEBRANIA I ODCZYTY
gający na przywróceniu do Państwa Pol- pracy
i zmniejszenia
zbyt licznego „uroczystej procesji ku.częi Serca Jełakt bójek: jakie powstały
świadęzyć
skiego i do gospodarstwa
polskiego
zau
kuba
een
iai
‚
—
(x)
Zjazd Tymczas. Rady
|
fania.
personelu sowieckich przedsiębiorstw. zusowęgo, która się odbędzie.w pią- którą ze względów oszczędnościowych w dniu wczotajszym.
Białoruskiej.
W dniu 24 b. m. odtek 11-go o godz. 5:i-pół:w. z «koś- skreślono z budżetu,ga:rok:1926.
<To'też od nowego rządu oczekujemy,
Malkontenci opierali się zarządze- będzie się w Wilnie, w sali Krengla
„
że psychołogicznie zupełnie;zrozuwmiałe. obja* Kapitały
cioła
św.
Kazimierza
do
'
kościoła
Wiangielskie w
bani na tem tle powsłały
wy i niepokoje

dwuznacznem

rozproszy

wiążącem

"

1 nie:

"kach

oświadczeniem,że żadna zmia-

Wi
„Większość

na istniejącego w Polsce ustroju gospodar:
czego i społecznego nie jest zamierzona, i
że wypowie się przeciwko wszełkim próbom dła handłu
eksperymentów

socjalnych,

swoich wywiadów
zręsztą marszałek

co w jednym ze

prasowych
Piłsudski.

uczynił już
Oczekujemy,

treść

-akcyj banku
ryskiego
E
o
К
grupa kapitalistów angiel-

skich i wniosła już ona

do

banku

Łotwy resztę niezapłaconego dotychswoich гаро- czas kapitału zakładowego W związku z'tem równieżi niektóre inne banbędą spełnio- ki łotewskie starały się zainieresuwać

że rząd całą linją postępowania

twierdzi programową

niedawno

Wymiana zdań „wtej,kwestji,do- niu.związku
„zytęk.
św. Kakak = Zbiórka
rka prz
przy koścjele.św.
Ka prowadziła do przyjęcia wniosku
pre- awantury.

łotewskich.

-swego

po-

wiedzi.
<jeśli te warunki wst
ne,
=P, „że io
w. kraju, a póź:
niej i zagranicą
powoli powracać będzie do
stosunków w
Polsce zamianie, bez którego

kapitał angielski. Były czynione próby
zainteresowania

znanego

banku

-an-

gielskiego „Bracia Lazars* które jędkolwiek naprawy naszych stosunków
tinan- nakże zawiodły podobno na
skutek
sowych i gospodarczych»
z;
nieuregulowania «dotychczas
„przez
„Najszkodliwszy z etatyzmów*
we- miasto Rygę swego długu przedwojennego w tym banku. Wobec tego
dług. p. Wł, Grabskiego,
niepowodzenia kęła bankowe na ŁotW „Drogach Nąprawy* piszę p. «wie wysuwają projekty fuzji poszcze:
absolutnie nie wierzymy

Wł.

w

możność

jakiej:

Grabski:

gólnych

banków

<Że w Polsce obecnej etatyzm dość sil- cia małych
ny istnieje, to pewne. Warto jednak rozpa-

trzeć się w sytuacji, jąkiego rodzaju etatyzm „Bank
mamy w Polsce, to jest czy nasz
polega na tem, źe rząd paraliżuje

a raczej

przez

pochłonię-

duże.

angielski

Sowie-

tom.

-etatyzm
siły spo-

Uroczystość

orderów.
Dnia 9 czerwca o godz. 36 proc. zastanie; przekazane na rzecz dzenia.
2 ej.po południu
Wojeweda
Wileń- półkolonji żydowskich. |
PRAGA i-OPIEKA SPOŁECZNA
Es
pó
krą? w Wiel- ©: Sprawy bezrobocia.
W dalZar
sy Chorych
]
оп!егепсу]пе]
oi
[ze
twa odznak orderu
c= ji TE
anie w sa e
bezro- ka u kde
ski“ prof. Alfonsowi įParezewskiemu, bocia.. Qto_w. pewnym .„czasiegdwieKarska dla zakwalilikowania czycyCzieci,„te
(
ż ;Komandorski),
p. _Ludwice

Sign prezceat -.bęikow

łeczeństwa, czy teź odwrotnie, że społeczeń!
Prasa wiedeńska zamieszcza wiadomość
stwo mając siły, w które samo nie wierzy o tem, že Bank Angielski skłonił większe
iktórych natężenia unika, zwała
na rząd banki pio
e do zawarcia s.
0 od:
owie
finansowania
Oper:
lowych
nadmierne obowiązki.
psp
działać
«Najgorszym z etatyzimów jest ten, któ- ZSSR. Bank Angielski mi
ry polega na stawianiu rządowi dużych wy- w tym względzie
w porozumieniu -z-więk:
magań. Taki etatyzm, to głęboka choroba, Szemi bankami amerykańskiemi.
Prasa-S0-

ść Ais,
cy Budownictwa p. Augustowi Przy- większej ilości
godzkiemu (Krzyż Oficerski), Zastęp- . zydent „odpowiedział, że

energji ogólnej

i pozbawia

moż-

ności skutecznego
zwalczania trudności.
Rząd nie może podołać nadmiernym cięža-

n

kich

sfinansowania

w

Anglji.

Może

zamówień
to mieć

wpływ „na obrót towarów między

sługi* Staroście pow.

p. Z elistawowi

=Brasławskiego

Januszkiewiczawi.

-przedził

przemówieniem

po-

.zwróeonem

vous

awvez ld une

page

а

я ака COS

„Pre ge; (gab. horóbponidzieci)
edziałek
„Magistrai S€ "490„V
Bonos
“p

Saba: p. prezydent udał się do Naczel
hę
województwa, gdzie zagtał „delegację Wania Jedne
zobotniczą. Wynikiem posłuchania u
swojewody było pomyślne załatwienie

podnosząc

zasługi

ich na „polu „pracy

państwowej, narodowej i społecznej
poezem w imieniu p. Prezydenta.
Rze-

Kao
grąsty 1

i

i doręczył
Cyp'Omy:

4

odznaczęnym

sowiec-

2

?

Rady

Rz:
piątek
godz.

8-ej

0 Komunikaty Zarządu w
sprawie przyjęcia nowych
członków, Zjaz*

2) Referat bibljot. p. Mikołaja Dzi-

o godzinie

kowskiego pod tyt. «Definicja czaso14 b.
ge dzigi pisma w hijojearztwie>.
:

„udzielane

4.ch miesięcydbędą

e kusi
YCH

— (x) Agencje pocztowe,

przekraczają

y «w.Giągu następnych „nych wydatki

kolejno do wszystkich odznaczonych. sprawy.

+

pod- -chody będą -zwwijane. Koszta utrzy-

awójnie, t.j. zamiast 50,000 zł. „po spain. agERCY I „PORHRWYCh obcią
00,000 zł. W tym.celu wobec „uzys- „nadmiernie.skaro państwa, nie dając
gkwiwalen:
I
kanych nowych „kredytów Magistrat „wzamian.
ma zamiar. rozszeryć sieć kanalizasyjną na całe centrum miasta.

_$
: prawozdąnia

wmisja

p.

daj

g
przyjęła do SEE
wiadomości.

e

Goście mile widziani.
— Hazardzik

RÓŻNE

uliczny kwitnie.

Na ulicy Bosaczkowej odbywa się od
dłuższego czasu
hazardowa
gra w

karty i wiele innych gier. Podejrzane
uprawiające ten miły
sport

. typy

wciągają
dzieci!

podrostków,

Zwracamy

uwągę

a

cżęsto

organizatorów

tych „zabaw*, że przecież
o kilkasu w dochodach.Z tego względu i naście zaledwie kroków od tego
w związku z akcją oszczędnościową miejsca znajduje się komenda policji

arai

Pusl
Przed
. zamktię-. Hz
posiedzenia „został „ogłoszony„

1!&”;
Holendernia.

praca3 w służ- siem
poważny “MRaczkiewicza,
я
a którego
państwa- bie.pańs
„jest -zaszczytn
twuie znana, a list.

z

delegacji —

Tymczasowej

(ósmej) wieczorem odbędzie się w
Czytelni Wolę
Publicznej i UniW
w : ilnie zebranie członsów
Kola z następującym
programem:

cy Starosty pow. Šwieciafskiego p. gozporządza: tylko ograniczonym kre- obojga płci w wieku od
misi kai „wod Ta
kredytów
isane uprzednio
Sekretarjacie
i 15 ai&№
„Janowi „Piekutowskiemu (Krzyž Ka- dytem i że o zwiększenie
leży się starać «w województwie.
JRE”
walerski), oraz złotego „Krzyża Za-

| W imieniu odznaczonych .pizejnó*
którą trzeba sanować, bo ona prowadzi do wiecka zaznacza w tej sprava, e beki
мй Р"а{‹
> Parczewski,
. podnotego, by mie, natężać „własuych sił, oglądac <aielaciowiu u udało się skłonić
jeden z po- gząe
t
doręczenia tych honęrojąc się na pomoc państwową, prowadzi do móWy Za
banków wiedeńskich <do od- wych. odznaczeń przez
Wojewodę

osłabienia

zjazd

Białoruskiej.

dziła delęgącja robotników z p. Za- Ehizešcijan d okoloni Iscznicz6] Im. du bibljotekarskiego w Warszawie i
Żyskiej (Krzyż Kawalerski), „p. mece- sztowtem
na czele i domagała
się Róż
enia
SE › © Gaikleckijes
w Polki:
Poliklinice Kи Studjum pracy Społeczno-oświatowej.
tru
i
ie s iędp,
nasowi Maciejowi Jamonttewi i; Rad swiększenia płacy «Oraz

Akt wręczenia p. Wojewoda

przeciw

informacje, + že proro

zydenta miasta p. Bańkowskiego, któ—
eńskie Kolo
przez „zw. klasowe strej- Bibljotekarzy Polskich.
ry zaproponował wyasygnować na klamowanie
wręczenia półkolonie letnie 12,000 zł, z których ku generalnego nie ma szans powo- dnia 11-g0 czerwca br. o

'URZĘDOWA.

— (0

ogólny

Otrzymujemy

i

‹

ja Poczt i TelegraEAC
Dyrekeji

no i urząd

„jako + zasadę, „že£ istnienie
j.agencji pocztowej ma być z

województwa, domagający „się. uzależnione od stopnia

dochodowo-

śledczy, więc może

zajść

wypadek, że ktoś z funkcjonarjuszy
tych urzędów zauważy niechcący co

ność.

dzieje i może

być nieprzyjem-

5

Jassach najpoważniejszy z poważnych

z

ulic - ogrodów

uchodzący

w gedaktor

.

inion“

„p..We dwa „szpalery „w

kurytarzach

Z korą, jak z Loreley, nie żartować.

wyszywane

który — już oto jest w korowodzie!

„ Czuć któremi szliśmy pod przewodem p. Kto melodję jej usłyszy musi iść w
kwartalnik „Archiva
Genealogica". w chwili «obecnej za
naj
iejsze- <©Ghiulea... | tylu, tylu „Opini
Lecz tu już kochany dyrektor Dobry znawca źródeł historycznych -go rumuńskiego bellętrysię a w.każ- ;miasto bogate: w.siły. umysłowe, yw.-dyrektora,
stali jakby kordon honoro- tan. Niema na to rady i ratunku!
"
wy.wychowańcy Seminarjum w maarchiwum państwowego i konserwa- polskich (za stołem w <cofetarii Vla- «dym xazie najpopularniejszego, Mihail dudzio nieprzeciętnej kulturze!
Owóż i jeden po drugim— nawet
tor muzeum miejskiego Sever Zotta desci nawet przemawiał po polsku) Sadoveanu. Pośpieszył „wziąć udział
Teatr OE
"umuńgki, Jowniczych udowych strojach: białe z profesorów najstateczniejszych niede notre histoire...

woli

szybko,

szybki

patrzną

o

.;

zagadać

nieo- ogłosił niedawno, w „Archiwum

Ge- w czynieniu honorów

caie studjum 0 pokre- niu z nami miasta,

Jaąss i zwiedza jpodobno

wcale

niezły. " Przynajmniej poniżejej kolan
kolan

;

— Twórcą pomnika jest Fremiet, wieństwie
panujący
i łączącem
Hot
ery
panowie wiedzą: -sam -wielki. Fremiet, muaji
którego Joanna d'Arc stoi na placu maringen z najstarszemi w Polsce
ё
des Piramides w Paryżu.
W 1882 gim magnackiemi rodami.
„wykonał | Fremiet: ten-oto posąg...
Już z tego choćby tylko, co w
„I bylibyśmy otrzymali
na росаека- tej chwili piszę, chcę mniemać, że

Gdy zwiedzanie miało się ku koń:
w Warszawie... do widzenia—w Wil- Sceny a sztuka jej trzyaktowa „PatiBa! Kiedym zobaczył,
że tańczy
nie*! W Bukareszcie jest -oddziat ru- -ma alba" (Białe uczucie lub raczej cowi, na-rozległem. podwórzu zagrała sam Sadoveanu, — nie wytrzymałem.
na muzyka. Wychowańcy zakładu, przy- Za chwilę jużem był w kole. Rytm
-muński międzynarodowego Penelub'u "Biały afekt) grana "byla akurat
.w Jassach. "Damą
tą, nader Szli: nauczyciele ludowi, stanęli jak melodji sam mi jakoś wpadł w ucho
mającego też w Warszawie swoją. -scenie

Stelanie: wyłoniła się już eałkiem inna fizjo: filję (prezesem jej jest]. Lorentowiez). interesującą, gdyż nawet,uczęszcza na
U, «że rumuński wykład
3
ly filozofji «w uniwersytecie,
gnomja а65 niż ta, którą wyobraźni "Mówił nam
zał. uniwersytet, palaćul Admiwistraio, naszej podsuwa... zupełna ich-niezna- Penclub (klub Literacki) nosi się z jest małżonka p. prezydenta m. Jass,
Akademję Sztuk .Pięknych, stare »sie- jomość. ‚
myślą zorganizowania wycieczki -do' pani Paula Petrea, Po Paryżach i
dziby mołdawskich bojarów? Jassy ‚ # Jass, niech dodam, pochodzą Polski — może już-pod koniec lata Londynach *bywała; w "Bukareszcie
niu: wykład

„o wojewodzie

tylko,
że któżby nam

jeszcze /poka

wybitniejsi ludzie, tegorocznego. Wątpliwości
-nie ulega, sjest często. Z przemiłą uprzejmością
bowiem mają, i one, swego Ruszczy- niemal wszyscy
«al Jest.nim właśnie dyrektor „Zotła. którzy w Rumunji zajmowali świecz- że ekskursja nie pominęła by Wiłna. "pomagała swemu mężowi: bawić nas

Takiž

akurat

entuzjasta |

jak

y

„Ruszczyc

nikowe stanowiska. Jassy mają trady-

rodziańego grodu, cyjną sławę-miasta gdzie

takiż nawskroś jego

nie!

'nasz

znawca, „takiž

przewodnik takiż

chany, serdeczny człowiek,
najoporniejszego rozrusza i
Powiem nawet «że dyr. Zoiła

kwitły

za-

wsze nauka i sztuka, gdzie Sama
ko-. atmosfera sprzyja snuciu dalej naj-

że i chlubniejszych pod tym względem
ujmie. <tradycyj. Zawsze tu sporo było piszą-

to

koszule
koszu

-a-na-odjezdnem,'
taką powtarzam opinję pełnej wdzię- u szyi i u ramion, białe spodniea na g, am nasz wielki przyjaciel i tak
o tyle głowie
czarne
w Ru- jeszcze na peronie dworca żegnaliśmy- ku i powabu młodej damy
ł
arn kapelusze mało większe bardzo interesujący się Polską prof.
:
ż
:
:
ma
-pisze <dla-niż zakopiańskich górali.
- -Się 7-nim -serdeczhem: „Do -wid; zenia. «kompetentnej, -że sama
Livescu bodaj że—uległ czarowi.

w €ej braci, i artystów wszelkiego

PO-

ten

sposób,

że

zataczają jedno,

tancerzei tancerki

choćby

Jassach

uderzająco

i

duża

liczba.

Jaka

była

Tak bo i, sądzę, trzeba było. Było

największe to jakby przypieczętowanie wszystkich
koło, położywszy jeden drugiemu
rumuńsko-polskich
konferęce na ramionach i w ten sposób naszych
rencyj, przemówień, wspólnych proutrzymując koła spoistość. Wówczas jektów, prac i biesiad.
pod.takt specyficznej melodji skocz"nej, zaczyna całe koło obracać się.

w
Jassach. "Cóż to za
skarb nieocenioriy taka prezydentowa!
Trudno -spamiętać wszystkich, zsktó- «Dla miasta.
a
*Z pobytu "naszego w Jassach' Tancerze i tancerki unoszą raz jedną,
rymi się zetknęło, odnosząc -najdonam. pokazać wielkie raz drugą nogę w takt coraz szybciej
datniejsze i najmilsze wrażenie. (O:0 pe radzić
granej -melodji. | roztańczone koło
np. sam prefekt departamentu p. = iuternatem na 150 W:
coraz
„Axintę, oto -prezes Syndykatu dzien- +seminarjum +nauczycielskie, leżące już obraca .się coraz szybciej,
nikarzy red. Sutzo, oto prof. Barbu- jakby po -zą miastem. Znowu — nie- szybciej.. |Jest coś fascynującego i
Tak zwanej „wyższej”

w

eji i ugaszczać

jeden mąż do tańca narodowego, czy —i w nogi..
jeśli kto .woli, — ludowego.
Jest
A co się naklaskano!
nim t. zw. hora, Tańczy się ją w uciecha!

jednej .osobie i" Ruszczyc masz i Stu- kroju, i miłośników... nietylko piłki
w tym tańcu. Tańczy
dnicki. Zawołany jest bowiem archi- nożnej lub bridża. Tak
i obecnie, lesex wykładający slawistykę w -uni- spódzianka. Zakład wzorowy a na zawrotnego
ostatniego tchu—
wista! Z archeologją też za pan brat. "na -przykład, stale "mieszka
już co do przyjęcia... się i tańczy—do
w
Jas- wersytecie;-а jakże pięknie witał -nas eis
Redaguje -po nad to wychodzący w sach we własnej willi przy jednej przybywających
na dworcu kolejowym niec! | da. wyobrażenie jeden szczegół. jakby. pod czarem .upojnej melodji..

Czesław

(D. C. N.)

Jankowski,

i
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SŁO

wo

— Źródła siarczane w Wilnie?
uderzony silną

siarkowodoru,

przy

wo»

łaźni Agresta ku Wilji biegnącej.

SALA

Powiadają że to są źródła
siarczane, które tam wytrysły |, jak fama
niesie,
magistrat
nosi się z myślą
założenia wielkiego
zakładu
leczniczego na wzór Trenczyna.

RZ

Wojskowy

kurs

MIEJSKA

WYPADK!
— Dramat
ranówka pow.
il komis.

! KRADZIEŻE,

miłosny. Około
zaśc, BaŚwięciańskiego st. post. z

P. P. m.

Warszawy

Michał

Sowa

wystrzałem z rewolweru zabił swoją
rzeczoną 25 jesnią Apolonję Kierelównę
Burwiniszki;
3
i
Sprawcę aresztowano. Dochodzenie
toku.
— Pożar lasu. Dn, 6 b. m. około
Macinki pow. Wołożyńskiego spalił się
Wskutek wiatru ogień przerzucił się do
rządowego

w

gminie

Dziewieniskiej,

na(w.
w

lasu

siępnie do lasu wsi Waszkiele.
Pożar zniszczył 12 ha lasu. Zachodzi
przypuszczenie iż ogień powstał. wskutek
wypalenia gałęzi suchych
i trawy przez
mieszkańców wsi Macinki,
— Nieporozumienia rodzinne zaprowadziły do Wilji. Dn. 6 b.m, rzuciła się
do Wilji służąca 25—leinia A, Hruzdówna
(Wilejka). Desperalkę uratował mieszkaniec
Wilejki Aleksander
Pochuda. Przyczyna sa*
mobójstwa — nieporozumienła
rodzinne.
— Krewki sublokator. Dn. 9 b. m.
do szpitala żydowskiego dostawiono Witolda
Prokopowicza Gwlirkówa 5), któremu sub
lokator rozbił głowę.

Ofiary.
dla rodziny

Elżbieta Krasicka
złożonej

z 4-ch

osób

zł.

w nędzy

30.

Z pogranicza.
pogotowie pogranicznej
straży litewskiej.
Z dnia 4 na 5 bm. na pododcinku Ignalino (odcinek Dukszty pogranicze litewskie) władze litewskie za
rządziły wśród swojej straży graniczOstre

nej ostte pogotowie.

Przyczyny

pułku:

a) strzelanie

stry szkolne.

rzy umieją już pływać.
Absolwenci kursu
nauczać będą
w swojej formacji pływania.
Lekcje
praktyczne odbywać się będą od 7—

Dnia 13 czerwca

przy przystani 3

Święto przysposobienia

za-

rzutem sprzyjania Polsce. Wysiedleńcami zaopiekowały się polskie władze
administracyjne.

40444444444444444444

(głoszenie.

godz.

Państwowych

do wiadomości,

dn'u 25 czerwca 1926 r.o godz.
w

lokalu

Dyrekcji

Lasów

(W.

w

iż w

12-ej
Pohu-

lanka 24) odbędzie się przetarg ustny

iza pomocą ofert
eksploatację terenów

Technicznej i Szkoły

dowej

im.

„Promienistych*,

kiem, Nalibockiem,

Dokszyckiem,

uniłowickiem, Brasławskiem, Smorgońskiem,
Wiszniewskiem,
Jeziorskiem, Druskienickiem, Lidzkiem, Mostowskiem, Trockiem,
Migdzyrzeckiem, Koniawskiem, Orańskiem, Barsztowskiem,
Baksztańskiem i Trabskiem, oraz przetarg ustny i za po-

mocą ofert pisemnych na sprzedaż dzia-

łek etatowych

według

obliczenia po-

wierzchniowego, poszczególnych
drzew na pniu i materjałów drzewnych w stanie wyrobionym w Nadleśnictwach Dyrekcji: Baksztańskiem.
Jeziorskiem,
Druskienickiem,
Wilejskiem, Wileńskiem, Uszańskiem, Dzi.

12 czerwca

rozpocznie

defilada

szermierczy.

się

Godz. 18—18, 30. Rozdanie nagród.
Uroczystość zakończy o g. 19

O godz. 15—17

defilada zawodników

przed

ROLNICY!!!

rośliny uprawne,

buraki

a

cukrowe,

jest

zwłaszcza

oryginalna

którą nabywać można za gotówkę
po najniższych
cenach w firmie:

BARAŃSKI, BARCIKOWSKI
WARSZAWA,
131—62,

101—37.

LIGA

MORSKA
ODDZIAŁw

Wystawa
otwarta

codziennie od

Od dnia

jej

Wykonanie

formie

estradowe

pierwotnej,

E

dwuaktowej, które

się

odbyło

w

opery
pod

albowiem

w

tym

roku

upływa pół wieku od chwili ukazania
w druku pierwszej książki utworów

przez

\?'Ед‚.'‹і

prof.

Ill.
1
2
3

firmom

urządzeń

ma Wilpri
„ Wileūska 23, firma
Malinowski
zaułek Oranżeryjny 3—3
ulica Wielka 17, firma El.
Bosaczkowa 5.

wszelkich
stalacji.

Szloma

Aronson

„

Dawid Jadłowkier
Judel Romer
Z. Kacew
Ajsyk Kremer
G.
Kruszański

3) Kiwe Baron

4) Pietraszkiewicž

|

—

Tualety
— — — « « 180 — ‹ 250
Kredens
— — — ‹ ‹ 165 — « 400
Salon bambusowy z pluszem
w dobrym gatunku
ZŁ. 275
Salon dębowy piękny — — —
>» 400

—
—

z

й

Aron Aronowicz
Emes Mendel

Hachmilewicz Morduch
Jakób Magat
Norbert Robicki
Chaim Rozwozki
Jakób Rubinsztejn
Szołom Deweltów

‚
1) Żejmo M.

Oraz

do

85 —

2

21, m,

—
—

Poszukuję
Szczegóły

M, TEMKIN,

Warszawa,

inž.

MARSZAŁKOWSKA

143, w podwórzu.

w

Biurze

Reklamowem
Garbarska 1.
——

RZYBŁĄKAŁ SIĘ
pies młody rasy
wilk,
Witoldowa 55 m.
do 4. W

1

od
g.3
razie niez-

łoszenia się właści:
lela w ciągu tygod-

nia —

będę uważał

— właśność.

in-

Do WYNAJĘCIA

|

dla si-

poszukujemy

kupna

do

w centrum
miasta,
Dom Huk. <ZA-

Leczenie
‚ - Cena
Ządać

Mickiewicza 19, m, 39

ni

el,

9—05.

L

NIEMOJEWSKI

Tatarska 7, m. 8
ileńska 28
w. Mikołaja 1, 11
W. Pohulanka 17, m 29
M. Stefańska 5, m. 8
Bosaczkowa 7, m, 9
Antokolska 27
Sadowa 5
Piłsudskiego 57, m. 3
Trocka 9, Elektromotor.

w

piue,
1zł.

księgarni:ch.

Główna sprzedaż: J. Niemojewski.
WILNO, Jasna 18 m. 4. (Zwierzyniec.)

Pprzeta
re
NOWOGRÓDOKI

z dniem ogłoszenia
są o przybycie

do Wydziału Elektrycznego celem załatwienia formalności związanych z udzieleniem zezwolenia instalootrzymują

— Święciany

imię Afroina Lubiń:
skiego rocznik 1889,
unieważnia się.
—
—
—
NIE WIELKICH
DOMÓW

OR

H

za

gub, książ, wojsk.,
wyd. przez P.K U.

Z

składające się z 6
pokoi i kuchni z prak
dą. Całkowicie odno!
wione, może zastąpić
letnisko. dr
%
m. 1,

17

R. Śmigłego 36, m. 7

wania i dopiero po załatwieniu formalności
wyżej wymienione prawo.

14.

pożyczki: 8000 dolar.
pod 1-szą hipotekę na
dużą posiadłość przy
głównej ul. w Wilnie.

FOTOGRAFICZNE

Kalwaryjska 44

proszone

młodzieży lub sa.
motnych.

Ciasna 3 —

O

Węgierska 13, m. 14
Mostowa 25, m, 2
Mickiewicza 2
Nowogródzka 64
W. Pohulanka 1-a

w życie

wymienione

pokoje

dla

Meblowa

Fir-

ulica Mickiewicza 24
„ Trocka 17
„ Wileńska 21

Niniejsze wchodzi
i Osoby

45 —

Polska

dostarczyć

Domański.

poleca

firmom:

2) Dawid Wajman
3) Łazarz Wajman

Firmy

od Zł

klisze, papiery. chemikalja i wszelkie
przybory
najtaniej,
najsolidniej

W. Stefańska 8
W. Pohulanka 14, m. 34
Szopena 2, m, 4

Franciszek

10) Jan Sawko
11) Wiktor Hodel

15)
16)
17)
18)
19)
20)

—

ulica Wielka 19, m, 11
W. Pohulanka 12
”

9) Abram Szczarański

12)
13)

ubrania
z lustrem

MIESZKANIE

instalacji do 5 amp.
ły i światła.

6) Frydland Ruwin
7) Małkus Abram
3) Mane Cesla

gr. 50

i

Zawalna 15
Przyjmuję mebie do sprzedania.
Z poważaniem sługa
Makowski.

24

Niemiecka

bielizny

jadalne —

Niemiecka 5, m. 8

>
„
„

Wykonywanie
Wiktor

Zawalna

może

pocztą
GARBATKA,
ziemia Radomska,

U MNIE TANIO!!!

Placówka

ulica Wileńska 15

1) Walasz Jan

śródlą-

domowych

Ka rtofle

Zł. 25

Stoły

ulica Krzywa Nr. 29
ь Mało-Stefańska 21— 4
Sawicz 6, m. 17
» «W. Pohulanka 25, m. 4

J. Muller

2) Pieślak

:
3) Drogi wodne
6) Artystyczny.

sprze-

do

chorem

mający zat

pewnioną pracę zagra:
nicą, prosi o łask+we
ofiary,
ktėreby
mu
poras
na kupno

H

i ni-

Żeligowskiego 5—43.

obarczony

dzieckiem,

iletu
kolejowego.
rzyjmuje
do wydzierża- Ofiary
wienia w Wil- Administr. «$ Ło wa».
nie i w majątkn. Do.
wiedzieć się
ul. Mickiewicza
Nr 22 m. 3
od 10—2.

kanianki-

napięcia.

„.

Brzezina

do 7 w.
žodz. 9 Boss
dn. 22-V-26r.

TYLKO

o

l e

c

Oj

ul. Mickiewicza 44
m. 17.
Przyjmuje od

workach,

do ogólinstalacji

wysokiego

sub «<Zwigzek>

Akuszerka

M.

Nasion

i osobom:

Wykonywanie

IV.

—

URZĄD

WOJEWÓDZKI

ogłasza, że w dniu

21 go czerwca 1926 roku o godz. 12'ej w Nowogródku zostaną oddane z ustnego
przetargu poprzedzonego konkursem
ofert piśmiennych roboty związane z pogłębieniem i uregulowaniem kanałów, dług. około 24,700 m. b.,
położonych na
łąkach państwowych
Nalibocko Berezyńskich w gm. Lubcza
i Naliboki.
Szczegółowe
ogłoszenie
umieszczono
w Monitorze
Polskim. Dane dotyczące meljoracji są do pizejrzenia w Wydziale Roln. i Weter. J. W w Nowógródku.

й

Wierzyńskiego natchnienia,

zanim kompozytor i li- akcji dramatycznej. Oprócz różnych wierzchownej włoszczyzny w operze, Bardzo też dobrą wykonawczynię w
brecista, ulegając wymaganiom więk- mniejszych lub większych zmian w teraźniejszego słuchacza mato intere- Janinie Korsak - Targowskiej miała
rakteryzującem najbardziej znamienną szej sceny i zbogaceni zdobytem na- muzyce „Halki, wprowadzonych do sującej.
dość trudna i mało wdzięczna partja
Wobec tego, że arcydzieła
Szek- Zotji. Doświadczenie dojrzałego artyznadali swe- opery czteroaktowej, w porównaniu z
stronę twórczości czcigodnego jubi- stępnie doświadczeniem,
lata, a mianowicie jej wysoki artyzm, mu dziełu formę ostateczną znakomi- dwuaktową, najbardziej widoczną jest spira, Wagnera i wielu innych po- mu wykazał prof. A. Ludwig w partji
który właśnie zachęcił do połączenia tego arcydzieła polskiej muzyki ope- różnica w partji Jontka. Poza tem dlegają znacznym zmianom insceniza- Janusza. Partje Jontka (p.
Olszewski)
Święta sztuki z hołdem dla osoby tak rowej.
część większa muzyki otrzymała już cyjnym w rozmaitych teatrach, myśl 1 Cześnika (p. Malinowski) wykonane
słowem wstępnem, cha-

słuchaczy

z

myślami

wygłoszonemi

tak ciepło i serdecznie wobec

Niewątpliwie było dla wielu bar, Dało to asumpt do rozpoczęcia dzo interesujące poznanie pierwszej
wieczora świetnem jak zwykle, z wiel- koncepcji „Halki”, najbardziej bezpokim animuszom i bardzo miłym hu- średniej pod
względem twórczego

brak tutaj takich pereł
natchnienia
Moniuszkowskiego, jak: „Gdyby rannem słonkiem* i „Szumią jodły*, które sowicie wynagradzają zatrzymanie

żonego
cysty.

Stanisław Mackiewicz

i znakomitego

—

poety

zaslu-

szą i cała akcja posiada większą zwar-

tość, i nie słabnie, jak to. się chwilami odczuwać daje w operze rozszerzonej do czterech aktów. Dotkliwy

Wydawca

zawartość

Oceny

zaplombowanych

Wydział Elektryczny m. Wilna podaje
wiadojności,
że prawo
wykonywania

Wykonywanie

4)
5)
6)
1)

program gimnazjów państwowych
typ rpm
kmiyj (tacis
ną), godziny łaciny mogą być na życzenie zastąp one godzinami przedmiotów matematyczno = przyrodniczych
Własny,
hygleniėzn:
lokal w oddzielnym budynku ż ogrodem przy
. ul Wiwulskiego Nr 11 (róg ul. Piłudskiego)
Zapisy przyjmuje do wszystkich klas, od [ej do Villej włącznie,
oraz informacyj udziela Kancelarja, — NARAZIE
w gmachu gimnazjum
im, Kr. ZygmuntarAugusta M.-Pohulanka
11 lt piętro
w godzinach
od 4ej do S-ej
Egzaminy wstępne rozpoczną się dnia 25 czerwca b. r.
5
w r. szk, 1926/27 w klasach I, II, III, i IV odbywać się będą w godzinacit rannych, w pozostałych wyższych w godz. popołudniowych.

*

na

Szafa

7) Michał Czerny |
8) Inż, W. Łaciński
9) In. Don Komaj

Bklasowe Koedukacyjne Gimnazjum im, Tadeusza Czackiego

а

Stację

iai) Žekoadaaiė

wocowe | Ogrod:

Obwieszczenie

6) Inž. Walerjan Latkowski

i publi-

poetyckich w całej Polsce
znanego
i wysoce cenionego pisarza.

w

5) Jurewicz Piotr

kierunkiem kompozytora przed 78 la- duchowo bliskiej wszelkim poczyna:
ie mogąc podawać na tem miejty w Wilnie, zachęciło grono
tutej- niom artystycznym w najszerszem po: scu drobiazgowych studjów porówszych muzyków do podobnego ekspe- jęciu, zarówno na połu twórczem jak nawczych, trzeba wskazać najwydatrymentu,
i odtwórczem. Spontaniczne
huczne niejsze różnice. O ile można sądzićz
Zespół wykonawców
postanowił oklaski, wywołane przez wyborne prze- wykonania estradowego, siła wyrazu
tą uroczystością. uczcić pięćdziesięcio- mówienie, wykazały
żywo
odczutą dramatycznego, przez
skoncentrowalecie pracy literackiej Czesława Jan- wspólność
ideową
zgromadzonych nie w dwóch aktach, jest potężniejkowskiego,

dajemy

14) Izaak Gens |

ZZO

zbadaną

Wileńską

5) A. Smejlis

Wstęp dla dorostych w niedziele zł 1 w dnie powszednie
dla młodzieży i żołnierzy we wszystkie dnie gr. 20,

wygłoszonem

„Halki*

jako

Koniczynę

przez

4) Zelik Goldberg:

1go do 20go czerwca 1926.

1) Marynarka wojenna. 2) Marynarka handlowa.
dowe. 4) Sport wodny, 5) Rybołówstwo.

morem

Polskim,

UWAGA:

.

wžb Ne 63.

AN

1

1926 r.

emo yR
SZukngujžali
Smie ałood wskgod2a PO
w. jmuj
OLA

ŁUBINU

JĘCZMIENIA

3) Izrael Тигр1е!

ul. Mickiewicza 13

MO

Tel. 161.

Akuszerka

NASI1O0
NA
)
AKÓW
SEKADELI
I. TYMOT
ZIEMNI
KI
5-A
S
/W“
o:

1) Leon Tozajkowicz
2) Gabryel Deweltow

s

ŻE

Pd 19. , Mickiewicza

napięcia.

w lokalu Oficerskiego

DZIAŁY:

ZWIĄZK
2 =

Il. Wykonywanie wszelkich urządzeń niskiego

©
®
©

i stalowe,
ca:

Żądać wszędzie.
W.Z,P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI

m

1) Inż. El. M. Gordon
ulica Filipska 15
2) Polskie Tow. Elektryczne
zaułek Oranżeryjny 3, m. 3
3) Zjedn. Tow. Elektryczne _ ulica Trocka 9.

Nasze Morze
i Rzeki

в. 10 е] rano do Sej wieczór

Kasyna Garnizonowego

PRE,

w Teatrze

1

316,

Poleca:

skiego

i RZECZNA
WILNIE.

+99.

„Halka“

=

KRESOWEGO
ZAWALNA I

I.

0000000060000000000000200608

Dyrekcja
Lasów
Pan.
stwowych w Wilnie.

COO

Ska,

ul. Zgoda „Nr

TELEFON:

licytacyjnych,

zez

i

Nr

SpółdzielniaRolna

stępującym

:
:
:

CHILIJSKA

SALETRA

.ZD.)

Radę Miejską dn. 24:VI 1026 r. zostało udzielone na-

pod

lowe
i parciane z
drutu, kompletne

Nowy, nadzwyczajny wynalazek amerykański
przeciwko
nadmiernemu
„ poceniu się,

в—НОИ
— — — — —
ъ

nej

200006

bez

z futeiałem i luźne zapasowe. Mikro
mierze
różnych gatunków.
Suwaki
do różnyich pomiarów. Obroto mierze
zwykłe
powrotne,
Metry
składane

Odorono

elektrycznej stosownie do instrukcji uchwalonej przez

Kupując nawozy sztuczne pamiętajcie,
że najlepszym i dotąd niezastąpionym
nawozem azotowym
pod wszelkie

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

pokój 17.

M.S.W.(S.

Komitet.

Wych.Fizycz. i Przysp. Wojsk. (t)

przeprowadzony

lar
X
drutem i

bronzowym

z”
й

USUWA KADYKALNIE PieGi, У/А MOZA
| ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ i INNE DEFEKTY CERY.

oraz

udział wszystkie
wyżej wspomniane
oddziały
wraz z wojskiem.

Duniłowickiem, Brasławskiem, Ławaryskiem,Hoduciskiem, Międzyrzeckiem,
Olkienickiem,
Rudnickiem,
Niemenczyńskiem, Dokszańskiem, Oszmiańskiem, Koniawskiem, Bersztowskiem.

jednostek

R

[AETAPORPHOSĄ

Zawo- Antokol:)a) rzut kulą, b) finał

wielkiemi čwiczeniami polowemi w
okolicach Wilna, w których wezmą

śnieńskiem, Orańskiem, Święciańskiem,

Wykaz

S

Tašmowe zwijan e
10 i 20 mtr.,
sta-

MIECZYSŁAW

stwowego
Gimnazjum i Seminarjum 400 mtr., i) skok o tyczce, j) rzut
Nauczycielskiego, oraz Związek Strze- dyskiem, k) bieg 1500 mtr. |) pokaz
lecki,
„ Dzien

Imperjum

Wilno, ul. Mickiewicza Nr 24

biegu
na 100 mtr., c) skok wzwyż
z roz:
stowarzyszenia: Akademicka Legja P. biegu, d) pokaz wzorowej lekcji gimW. Związek Strzelecki, T-wo Gimnast. nastyki
wojskowej, e) finał biegu
Sport, „Sokół* i Harcerstwo.
sztafetowego 4x100, f) skok
w dal,
Ze Święcian: Hufce szkolne Pań: g) rzut granatem, h) finał biegu na

pisemnych na
karpinowych w

Nadleśnictwach: Wileńskiem, Rudnickiem, Ławaryskiem, Uszafń skiem, Stoł-

—

7: przed-

na placu Katedralnym, g. 11

wojsko-

Szkoły

ААА

Dyrekcja Lasów
Wilnie podaje

M

drewniane
Pole

nazjum
im. j. Lelewela, im. Ad, we—prof. Ludwiga i p. HendrychówMickiewicza, im. }. Słowackiego, im. ny—deklamacja.
kr. Zygm. Augusta, Seminarjum NaGodz. 15—18
zawody
i popisy
uczycielskiego,
Szkoły Ogrodniczej, sportowe (boisko sportowe6 p.p. Leg.

O 00940900000609©

litewskie wysiedliły niejakiego

Halbra Sylwestra z rodziną pod

D

oddziałów przysposobienia
wojsko:
wego, g. 12 akademja w sali kolumwego w Wilnie.
nowej Uniwersytetu Stefana Batore:
| Święto
przysposobienia _ woj: go, na którą złożą się następujące
skowego i wychowania
fizycznego, punkty:
zapowiedziane
w swoim
czasie na
a) przemówienie przewodniczące
dzień 23 i 24 maja odbędzie się nie- po woj. komitetu W. F. iP. W. b)
odwołalnie w dniach 12 i 13 czerwrzysposobienie wojskowe w Polsce
ca br.
—wygłosi pułk. Popowicz, c) ZnaczeW święcie P. W, i W. F. wezmą nie wychowania frzycznego dla Pańudział;
stwa—d-r. Brokowski, d) część konZ Wilna; Hufce szkolne gim- certowa— chór oficerski, śpiewy solo-

И Ч

władze

Koltyniany

*

EW

SPRZEDANO
Więcej NiŹWANIE
DWAZEN
MILIONY
słoików.® ” &)
7
TE

|

«50000 mil morskich ,
Walji
po
w 6 aktach.

в
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzao W. Szczępańskiego
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 30.
Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w owszednie dnie od godz, 5-ej.
CENA _ BILETOW:
Parter 50 gr
mfiteatr i balkon 25 gr.
REUEEZYCTEH

>

biegi 100 i 400 mir. oraz przedbiegi
biegu sztafetowego 4x100, na boisku
sportowem 6 p. p. Leg.
(Antokol);
godz, 9—30 uroczysta
msza polowa

wokacyjne ze strony Litwinów.
Wysiedlenie.
Onegdaj na odcinku

Brytyjskiem»

stancjonowane w Wilnie wydelegują zakończy uroczysty capstrzyk odegrana kurs po trzech podoficerów, któ” ny na ulicach m, Wilna przez orkie-

po-

wyższego są dotąd
nieznane,
lecz
przypuszczać
należy z całą pewnością, iż to są jedynie sprawki pro-

3

Program pięcioboju:

saperów. Program kursu
przewiduje: na 100 mtt., b) bieg 100 mtr. c) rzut
e) marsz
a) nauka przepisowego
pływania, b) granatem, d) skok wzwyż,
6
klm.
w
obciążeniu.
instruowanie pływania,
c) ratownic;Pierwszy dzień Święta i przeglą:
two.
Kurs rozpocznie się 14 bm. Pułki du tężyzny fizycznej samej młodzieży

11 rano w basenie
wsi
p.
saperów.
(t)
las,

a nat

oraz nad program
i świat” "-yi6 akt. podróż
Księcia
:

pływacki.

-leczni- dnie zajęło się dowództwo

czy rzeczywiście są to źródła

(ul. Ostrobramska 5)

S

zostanie konkurs strzelecki na strzelZ rozporządzenia
D. O. K. III nicy garnizonowej (Zakret). O tej sa:
Nie wiemy ile w tem prawdy, zorganizowany zostai w Wilnie woj- mejfgodz. rozpocznie silę pięciobój !/
kurs pływacki. Organizacją wojskowo-sportowy na boisku spor: |
możeby tą sprawą zechciała się zająć skowy
towem W.K.S, „Pogon“ (Piėromont). |
nasza
komisja sanitarna i stwierdziła kursu, który trwać będzie dwa tygoį

4

133(1143

Dziś będzie wyśietlany film

KULTURALNOOŚWIATOWY|„Dzieeko

uliczce od

cze, czy zwyczajne
ścieki kioaczne,
zatruwające
powietrze
w
uroczej
miejscowości spacerowej?

Kinematognai

JEJ

nią

Miejski

ulicą Zygmuntowską,

ten jest niemile

OEEEOEECE EEC

Kto przechodzi

Nr

w/z Czesław Karwowski

pierwotnie

którą każdy

tę samą

tematykę

wielbiciel

i formę,

zna i dokład-

nie utrzymuje w
pamięci.
Wyznaję
szczerze, iż chciałbym widzieć kiedy

„Halkę* w

zupełnie

odmiennej

od

moja

nie jest tak

„blužnierczą“,

jak były

tożsamo
można
partji
Mari powinna być w odpowiednich śro- szałka (p. Witas). Trudno jeszcze wypowiskach rozważana.
wnioskować— jakie byłoby
wrażenie
Przechodząc do wykonania, trzeba ogólne, gdyby do tego dołączoną by-

się to może

niejednemu

pochwalić
zwykłej inscenizacji, a mianowicie na bezwzględnie
podstawie koncepcij
dwuaktowej
z pracowicie przygotowanego

poprawnie;

wydawać i "stwierdzić o wykonaniu

staranność ła gra sceniczna. Moje przekonanie o
zespołu,

niemożliwości stworzenia teatru opemiejscowemi, mimo
kowanych aryj, tańców i t. p. Zdaje ży wszystkim wykonawcom oraz ini- naogół pomyślnego
wyniku
tego
mi się, iż takie ześrodkowanie akcji cjatorom i kierownikom w osobach wieczoru, jeszcze nie zostało zachwiadramatycznej wyszłoby na korzyść prof. Adama Ludwiga, kapm. Stefana ne. Czekam na dowody bardziej przeSzeli- konywujące.
całości, przez wyeliminowanie ustępów Śledzińskiego i d-rą Tadeusza
przestarzałych, noszących
wyraźne gowskiego. Partję tytułową wykonała
Michał Józefowicz,
piętno czasów bezpowrotnie prze- z wielkim artyzmem i niepospolitą
szłych i panującej wówczas dość po- muzykalnością Wanda Hendrychówna.

włączeniem do niej obu wyżej wzmian- za co się szczere podziękowanie nale. rowego siłami

Odpowiedzialny za egłoszenia Zenon Ławiński.
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