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sprzedažy detalicznej cena pojedyicsego п-го 15 groszy,
Opłata pocztowa niszczOna ryczałtem.

OGŁOSZEŃ:

za tekstem

oraz

stacje przesyłkowe, a nie urzędy de*
Skarb.
Przewrót majowy będzie zapisany cydujące.
Sędziom
zapewnimy
nieusuwalw historji jako rewolucja szczególna.
ność,
lecz
nie
urzędnikom
administraNietylko nie obniżyła: lecz podniosła
kurs pieniądza państwowego. Przy- cyjnym. Przeciwnie: wszelkie kompe'
Polski zależy od tencje, . wszelką _ odpowiedzialność.
szłość gospodarcza.
wzmożenia produkcj, od pozbycia Osobna ustawa, zmieni stosunki przy
sią pasożytnictwa w naszych stosun- których wojewoda, opuszczający swój
kach gospodarczych i od tego, czy posterunek . w chwili największego
drogą unormowania
i ograniczenia niebezpieczeństwa. jak wojewoda Oapotrafimy łecki, uciekający pokryjomo 2 miasta
dów można wyliczyć dużo, Nie chcemy wydatków państwowych
gos- powierzonego jego pieczy, dostaje
nic robotnikowi odebrać z tego co zdo- uporządkować nasze stosunki
jeszcze później odszkodowanie ze
był dlą swego "obra,—powiem więcej podarczo fiskalne.
skarbu państwa, Chcemy wychować
nie chcemy ni
cofnąć czy zmienić
Oświata.
odpowiedzialnych
kierowników a nie
bez porożur'.nia z nim,
Lecz tępić
Są
dziedziny,
na
które
łożyć
potresować
ludzi
w
uchylaniu
się od
będziemy fikcje szkodliwe, które szkowinno
państwo
przed
innemi.
Spradecyzji
I
odpowiedzialności.
dzą państwu. Należy usunąć ustawy,
które wykonać się nie da. Prezydent wiedliwość: wymiar sprawiedliwości
Samorząd.
prawie zatamowaministrów dzisiaj — proszę panów — został utrudniony,
Stworzymy mocny i wielki samoniedostajuż nie jest wychowywany, jak pa- ny przez nadmiar spraw,
rząd, Zarzucimy na kraj Sieć, która
nienka ze starego dworu, której naj- teczność sędziów i złą organizację.
wyłowi każdą jednostkę jmogącą odWojsko:
—
tutaj
nie
my,
lecz
nasz
większą zaletą była nieświadomość i
dać swe siły i zdolności pracy spo:
naiwność. Moja prezydencką niewin- wywiad wojskowy dyktuje nam kwo'
zdobyć się musimy. łecznej.
ność nie sięga tak daleko, abym nie ty, na które
Każda dzielnica otrzyma inny uWreszcie oświata powszechna.
|
wiedział,
że w
każdej
restauracji
strój samorządowy.
Szkoła
pospolita
jest
ogniwem,
na całym
terenie
Rzeczypospolitej
Samorząd obejmie dużą i odpoktóre związuje na zawsze młodego
każdy
pije
w niedzielę tyle alkoobywatela z państwem. Jak podróż- wiedzialną dziedzinę.
holu ile sam chce. Więc poco utrzynicy odkrywający nowy lądy, tak my
Samorząd zostanie w ten sposób
mywać ustawę, której się nie prze-

nie

odźwierciadla

artykuł

konserwatywnego

pro-

gramu naprawy państwa — Nie! starałem
się pisać swój artykuł, jakgdybym istotnie
miał dla obecnego prezydenta
rządu pisać
mowę, licząc się z jego warunkami, z jego
składem gabinetu, z dzisiejszą sytuacją: polltyczną i z tem, że prof, Bartel jest obciążony demokratycznemi swemi poglądami.
Natomiast nie chciałem się liczyć ze
stanem faktycznym jeżeli chodzi o obecny
stosunek rządu do Sejmu. Jest on. skandaliczny. Rząd cofnął się na całej linji, żąda
od Sejmu nie wiele więcej od tego, co od
Izby Poselskiej otrzymał p, Wład, Grabski,
a sprawę rewizji Konstytucji odłożył do
przyszłego Sejmu, Jest to zaprzepaszczenie
wszelkich nadziei, zaprzepaszczenie nastrojów. Dzisiejsza mowa miu, Makowskiego
jest jednym więcej nonsensem w życiu demokratycznej Polski. To też pisząc artykuł
w formie fantastycznej mowy prof. Bartla,
Wiem,
że
nie chcę mieć do czynienia z p. Bartlem z strzegą.
17 Lipca, lecz z p. Bartlem z 17 Maja.
dawstwo. spadkowe

Panowie posłowie Sejmu!
Panowie posłowie Sejmul
Staję przed panami jako szef
rządu, nominacja którego

nie odbyła się na zlecenie panów.
Rozumiem olbrzymią odpowiedzial-

ność, którą fakt ten włożył na moje
barki i na barki

moich

kolegów.

Żdobycze socjalne.
Robotnik polski w porównaniu do
robotników innych krajów wywalczył

sobie ustawową ochronę
dużą,

że słusznie ją

pracy

zdobyczami

ustawo-

przez szkołę powszechną

trafiamy na

tak jest ułożone, nowe pokłady miłości dla państwa.
Szczególnie piękne pod tym wzglęże spadkobierca więcej właściwie za*
płacić powinien, niż spadek korzyści dem posiąda karty polska szkoła na
mu przynosi, Oczywiście. nikt nie wschodzie.
Lecz państwo nie będzie popiezapłaci więcej, niż ma.
Z umysłem
rało
dalszego pędu naszego spolemówię o szkodliwych fikcjach wieczeństwa
ku intelektualizacji, Pamiętajdy, gdy mówię
o ustawodawstwie
my,
że
naród
zdobywczy, imperjalisocjalnem.
:
styczny naród Stanów Zjedn. AmeryReforma rolna.
ki uczy się znacznie krócej; niż my.
społeczeństwa, wydajność
Rząd nie widzi
natychmiastowej Wartość
potrzeby wstrzymania działania obec- jego pracy, jak uczą nas tego przy”
nej ustawy. o parcelacji i osadnictwie. „kłady, nie zależy od ilości pojęć. .oAle w przyszłości przystąpi do jej logarytmach i klasykach łacińskich
tułających się po głowach. Młodziezmiany.

Cat.

pierwszego

nasze

tak
so-

Nasze życie gospodarcze wymaga

cjalnemi nazywamy. Słyszałem o żydowskim przedsiębiorcy, który swoją
fabrykę guzików przeniósł z Polski
do Moskwy twierdząc, że tam mniej
ponosi kosztów na świadczenia socjalne. Robotnik polski lepiej jest

uzdrowienia

stosunków

maga ingerencji państwa

rolnych, wy*

w tej dzie-

dzinie. Wiemy co to znaczą szachownice, sznury, serwituty.
Ale nie mogę zamykać oczu na to, że reforma

10 groszy

urzędów

Nie

utrwalać, zachowywać i rozbudowy*
wać państwo; które mu tych zdobyczy socjalnych udzieliło. Jeśli w naszych warunkach geograficznych tak
humanitarne, nowoczesne
i daleko

idące ustawodawstwo socjalne jest
luxusem, to jest to luxus na którego
patrzymy z rozkoszą.
Ale na tem ustawodawstwie ciąży
cały szereg przepisów, które korzyści
klasie robotniczej
nie przynoszą
i
które usunąć można. Wskażę na kil-

.Nie jest związane z

żadną korzyścią dla klasy robotniczej,
że kasy chorych z powodu
przeciążenia ich częścią administracyjną
i
biurokratyczną kosztują tak drogo, a

korzystanie z ich usług jest tak niepo:
pularne w kraju całym: Tutaj życie samo wymaga gruntownej reformy. Nie

|

karmowy
poleca

Wileński Syndykat Rolniczy.
Wilno,

Zawalna 9, tel. 323.
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i
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LECZY,
PRZYCZYNY

i SKUTKI

ZATWARDZENIA
Sprzedaż w aptekach i składach
aptecznycz.

W. Z. P, Nr. 34 Wilne, 15.VI! 1925 r.

się czę:

Kronika

reklamowa

z prowincji o 26 proc. drożej

polityczne nie

zbudowany, aby hasła

papieru, to

40 gr. W

nadesłane

lub

n-ch

świątecznych

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

Sejm

i BHząd.

Prez. Mościcki w Spale,

miasł

trojizbowošci

WARSZAWA. 17.VII (tel.wł. Słowa),
P. prezydent Mościcki wyjechał dziś

pozostaniemy

przy dwuch Izbach.
do Spały.
Jutro p. Prezydent wraca
do Warszawy aby być obecnym na
Polityka zagraniczna.
Polska jest potęgą militarną. Ze konkurszch hippicznych.
względu
na to, jak również
ze Trazlokacia zakładów
szkolwzględu na nasze położenie gospo:
nych wojskowych.
darcze—Polska jest kluczem równoWARSZAWA, 17.VII (tel. wł. Słowa),
wagi europejskiej. Trzymamy ten klucz Do Osirowia Łomżyńskiego, rzekomo,
silnie oburącz, ale trzymamy go we mają być przeniesione nietylko podchorążówka, ałe również szkoła
ofiwłasnych rękach.
Stoimy na straży pokoju Europy, cerska piechoty
ny piechoty.
pewni
swego znaczenia, dumni
że

Stan

swej armii.
Jesteśmy
dycji.

państwem o starej

Za czasów

mego

tra«

oraz bataljon

szkol:

rokowań handlowych
Niemcami.

z

urzędowania

WARSZAWA, 17.VII (żel wł, Stoma)
z Prezes delegacji polskiej dla rokowań
incydentami, treścią których jest, że handlowych z Niemcami dr. Cbaševi:
część Odpowiedzialnych
polityków ski i cztonek delegacji sen, Bartosojuszniczego państwa szarpie cześć szewicz odbyli dziś konferencję z
przedstawicielami prasy w min. spr,
wolałbym

nie

mieć do czynienia

Polski.

Polityka

międzynarodowa

nie jest

zagr.]

Z wyjaśnień p. Chądzyńskiego
wynikło,
że Niemcy rozumieją iż
celną stanowczo przegrały i
dowoli. Nie możemy mieć w swojem wojnę
że wobec tego będą skłonniejsi do
sąsiedztwie państwa, które nie zna zawarcia
traktatu handlowego. Nie nasalonem, w którym

można żartować

własnych granic i myli je w urzędo- leży jednak przypuszczać
wych

|

by mogło
w każdym ra-

publikacjach

geograficznych; to nastąpić b. prędko,
przed kilkoma miesiącami nastąna zie

które nie wie, czy z nami
jest
stopie wojny czy też pokoju,

:
e
pić to nie może.
oznajChądzyński
p.
Wreszcie
Dosyć tych żartów! Wyjaśnimy te
mił, że chodzi © zawarcie ściślejsze-

rzeczy

sami,

nie pytając

nikogo

a więc tyl:

odegrywały w nim żadnej roli i nie radę. Stosunek naszych sił do sił na: go traktatu handlowego,
o o uregulowanie sprawy taryf celprzeszkadzały obsadzać stanowisk za- szego sąsiada gwarantuje nam poko- nych, zakazu
przywozu i wywozu

leżnie od

gospodarczych

uzdolnień jowe załatwienie tych

jednostek. Głosowanie 'do wšzys

stopni ciał samorządowych. będzie
miało miejsce w kurjach
gospodar:
czo-zawodowych.
„
Samorząd gmin żydowskich.

Druga połowa

Jesteśmy dość

silni, aby

oświadczyć,

czyją niepodległość, i dość silni

komedję

międzynarodową,

wyprawia

którą

z

od kilku lat Litwa

ogromne

żydów

się 04
cjii odseparowania

Świata

ich własnej
w unikultury.

narodowej,

żydowskiej

wyznaniowej. Ponieważ faktem jest, że

inaczej wpływy propagandy

Nad tą ostatnią kwestją obrady
się w poniedziałek.

Panowie posłowie!

łuje, i dzięki

temu, že was

po zama/

Panu Makowskiemu wołano,
mówił o zamachu
majowym:

Dolar w Warszawie.

aby

Kowieńska, załatwić bez niczyjej rady,
zapasy energji, dążące do nacjonaliza- wskazówki ani pomocy.

wytworzyła wśród

praw

ewent. kontyngentu i wreszcie
osób fizycznych i prawnych.

że stoimy na stanowisku terytorjalnerozpoczną
go status quo i nie czychamy na ni-

XIX ego nami

wieku

nieporozumień.

gdy
„to

WARSZAWA,

Dziś w obrotach
płacono 9.18.

17.VIL (fel. wł. Słowa).

prywatnych

za dolar
`

Litwa cheg wojny z- Polską.
Prowokacyjny komunikat
„Elty*. — Wpływy Berlina.
Prasa

kowieńska

nie

prze

staje alarmować opinji o rzekomych przygotowaniach Polski do
wojny z Litwą. Do pism litewskich

w

Kownie

przyłączyła

się

obecnie również niemiecka prasa bałtycka,
pozostająca, jak

wiadomo, pod wpływem Berlina.
Ostatnio „Rigasche Rundschau“
zamieszcza nieslychanie prowo:

kacyjny
komunikat
urzędowej
litewskiej ajencji telegraficznej

|

komunistycznej
sięgają robotniczego i inteligenckiego mówi minister sprawiedliwości”. Tak „Elta“, specjalnie
Postanowieniem stano wczem
nadany
do
mowa.
pism
ryskich.
Komunikat
ten
ordywięc
łego gabinetu jest zerwanie z tą trakiego,
żydows
proletarjatu
jest—panowie,—to mówił
prawnik,
Stwórzmy warunki odpowiednie nacja
dycją. Dlatego nie obiecujemy prędwyborcza będzie tam tak skon- który wie, że udany zamach stanu głosi:
„Cały obszar Wileńszczyzny
dla tych, którzy się chcą na zawsze
ko nowego projektu ustawy
naprastruowana, aby zapewnić przewagę jest elementem
twórczym w prawie przedstawia obóz wojenny. Pronauce
poświęcić, Jecz starajmy się
wy stosunków rolnych. Wymagają
elementom dojrzałym i gospodarczo konstytucyjnem.
wadzone są gorączkowe Przypo.
uprościć i skrócić program naszych odpowiedzialnym.
one studjów w całej Rzeczypospo*
do wojny. Do
Wilna
Wnosimy ustawę o
dekretach, towania
przybyły
olbrzymie
zapasy
amulitej. Nowy projekt może się o- średnich i wyższych zakładów nauPrzy wyborach do Sejmu ludność chcemy zmiany konstytucji, Wierzy- nicji i broni, oraz szereg pułków
kowy
ch.
pierać jedynie na
gospodarczych
żydowska głosować będzie w osob- my, że taki jest właśnie program, z głębi Polski. Linja wojsk pol.
wnioskach
i dlatego przedewszyst«
Reorganizacja administracji.
nej kurii.
którego wymaga Polska.
skich przedstawia się o"
kiem uwzględniać będzie specyficzne
Panowiel Czy zażądacie
znów co: Swigciany-Kulpineny-IgnaliGłosowanie pośrednie.
Administracja nasza jest wzoropotrzeby
i warunki
każdego wojeno.
Również
skoncentrowane
мапа
na przykładzie
austryjackin.
Obecne głosowanie
powszechne teraz, jak żądaliście tego niedawno, zostały wojska nad granicą łowództwa.
aby nawet ministerrwojny i wódz armji tewską. Mieszkańcy pogranicza
Główną jej cechą jest, że żaden
uPartyjny chara kter w dotychcza- rzędnik nic nie może zrobić i za nic w wielu miejscowościach zwłaszcza zależni byli we wszystkiem od sejmowej zmuszani są do wstępowania
do |
wiejskich przypomina scenę biblijną,
sowem opracowywaniu reformy rol- nie jest odpowiedzialny.
ochotniczych
pod.
Odpowie- w której jakób wyprasza błogosła- komisji wojskowej. Nie! tego animu* oddziałów
groźbą
wysyłki
w głąb Polski.
nej sprawił, że zanadto operowano 'dzialność rozprasza się pomiędzy stawieństwa u niewidomego ojca, za- szu już nie macie. Ale czy jeszcze Generał Żeligowski odbył ostat.
tam liczbą, majoryzowaniem jednych rostwem, radą ministrów, a komisją
nie
przeceniacie
swych
sił,
uzdolnień
miast Ezawa.' Wyborca nie jest dość
nio tajną konferencję z Marszałprzez drugich.
Zmajoryzowano
w sejmową.
Wszyscy to dotychczas przygotowany, aby ocenić kto istotnie i powagi w kraju?
kiem
Piłsudskim w Druskieni:
ten sposób interesy dwóch klas rol- wiedzieli, nikt temu nie zaradził,
Piotr Arkadjewicz Stolypin powie- kach.
Graniczne posterunki Iibędzie
dobrze
reprezentował
jego
poniczych naszej ludności, nieliczną klasę
tewskie mają być napadnięte lada
dział
do
Dumy
rosyjskiej:
«Nie
zaMusimy powołać władzę odpo- trzeby.
4
właścicieli większej własności
ziem- wiedzialną!
Wyczekiwany jestijjedyЕ
straszyciel» Było to beżpośrednio po chwila.
W tych warunkach
pošredniošė
nie odpowiedni moment*.
skiej i liczną klasę, robotników
rolzamachu, w którym raniono mu córkę,
Na czele województw staną komisje
wyborów
będzie
reformą
nie
antynych. ; Musimy o tej klasie pomyś- wojewódzkie.
zniszczono mieszkanie.
Cała Rosja
Co pisze «Lietuva».
Okręgi
administracji
leć, a nie stwarzać u siebie bezdom- szkolnej, skarbowej, wogóle * admini- demokratyczną, lecz demokratyczną. była wtedy przeciw niemu i parlament
Z
Kowna
donoszą:
Urzędowy
nego proletarjatu. Kilkusetzłotowe od. stracji niezespolonej pokrywać się Wyborca będzie głosował na elektora, był wyrazicielem może błędnej, lecz organ «Lietuva» zamieścił artykuł, w
którego zna i któremu ufa, rzeczą
szkodowania sprawy nie załatwią.
będą z granicami województw. Kura- elektora będzie nie zawieść zaufania panującej opinji rosyjskiej. Dziś ja— którym wypowiada się za możliwopisze
przedstawiciel rządu, którego hasłem ścią wojny z Polską. Polska —
Nie możemy teżoczu zamykać na tor szkolny, czy Prezes lzby Skarbowyborcy.
|
'
«Lietuva» — jak również
państwa
znaczenie, które dla naszej produkcji wej będzie członkiem komisji
jest ograniczyć
omnipotencję parlawoje.
europejskie, spodziewały
się że z
rolnej, naszego eksportu, (naszego fi- wódzkiej, pod przewodnictwem woIzba Wyższa.
mentu, mam całą opinię społeczeń: przyjściem do steru państwa nowego
skalizmu, przedstawiają większe war- jewody.
W ten sposób zniknie adSenat powinien się przekształcić stwa swego państwa pod tym wzglę- rządu w Kownie, umożliwione zostaSztaty rolne. Ich niszczenie nie może ministracja niezespolona.
w Radę Stanu. Dziś instytucja ta nie dem za sobą. Wasz zaś wczorajszy ną stosunki polsko-litewskie, Dekla- |
być naszym celem. Państwo do wyMusi nastąpić dekoncentracja, Mini- przedstawia żadnej. wartości. Jeżeli wyborca już wam dziś zazdrości tych racja premjera rozchwiała te nadzieje.
Wobec tego marsz, Piłsudski przygo”
właszczenia przystąpić czasami może sterstwo pozostanie jako kierownik wrócimy do projektów konstytucji nędznych djet, któreście sobie uchwa: towuje się do wojny. Obawa przed ©
i musi, lecz $wywłaszczenie to po- główny, jako
laboratorjum
planów, złożonej przez p. min.
Wojciechow- lili i darmowych biletów kolejowych. napadem Polski zmusza nas do przy:
winno być uważans za zło koniecz- projektów, jako poradnia, jako wódz skiego w 1919 r, zobaczymy tam IzPójdźcieza przykładem zwycięzcy gotowania godnego odparcia.
:
Według krążących pogłosek w ko:
ne, a nie za cel do którego się dąży. dopiero
w chwilach szczególnych. bę Wyższą w składzie 30 osób po: z zamachu majowego. Powrócił na
Ani wywłaszczać i niszczyć warszta- Wykonawcą będzie wojewoda
i sta- chodzący z nominacji, 8 członków drogę legalną. I wy stańcie na grun- łach politycznych, artykuły te inspirowane są z Berlina. Część spoletów o dużem produkcyjnem natęże- rosta. Kompetencje ich będą znako- wybranych przez kolegja naukowe j cie legalnym, Uchwalcieto czego rząd czeństwa
litewskiego jawnie "wa
żąda, złóżcie z siebie odpowiedzial“ że Litwa chce sprowokować
niu nie będziemy, ani też z wywła: micie rozszerzone.
Polskę
30 członków przez Seim.
i
jest
przeciwna
tej
metodzie,
ność
za
losy
kraju,
uwierzcie
że
zmiaszczenia nie będziemy czynić celu
Uproszczenie systemu. urzędowa:
Ciałotakie, jeżeli zrównamy jego
samego w 30. e. Tutaj moje poglą- nia musi być istotne. Papier tępić się kompetencje z Sejmem, będzie mogło na konstytucji, ustroju Polski wprody djametra::ie się rozchodzą
tępić doskonale łączyć charakter pracy Ra: wadzi państwo nasze na Świetne,
z po- będzie bezlitośnie, jak również
glądami p. Witosa.
się będą urzędy, które istnieją jako dy Stanu z pracą Izby Wyższej. Za- świeętlane drogi przyszłości.
ca- by się

ciwnie chcemy utrwalać i zabezpie:
czać jego zdobycze, tak jak chcemy

|o WIES

odbywała

sto pod kątein kwalifikacyj partyjnych. a nie kawałkiem

chcemy mu nic odbierać. Prze-

ka przykładów:

ziemskich

Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr

chu majowym nie rozpędzono.
wersytecie,
narodo:
Powstaną u nas gminy
Stoję na gruncie prawa polskiego,
Szanujmy naukę, lecz nie przypi- wo żydowskie. Ponieważ żydzi są
ale
nie chcę zawisnąć w powietrzu
rolna propagowana była u nas nie sujmy jej zalet uniwersalnych, nie narodem religijnym, więc w gminach
chroniony przez ustawę, aniżeli
rowszelkich: tych zapewnimy poważne stanowisko odrywając się od rzeczywistości polprzez hasła gospodarcze, lecz hasła róbmy z niej sprawdzianu
skiej, polityki i aktualnej
historji
botnik wielkich demokracyj zachodu, partyja?
- wyborcze.
Nawet obsada wartości. Gdyby „życie było walką na przedstawicielom ich organizacji wy- polskiej.
aniżeli robotnik w sąsiednich, konkudyplomy,a dyplom był talizmanem,

rujących z nami Niemczech.

:

— Nowy Świat 46—14

POWIATOWA—ul.

chrześcijańskiego. Nam Polakon: jest
Panowie posłowie! Jeśli obraduje2
to na rękę.
cie tu dziś, to dzięki dwum faktom.
Musimy te zapasy energji skiero- Dzięki temu żeście do tej Izby obraniec często więcej się wyrabia, | lepiej
wač z toru walki przeciw spoleczen- ni zostali na podstawie ordynacji,
się przygotowuje do pracy
społeczemu na tor budowania która dziś już tyle zastrzeżeń wywonej przez rok spędzony w okopach stwu polski
na wojnie, niż rok spędzony

Ž

Maja 5

262

Ubieram dziś artykuł w formę mowy, jest związane z żadną dla
klasy roktórą powinien powiedzieć prof. Bartel. Po- botniczej korzyścią,
że fryzjer nie
jutrze prezydent naszego rządu wypowie namoże u nas golić w niedzielę, podprawdę swoją mowę, Powinien w niej powykowiedzieć oczywiście wiele więcej, niż to czas gdy fotograf swobodnie
potrafl uczynić dziennikarz w ciągu kilku nuje swój zawód, Żadnej też korzyści
godzinnej pracy, Powinien objaśnić nas o nie przynosi
klasie robotniczej,
że
stanie Polski, o tym materjale który ma i dzieci które idą rano do
szkoły nie
z którego chce Polskę budować: Niestety,
z popowinien się także tłómaczyć dlaczego w mogą zjeść świeżego chleba,
wodu
ustawowych
godzin
handlu.
swoim pochodzie raka zabrnął tak daleko
w tył i kogo się mianowicie w Sejmie prze
Są to przykłady, lecz takich przykłaZwrócę też uwagę, że niniejszy

28

— ul. Rynek 9 8

3-go

Mow, która powinien powiedzieć prezydent Bartel

straszył.

— ui. Mickiewicza .20

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska
POSTAWY — ui. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

skończyła

nasza

wojna do-
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OBRADY IZBY POSELSKIEJ]

Wywiad

de Rivera.

Wrażenia,
Na

WARSZAWA, 17.VII (żel,wł. Słowa)
dzisiejszem posiedzeniu Sejmu

byio tak nudno, do tego stopnia nie
wzbudziło ono większego zaintereso-wania, że nawet przemówienie min.
Makowskiego nie zdołało
wyciągnąc

do zupełnie pustej sali większej ilości
posłów

z bufetu.

Przykrości Posła Stanów Zjednoczonych w Warszawie,

z gen. Primo

PARYŻ, 16.VII (PAT).

Dzienniki

Jakoś głucho o tem było w prasie polskiej, natomiast dowiadujemy się bardzo
charakterystycznego wypadku jaki się zdarzył posłowi Stanów Zjednoczonych w Pol.
sce, z okazji obchodu uroczystego 150-lecia
niezawisłości zamorskiej republiki. Z okazji
tego Święta, poseł Stanów Zjednoczonych

zamieszczają wywiad
z gen. Primo
a zwłaszcza nie uzyskają de Rivera, który stwierdził, iż wojte poprawki,
które nie ska hiszpańskie
zajmują
terytorjum

na plenum,
większości

były zawarte w poprzednim projekcie Riffu bez poważnego oporu, tak iż
rządowym (podniesienie cenzusu wie- wkrótce będą mogły odzyskać Szeku i t. d.) Również nie ulega wątpli* szuan. Następnie premjer hiszpański
wości, że przyznane rządowi
pelnomocnictwa będą b. szczupłe.
Mimo
to w
dalszym ciągu panuje
prze-

w
W

zaznaczył,
iż dyrektorjat
zamierza
przystąpić na jesieni
do organizacji
parlamentu na podstawie
gospodar-

swego

ko

o poniedziałkowem

wątpliwie może łatwo zrobić pewną
obstrukcję, Coraz bardziej utrwala
się przekonanie,

że bardzo

część poprawek komisji
nej nie uzyska

znaczna

konstytucyj:

potrzebnej

większości

nastąpiła nagła zmiana
premjera.

demonstracja

wojska

jako środek
gdyby
pełno*

Sejmu,
wobec
presji rządu
rząd uważał, że przyznane mu

mocnictwa są zamałe.

Posiedzenie

min. Makowskiego.

O całości dotychczasowych prac
i zamierzeń będzie mówić
w poniedziałek prezes
rady
ministrów. Mi:

Fo:dson
Fordson

łego miejsca w Radzie Ligi Narodów,

podtrzymuje
swe
wrześniem
nic nie

jednomanda- newskiego.
Po przemówieniach Priłuckiego i ski wypowiada się za
okręgami.
Następnie
"za:
ks, llkowa, którzy przemawiają opo- towemi
(EITRUNTES
O Uni S TLS
i
KSS
zycyjnie, piastowiec pos. Gawlikow- biera głos min. Makowski.

Przemówenie

Tam, gdzie
zmniejszają

nieufności dla członków rządu) i do
art. 125
(przeniesienia
uprawnienia
co do zmian Konstytucji z przyszłe:

nister ograniczy się do sprawy zmia- go na następny z kolei Sejm). Prze:
chodząc do szczegółów, p. minister
uważa Sformułowanie
komisji w
sprawie budżetu za dobre.
Co do rozwiązania Sejmu, touzupełnia
pewną
niecznościami życiowemi nie moga przepis obecny
być rozważane inne zmiany. Być lukę: kto ma wykonać akt rozwiązasam Sejm to
może, wiele byłoby jeszcze pożąda- nia Sejmu, jeśli nawet

ny Konstytucji.
Rząd złożył projekt, bo
uważa
go za konieczność życia. Zawarty on
jest w takich ramach,
że po za ko-

Fordson

daje

on

B

się

minimalne

koszty

utrzymani

ciężary,

a,

UPOWAŻNIENI

ne Ztg." omawiająca politykę Polski
dochodzi do wniosku,
że celem tej
polityki jest przedewszystkiem wytę-

we

prze”

większych

Burzliwe

debaty

w

uchwali? Ustalono,

że

ma

tego do-

nego celu,

albowiem

mundsena, który
czasie nie ożenić
wkrótce

sytetu Warszawskiego.

FORDA
Polski.

tylko Kopciuszkiem. Pos. Chomiński
nad pro- dłużej zatrzymywał
się nad pojektem ustawy o zmianach
Konsty- prawkami wniesionemi
przez. rząd,
iucji W
dalszej debacie ogólnej w szczególności nad kwestją rozwią:
przemawiali
pos. Okoń
(Chł Str. zalności Sejmu
oraz dekretowania.
Na

Sejm

popołudniowem

zakończył

posiedzeniu

dyskusję

Silne

zaniepokojenie

gp'nii pub-

licznej wywołała groźba
zamknięcia
Uniwersytetu Warszawskiego.
Sytu-

acja w jakiej
ska

«Alma

znalazła

Mater»

się warszaw:

przedstawia

pomiędzy

duaniął:

W

. m. w nocy, doszło do

krwawego

wyniku walki,

którym okazał się

Sąd

Kownie,

GDAŃSK,

i

łotewskiemi

litewskiemi.

zostali

ujęci

wraz

ze

13

dn.

i kontraban-

swym

dowódcą,

Janiskiego
litewskiej straży granicznej,
d> Rygi. Wszyscy staną przed sądem,

Polski handel

drzewny.

17—VIl Pat. Omawiając

sprawę wywozu

go, „Danzigier Vokstimme“

Wreszcie

stwierdza,

josy tego

że

drzewa

polskie.

wywozu

zależą w

Okoń

Rozpatrywanie

poszczególnych

Z kolei Izba przeszła do dyskusji pokrzywdzonych. Odmienne stano- niektórych pracowni,
otrzymywane
nad poszczególnemi artykułami pro- wisko zajęli pos. Wrona (Str. Chł.), z ministerstwa pieniądze nie są w
jekiu.

W

dyskusji

tej

dłużej

zatrzy-

Prystupa (Kom) i Ballin $(Niez. . Par- stanie pokryć najkonieczniejszych wy
mywano się przy artykułach drugim tja Chi), widząc w proponowanych datków.
i piątym projektu, zmieniających art, zmianach
chęć
podważenia
zasad
To też długi IJniwersytetu
w
11i 21
Konstytucji,
w
kierunku naszego
ustroju
parlamentarnego. elektrowni,
gazowni i t. d, siggaja
uchylenia stosunkowości głosowania Diuższe przemówienie wygłosił pos. dziesiątek tysięcy złotych.
przy wyborach do Sejmu i zmniej- Dębski (Piast) wypowiadając się zaSenat Akademicki uznał więc jed-

szenia

nietykalności

poselskiej.

obronie projektu komisji

W

sądniczo za poprawkami,

nogłośnie

w obydwu

Na
tem
dyskusję
zakończono.
tych wypadkach przemawiał
pos. Głosowanie odbędzie
się na na:
Prószyński (ZLN), dowodząc, że gło: stępnem posiedzeniu, które
wyznasowanie stosunkowe przyczyniło się czono na poniedziałek godz, 10 rano.
do rozbicia Sejmu na tak wielką Na tem samem
posiedzeniu Sejm
liczbę stronnictw, szeroko zaś pojęta przystąpi do dyskusji nad ustawą o
nietykalność poselska
uniemożliwiła pełnomocnictwach.
obronę
czci osób
przez posłów

Kwiatki niedzielne.

dalsze

wersytetu

za

niemożebne.

| Wyjazd wakacyjno - willegiaturowy biadek, siądziesz sobie na ławeczce
do Werek — Kwiatki.. zagraniczne w cieniu na spadzie góry.. Przed so*
| — Co mówi madrycki wielki polityk. bą masz widok niezrównany... na
hr. Romanones — Generat Primo de ogród Bernardyński, na wzgórza udeRivera w Paryżu — Sułtan maro korowane domkami z Zarzecza.. na
Wilence
kański i pomnik
Tyrolski — Naj: kąpiące się bezustannie w
osoby..

Pow'ddam

pani,

skarby!
— Swoją

10 tys. słuchaczów,
być zamknięta.

będzie

Jednem słowem: co tu było namyśiać się? Pojechaliśmy.
Siedząc zaś od rana do wieczora
w Werkach, jakże tu zrywać i zbiewileńskie?

Prawda?

drogą ciężko bez wska:

niedzielne — aź : zagranicę.
Przez „imaginację* oczywiście, przez
„imaginację
*...

żadne kwiatki

ojciec
Ale przyjemnie choć myślami po
'_
Nareszcie mamy
akuratne lato! czworga dzieci, zajmujący posadę re- wojażować po obcych krajach.
Gorąco? Upał? Niemożna; wytrzymać? ferenta w województwie.
Taki powinno być. Co mi to za lato
bez skwaru,
co się zowie! Nawet

znaleziona gdzieś na wsi przez
Su.noroka

tak

zwana

dra

„cholerina“,

— Proszę

cię, —

rzekłem

*

— nasz

pan prezydent Bańkowski gospodarzy

oto w Wilnie od Bóg wie kiedy bez

Oto

np. jeszcze w

tej chwili

nie

telefonu we
własnem, prywatnem opuścił Madrytu i tylko wybiera się z
nasza, tutejsza — najzupełniej w po: mieszkaniu i nie tylko mu to nie do- rodziną gdziekolwiek nad morze, hr.
ządku. Tak zawsze bywało za dzia- lega lecz nawet bardzo mu to doga- Romanones.
jów i pradźiadów — nie było aku: dza. Przynajmniej — powiada — ma
Osobistošė to nader wybitna i
tnego lata bez „choleriny*—
no, to
ae święty spokój. Nie przeszka- wpływowa. Był razy kilka prezesem
musi tak, widać, być. Co by to byrady ministrów, był prezydentem seza lato jeśliby się ludzie nie obja- zają|— Pan inżynier Piegutkowski też natu, uchodzi za jednego z najwydali ogórkami popijając kwaśnem mie- nieznosi telefonu — wtrącił ktoś —i trawniejszych hiszpańskich polityków
iem, nie rzucali się jeść niedojrzałych też nema go w swojem mieszkaniu. z tak zw. „Starej szkoły”, Hr. Romaabłek i gruszek? Co by to było za
— Bardzo słuszne!
podchwy- nones jest przewódcą Partji Liberaltol Piunąć tylko i już! Byle nie na ciłem. Dobrych wiadomości w dzisiej- nej, jest głową legalnej opozycji. Jego
podłogę prosto

przed

siebie.

szych czasach

Swoją jednak drogą, gdy tak

nie spodziewać

mometr pokaże 23 stopnie Reaumura
cieniu... siedzieć w mieście
„oboie*, jak powiada prawy człowiek

dzi choć jaknajpóźniej.

k

statkiem
tem.

A

yjęchać? Jak? Dokąd? Gdzie fun:

sze? Szaleństwo
— ja chodzę na

złacheckiego—mówił

i sędzia R. —

obiad do Kiubu
mi temi

i to mi w

zastępuje wiejską

się, a

ter- zła wiadomość niechże sobie przycho-

dnia-

zupelno-

willegjaturę

a

Wszelako sędzia

Ё

Rubinkiewicz u-

derzył się w czoło i zawołał:
Wiecie co, panowie! Jedźmy
do Werek! Tam

i z powro:

Sędzia Rubinkiewicz jakby trzasnął
w

stół —

jajkiem Kolumba.

ja Że też nikomu z nas

nie

przy-

szedł do głowy pomysłśtaki! Coś tak

14 głosami

przeciwko

domagającą

13 poprawkę,

co Gailiaux

się

uważał

H. LEONARDBD
zostal przeniesiony
Polecamy

duży

wybór

wysokich

Freie Presse*.

° — Du status guo? Do
dyktatorskiego

kiedy

uzna

regimu z

to

konstytucji.

politycznej i ustalone było, że podczas każdej rozmowy z bezrobotnymi
starali się oni zachwalać
doskonałości raju sowieckiego,
poddając
ostrej krytyce

wszystkie

posunięcia

rządu polskiego.

Program komunistyczny

zasiewa-

ny w dusze bezrobotnych,

często-

kroć ludzi głodnych, znajdował *' po.

datny grunt.
Wśród
bezrobotnych
rozpoczynały
się niezadowolenia
i
Szmery, które następnie wylały się w

formę, drobnych có prawdą,
miejsce

eksce-

w, kuchni

dla bezrobotnych.
. Szczegółów przewodu sądowego
nie jesteśmy w stanie podać
wobec

tego, że

sprawą

ta

była przy drzwiach

Sąd

rozpoznawana

zamkniętych.

wyniósł

wyrok

skazujący:

Syrejko—na rok twierdzy i Bukata na
pięć miesięcy
twierdzy,
zaliczając
obydwu po pięć
miesięcy
aresztu

T.

i SYN
i bawełnianych

towarów

swej brody, krótko strzyżonej i twardej
mia
Tak mówił w Madrycie
hr. Ro- oblicze pełne siły i powagi
топагmanones.
Zmiany, zmiany, zmiany... szej—dawnych
imperatorów
Romy
Jest coś w powietrzu, co
unosi się starożytnej!”
ru—po

ю

Wisłę.

Od

Guadalkwiwi-

*

— Broń Boże! — odparł żywo
Tymczasem sam hiszpański
dykhr. Romanones. Niejedną dał nam tator uświetniał swoją obecnością
szacowną naukę zamach stanu z 13 Swięto narodowe francuskie w Pary:
ściowa zmiana

Urzędzie Pośrednictwie Pracy i kuchni
bezpłatnej.
Oskarżeni oddawna byli obserwowani przez funkcjonatjuszy policji

za wła- egzotyczny władca, mimo

zamachu stanu?

września 1923 go.
Musimy
z
tych skorzystać. Musi nastąpić

16 bm.

nych o to, że w lutym roku bieżącego agitowali pómiędzy bezrobotnymi, zgromadzonymi
w Państwowym

gatunków sukiennych, wełnianych, jedwabnych
po cenach, jak zwykle, niskich.

cie, že Hiszpanja, bardzo nawet pręd:
ko, wróci do regimu zgodnego z kon- po całej Europie.
przed

dniu

Wielka 28.

vera sądzi, że jest dyktatorem — do:
żywotnim. Tymczasem ja wierzę święstytucją.

w

do obszerniejszego lokalu przy ul. Wielkiej 28,

„Neue plebiscytu
de Ri- ściwe.

_ wiedeńskiej

Generał Primo

rozpoznawał

pod

ĮJodziewi-

sprawę: Józefa Syrejko, Stanisława
Bukata i jana Potemskiego oskarżo*

PIKIEL

Wielka 28.
korespondenta

Wilnie

sędziego

kur ator Sosnowski:

za zbyteczne.

musiała

go.. tak świeżego .. tak..

—

odrzucono

cza

w

przed

prewencyjnego.
„ Potemski został całkowicie unie:
winniony.
‹
Oskarżał
w tej sprawie pod pro

posiedzeniu komisji finanso

wyszczególnienia granic pełnomoenictw rządowych,

nu Min. Oświaty, największa dziś w
Polsce placówka naukowa, bo licząca

rać kwiatki

17,VII PĄT. Na wczorajszem

O ile więc nie na-

stąpi radykalna zmiana przy wykonaniu budżetu uniwersyteckiego ze stro

Przeto dziś uczyńmy ekskursję po

cyj.. westchnął mój przyjaciel,

wej lzby

warunkach

nigdzie ta-

kiego widoku nie znaleźć. Za

PARYŻ,

prowadzenie Uni:

w podobnych

nawet wycieczkę za granicę. Cóż to bajecznego! Tak nowego... tak nieoza urocza miejscowość! Zjadłszy o- czekiwanego.. tak niewyprėbowane-

szybsza, jaka istnieje, jazda — Kło
poty z Pm
hymnem naro
|dowym —
o dokazuje dr. Sergjusz
Woronow.

Sukces min. СаШаих,

szerokie oszczędności i ograniczenią
dochodzące
nawet
do zamknięcia

artykułów.

Okręgowy

sów, jakie miały

szony z wysokości 2.731.701 zł. do
polsko-niemieckich.
do- przeciwkó
większości _ poprawek sumy 1.074 211 zł. Niestety jednak wielkiej mierze od wyników rokowań gospodarczych
Jakkolwiek
niemiecki
rynek
drzewny
zaczął
się
ostatnio
zaopatrywać
w
wodził między
innemi, że twierdze- wniesionych na
komisji przez nie- i ten budżet nie jest przez ministerdrzewo
w
Rosji
i
Finiandji,
to
jednak
oba
wspomniane
kraje
nie
dorosły
nie o wszechwładztwie u nas Sejmu które stronnictwa.
stwo wykorywany.
do współzawodniczenia z Polską w dziedzinie handlu drzewem.
jest legendą, gdyż Sejm był dotąd
Aczkolwiek wprowadzono bardzo
zmianom, przyczem pos.

stanu

swojego
ВОНА

komuniści
sądem.

przewodnictwem

Łotyszami

starcia pomiędzy

przestępcy

oficer III rejonu
Ambułajtis. Ambułajtsa przewieziono

się

Rad.) Taraszkiewicz (Biał. Gr.) oraz Uważa, że przyjęcie tych zmian zna« rozpaczliwie.
"pos. Chomiński
(Ki. Pracy).
Dwaj komicie
może
się
przyczynić
do
Budżet Uniwersytetu został w popierwsi
mówcy
wypowiedzieli
się usprawnienia
naszej machiny pań: rozumieniu z Min. Oświaty - zmniejprzeciwko wszystkim proponowanym stwowej. W końcu wypowiedział się

posterunkami

% kawalerskiego

Z SĄDÓW.
Agitatorzy

Z Rygi donoszą nam Od dłuższego czasu litewska straż graniczna upra..
wia niedozwoloną kontrabandę. Na tym tle dochodziło już nieraz do nieporozumień

zrezygnuje

na rzócz córki starego przyjacieja
reiia

Polacy pragną

Grožba zamknięcia Uniwer-

dyskusji.

ślubował
był
w swoim
się przed odkryciem
obu

biegunów — południowego
i północnego.
Obecnie cel ten został dopięty i Amundsen

Zbrojne starcie na granicy łotewsko-litewskiej:

Zakończenie

i życie
wypowiedziało
wojnę
alkoholowi,
w dzień wielki dla

Opinja publiczna żywo zajmuje się wia:
domością o zamierzonem małżeństwie А.

Z Kowna donoszą: Posiedzenie sejmu dn. 15 b. m. było wyjątkowo
przedewszystkiem
przeprowadzić
swe
burzliwe.
W. interpelacji stronnictwa rządowego wyszły na jaw sensacyjne
konać Prezydent Rzeczypospolitej,
Dlatego
«Danziger rewelacje w sprawie szafowania pieniędzmi przez b. rząd nacjonalistyczny,
Co do pełnomocnictw, to chodzi i cele polityczne.
wzywa rząd nie- Pienądze te szły bądź na agitacje i cele organizacyjne chrześć demokracji,
tu o możność zaspakajania
potrzeb Allgemeine Zig»
miecki,
aby
w
rokowaniach
z Polską bądź tęż do prywainych szkatuł ministrów. Zapowiedziane są dalsze senżycia, którego tempo
jest tak niezmiernie szybkie, że nie pozostawie- nie stracił nerwów i nie skapitulo- sacje w tym względzie,
KOWNO, 17 VII. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu
Sejmu
doszło
nie władzy obradującej, t. j. Sejmowi, wał przedwcześnie, w razie bowiem
Niemcy
stanowiska
do
burzliwych
scen.
Poseł
prawicowy
dr.
Krupawiczius'
zaatakował
w
zajęcia
przez
możności szybkiego omawiania spra w
za
co
został
nieustępliwego,
panujące
obecnie
w
niesłychanie
ostrych
słowach
ministra
oświaty
i
obraził
go,
byłoby
niedostosowaniem
się.
do
(sankcje na wypadek osiągania przez
Polsce od
szeregu
lat przesilenię wykluczony z posiedzenia. Wówczas na ławach prawicy powstała wielka
posła korzyšci od rządu), do art. 58 współczesnego tempa.
gospodarcze
doprowadzi do
kata: wrzawa, która uniemożliwiła prowadzenie
dalszych
obrad.
Posiedzenie
(tryb głosowania nad wnioskiem o
strofy, która
położy wreszcie kres musiano zamknąć.
Dalsze przemówenia.
szowinizmowi narodowemu, panującemu w Polsce.
Pos. Sochacki (kom.) i Sanojca (str, chłopskie) przemawiają przeciw rasta
IS ATS SIS
A EEA
ustawie.
Łotewska straż wzięła do niewoli oficerą litewskiego.
nych zmian, ale właściwym dła nich
terenem będzie Sejm następny, wybrany pod hasłem
rewizji Konstytucji,
:
Oprócz zmłan, które były zawarte
we wniosku rządowym,
rząd uważa
za możliwe poprzeć ze swej
strony
zmiany
do art.
22
Konstylucji

z okazji

Małżeństwo Amundsena.

P. 62
TZYSOWWIEGZASK5
WŁKEM RZECTUKANSTZNEE UECZNA

naro-

dowej, żyjącej w Polsce. W związku
z tem rokowania gospodarcze polsko:
niemieckie
nie mają właściwie żad-

miastach

toastu

REZ

obowiązujące do
kupna
przedstawiciela
Forda, :

PRZEDSTAWICIELE

wszystkich

a wstą

nie mógł

amerykańskiej republiki, nadużył prawa pro*
hibicji, obowiązującego w Stanach Zjednoczonych, wywołało. oburzenie w prasie <prohibicyjnej» Ameryki. Na głowę posła ровуpały się groźne zarzuty. Sam zaś on zmu:
szony był się tłumaczyć i ekskuzować.

Fordson

nacjonalistyczna „Danziger Allgemei:

Fukiera,

wzniesienia

a

Obejrzenie i demonstracje,
nie
u
najbliższego upoważnionego

zaproszenia,

sklepienia

odmówić

na śmierć
wszelkiemu

gdyż

ponieważ

pod

przy wyposażeniu w odpo?
pomocnicze
posiada
nieograniczone pole
zastosowania,

maszyny

Dzisiaj

pienie niemieckiej mniejszości

1

zasilany on jest nafią.
wyzyskać wielostronnie,

największe

wiednie

Na marginesie rokowań
polsko-niemieckich.
GDAŃSK 17. Vil... PAT.

i nie ma

dnia uroczystego. To stało się powodem...
Si
wymówki jaką otrzymał od swego
rządu.
:
Wiadomość bowiem, że poseł Stanów
Zjednoczonych w Warszawie, państwa które

stosowany jest
Fordson,
koszty
eksploatacyjne
się, natomiast
a
przez to
wzrasta
wydajność,
powiększa się zysk.

amortyzacji

wozi

znów

jest
idealnym
i trwałym
ruchomym
silnikiem.
jest tani ze względu na niską cenę kupna, niskie

koszty

z uprzejmego

piwszy

Dlaczego Fordson?

uczynimy — mówił dyktator, a póź:
niejsze nasze postępowanie zależeć
będzie od decyzji zgromadzenia
ge:

Izby.

nie może

Oczywiście, że poseł nie omieszkał sko-

rzystać

urażoną, że nie sama
decydowała o
losie Abd el Krima. W sprawie staHiszpanja nadal
żądania.
Przed

która trzy wie-

prawa.

kowskiego, na którego rachunek zrzu- dzenia.
ci się niepowodzenie rządu w czasie
W dalszym ciągu swego wywiadebaty konstytucyjnej Nie wykluczone, du Primo de Rivera zaprzeczył twierże może nastąpić jakaś niespodzianka, dzeniu jakoby Hiszpanja
czuła się
jakaś

gościnne winiarni,

w żaden sposób ominąć

na stanowisku

lub coś w tym rodzaju,

Któż nie zna Fukiera
w Warszawie!
uie zaszedł
w chłodnawe
i zaciszne

podwoje

sji nad pewnemi zasadniczemi
ustawami
przedewszystkiem
zaś nad
Natomiast dosyč powažnie się budżetem. Główną trudność stanowi
mėwi o ewentualneį dymisji min. Ma- kwestja
składu
takiego
zgroma-

a więc

szereg zaproszeń.
prosił o zwiedzenie

ki oto egzystuje!? Jest to swojego rodzaju
zabytek, którego, zwiedzający stolicę Polski,

posiedzeniu,

Bartel.
Wyczuwa się ogromne zmęczenie
przeciągającą się sesją i powszechną
chęć
ażeby
jaknajprędzej
przyśpieszyć. jej koniec. Jednocześnie
nie
wykluczone jest, że się sesja przedłuży,
albowiem Senat jest bardzo
niechętnie wobec rządu usposobiony i nie-

otrzymał
uprzejmie

starodawnego zakładu, również i Fu-

kier.
któż

się tyl- konanie, że rząd nie ustąpi z powodu czej. Chodzić tu będzie o zorganizozłego humoru Sejmu i Senatu, a w wanie nowej formy ustroju parlamenna którem ma zabrać głos p. premier szczególności nie przypuszczają by tarnego przystosowanego do dysku*
Z zainteresowaniem mówi

Warszawie
tej liczbie

nauk
czę-

— Polegająca na czem?
— Przedewszystkiem na zteduko:
waniu liczby posłów sejmowych do

żu.

A największą

w Paryżu

osobli-

wością w chwili obecnej, obok maro:
kańskiego sułtana, jest młody lotnik...
oczywiście: lotnikl.. p. Gartfield. Udało mu się temi dniami
«ustanowić
rekord» (całkiem modern
wyrażenie)
szybkości aeroplanowej,
rekord
nie
byle jaki, bo wszechświatowy.

Tam on na
Quai
d'Orsay,
w
Otóż podczas próby dokonanej
ministerstwie
spraw
zagranicznych w ciągu;całego dnia i jakiejś części
podpisał francusko-hiszpański układ nocy, przez który to czas motor
zwany „marokzńskim*—piórem
mu- pracował z najejęem
wysiłkiem,
zealnem

i historycznem

gdyż

piórem

udało się p.
Garifieldowi osiągnąć
Pa- szybkość wynoszącą przeciętnie bez
mała 174 kiłometry na godzinę.
Muszą być atoli dobrze płatni dlatego
Podobno
poczynione
były na
*
aby mogli
wszystek czas i całą wielką skalę policyjne środki zapobie-

połowy. Wystarczy jeśli będzie ich którem podpisywany był traktat
mniej więcej dwustu.
Nie więcej! ryski z roku 1856 go.

energję poświęcić robocie politycznej. gawcze aby się generałowi

Powinni być wybierani

na

lat

ośm

Primo

de

Jak wiadomo,

część

Tyrolu,

po

Rivera najmniejsza nie mogła przytra- żwycięskiej wielkiej wojnie, przyłączoalbo nawet na dziesięć i — niemieliby fć się przygoda, Jakoż
i porządek na została—do Włoch,
prawa powtórnie w parlamencie za- dokoła jego dyktatorskiej mości nie
Nie obeszło się bez t. zw. „tarć*,
siadać. Wolno byłoby wybierać po: był zakłócony ani razu, w najlżejszej Pomimo, że południowy
Tyrol jest
wtórnie tylko 20 posłów, najdziel- nawet mierze.
faktycznie mocno
włoskim krajem,
niejszych, najpracowitszych, najzdolGenerał Primo de Rivera zasiadł cały Tyrol.. przywykł być pod berowych 20 tu do: podczas rewjj
stronnictwo bynajmniej nie najliczniej: niejszych. Selekcję
w
Longchamps po łem Habsburgów. A przyzwyczajenie
Republiki Fran- to druga natura. Tedy cała masa roby
właśni
ich
koledzy prawicy prezydenta
sze lecz może poszczycić się całem konywali
mnóstwem wysokiej inteligencji.
z ław poselskich. Ta grupa 20 tu cuskiej, mając jako pendant po le- dowitych Niemców (bo trudno mó*
Hr. Romanones jest w dodatku powtórnie wybranych posłów stano- wicy prezydenta: sułtana marokań: wić o «Austryjakach»)
zamieszkuje
jednym z najbogatszych ludzi w Hi- wiłaby niejako łącznik między nową skiego, co go Francja teraz przyjmu- od niepamiętnych czasów
południoje i ugaszcza z niesłychanemi hono: wy Tyrol.. Wystarczy tylko przypom:
szpanji.. co też ma swoje znaczenie, a starą lzbą,
Szet liberałów
jest oczywiście @ — A jakże z rozwiązaniem parla- rami. Jakże bo inaczej! Sułtan Mulaj nieć sobie tak bardzo przed wojną
przeciwnikiem dyktatury Iecžzdekla- mentu?
Jussuf. podczas
całej. przeprawy z niemieckie miasta tyrolskie iak
np.
rowanym monarchistą.
najlojal. Bozen, Brexen, Meran etc.
— Tylko plebiscyt mógłby
uch Abd-el-Krimem wytrwał w
, Z racji rzekomego „italjanizowa— Sytuacja, w jakiej się obecnie walić rozwiązanie ciał prawodawczych. niejszej względem Francji wierności.
znajduje Hiszpąnja, jest nader po: Ale—naczelnik państwa,
Napisano już o nim w gascąch nia* tyrolskich swych
posiadłości
to
znaczy
w przez Włochy wynikło nawet, rok
ważna — mówił w tych dniach do król, musiałby mieć prawo zwołania francuskich: „Rzecz osobliwa!
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Ogłoszone

owocowych,

że

ta

kosztowna

która będzie

sach Wschodnich
<Dz. U. Rz. P.» Nr.

jedyną na

Olbrzymi trust międzynarodowy.

ziemi Wileńskiej. Dotychczas bowiem
wszystkie drzewka owocowe na Kre-

WSCHODNICH

Miejmy nadzieje,

upadłości.

MO

67 z dn. 13 VII 1926:

były

NOWY

sprowadzane

ze szkółek drzew owocowych
z Lubelskiego i Kieleckiego, wskutek cze-

go też

te drzewka

nie zawsze

tur

Wojewódz.

=
PASSE

twa

&n

^—

A

51-245,
a
28
17
70

, 419
4
4

razem

3

108

519

7

AI
8
3

10
3

34

28

1

Udział w tych ' upadłościach firm
według ich kategorji był następujący:
*
3

c

Ё

roku

23

135

6

rzemysłowe

KGloĆ

SB.

kredytowe

Razem

Š

3

3

300

Ś
1926

i

zbytu
(h)

2

9

1

—

108

519

41

34

towarzy:tw

pod

uwa:

minimalną

działalność,

częły swą działalność dopiero w r. b., 2
znajdują się w stadium likwidacji, reszta
z nikłym

rezultatem

kwiduje zaległe prace.
Na zanik akcji instytucyjnej

i raczej

Il-

wpłynął

przedewszystkiem brak gotówki
u nabyw:
ców oraz wysokie
koszty
administracyjne,

gę kryzysy, gnębiące w ostatnim cza: związane z drożyzną kredytu.
Jak wpływały podatki w czerwcu?
jest zbyt wielka, — natomiast jeden
Z zestawienia tymczasowego wpływów
szczegół daje nam wiele do myśle- z danin i monopoli w trzech dekadach czer-

wypadkami:*

nieszczęśliwemi

rodzaju

«Odrazu

rzuca się w oczy

niewspół-

mierna ilość. upadłości w wojewódz:
twach zachodnich to jest w Wielko:
polsce i na Pomorzu:

województw

ludność

tych

nie o wiele przewyższa

10 proc. ludności całej Polski, atym-

wca

rb. widzimy,

że podatki

bezpośrednie

przyniosły w pierwszej

dekadzie

11,4 mil-

jony złotych,

dekadzie

12,9

w drugiej

mil-

ś 8 Dziś

Wsch. sł, og.

N. 8 po Św.

Zach. sł o g. 19 m. 54
KOŚCIELNA

— (x) Uroczyste nabożeństwo
w kościele po-Augustjańskim W
związku z swoim pobytem w Wilnie,
metropolita ks. Ropp,
który przybył
de Wilna w celu oddania
ostatniej
usługi zmarłemu
prezesowi
Najw.

lzby

Kontroli

sk:.m uroczyste

złotych, w

tych, w drugiej 3,2 milj. zł, w trzeciej 6,1
milj, zł.; optaty stemplowe dały w pierw*

44.85

Nowy-York

130.39
31,15
21,15
247,15

Papiery
Pożyczka

21,95

2730
2737
2723
17860 _ 179,04 _ 17816

Wiedeń
Włochy
Belgja
Stokholm

130.72
31,23
21.20
247,77

4350
—

—
—

—proc. listy zast.
ziemskie przedw.

31.25

—

31,75

Państw, $. p. Janowi

odprawi

w

dniu

dzisiejszym w kościele po Auzustjańnabożeństwo.

ŻAŁOBNA
— Pogrzeb ś. p. Jana Żarnowskiega. Wczoraj
o golzinie 11-ej

wczorajszym

Trockiego

w

odbył

Sejmiku

pow.

się

zjazd

były gorsze, aniżeli w

nem również byłoby

innych,

„dziw :

mniemanie,

akieś złośliwe fatum prześladuje

sa

sfery

Ubiegty miesiąc był pod względem
wpływów podatkowych rekordowym w roku
bieżącym,

wpływy

nych 1 monopoli
niu 11,4 miljon,

bowiem

z danin

pyblicz-

wynosiły w r. b.: w styczzłotych, w lutym 92,9 mil.

iż zły W marcu 1028 milj. ł,, w kwietaiu 119

tu-

przemysłowo-handlowe,

pozostaje więc tylko jedne przypusz*

mijj. zt, w maju
mj. zł.

121 milj;, w czerwcu

122,5

wych na czele z wice-prezesem Naj:
wyższej Izby Kontroli p Rugiewiczem,
reprezentanci miejscowych urzędów,
instytucyj naukowych
i organizacyj
spałecznych — między innemi wicewojewoda wileński Malinowski,
de-

legat prokuratorji

Do ustawy i rozporządzenia.

generalnej

Kopeć,

rektor
Uniwersytetu
Zdziechowski,
czenie, że wina spada na wadliwe
prof. Parczewski—oraz liczne
grono
«Dz
U.
Rz.
P.»
Nr.
63
z
dn.
2.Vii
1926
kierownictwo przedsiębiorstw. Za czaosób, życzliwych pamięci
zmarłego.
—
Ustawa
z
dn.
1-Vil-26
o
uzupełnieniu
sów niemieckich przemysł i większy prowizorjum budżetowego na czas od 1.V Nabożeństwo celebrował J. E. ks.
handel b. dzielnicy pruskiej
znajdo- do 30.Vi 1926 i o prowizorjum budżetowem arcybiskup Ropp.
Po nabożeństwie
wał się w rękach Niemcówi żydów, na czas od 1.VIL do 301X 1926 r. (poz. 376); uformował się pochód żałobny i ru— Rinie Mura Skarbu z da. 28.VI 1926
a ludność polska brała mały udział
Szył na cmentarz Rossę, gdzie zwłoki
w
życiu
przemysłowo-handlowem. o przedłużeniu terminu składania podań o š. p. Jana Żarnowskiego spoczęły w

Po

wskrzeszeniu

Polski

uległy zasadniczej
przejęli opuszczone
i stworzyli

stosunki

zmianie.
warsztaty

wiele

nowych

Polacy
pracy
lecz

nabyła
Dopóki

«Dz.

tradycjami ani umiejętnościami
np. w: odmiennych 'warunkach

z dn,

z

kart,

jasnó i otwarcie:

ani Pomqórze nie

Trzeba

'ani

zdały

powiedzieć

Wielkopolska,
egzaminų z

umiejętności kierowania przedsiębior.
stwami i w dalszym

froska

do tytułów

na okazi-

terytorjum

Z. 5. 5. К.

na

U. Rz. P.» Nr. 64

na tem

z-dn. 6.VII

tery-

1926:

— Renie M-ra' Skarbu i sprawiedliwości
30VI

1926

zmieniające

r-nie

grobach rodzinnych. Na trumnie zło-

żono szereg wieńców, wśród których
znajdowały się wieńce od Pana Pre-

zydenta i rządu Rzeczypospolitej.

URZĘDOWĄ.

z da.

14 XI 1924 o lichwie pieniężnej (poz. 381);

— Rmie Mra Przemysłu i Handlu z
— (x) Nareszcie! Urząd
Wojeludność [b.
Kongresówki. de* 30.Vi
1926 o opłatach probierczych (poz.
wództwa Wileńskiego odmówi? partji
trwała dewaluacja, pozory 82),

dobrobytu i celowego kierownictwa
wystarczył
lecz
były zachowane,
krėiki okres stabilizacji waluty, aby
runęło, niby
przedsiębiorstw
wiele

domki

praw

lub złożonych w instytucjach
torjum (poz. 378).

na

"ogół nie rozporządzali ani odpowied:
niemi
które

zabezpieczenie

ciela wywiezionych

ciągu

o los wielu warsztatów

istnieje

«Dz, U. Rz. P.» Nr. 65 z dn, 7.VII 1926:
— Konwencja
między Polską a Niem-

cami o ułatwieniach
nicznym, podpisana
grudnia

«Dz.

1924

(poz.

U. Rz. P>
—

R-nie

w małym ruchu graw Gdańsku dnia 30

383),

z dn. 10.VIł 1926;

Reform

Rolnych

z dn.

19.Vi 1926 wydane w porozumieniu z M-rem
Starbii

„oraz

M-remi

wydania

na urządzeenie wiecu

Rolnictwa

zmianie statutu Państwowego
pracy. va 0 (poz, 395).

i D. P.

o

Banku Rolne-

zezwolenia

wyznaczonego

na dzień 18 bm. w
Duniłowiczach,
gdyż jak się dowiedział,
działalność

tego stronnictwa w

Nr. 66

M-rą

„Wyzwolenie*«

więz

okalicy

Duniło-

przybiera charakter antypaństwo-

wej agitacji.
— (o)

8

Podwyższenie

stemplowych.

opłaty stemplowe

Z dniem

opłat
16

lipca

zostały podwyższo-

po

15

pod uwagę że hymn

„Star

Spangled

mi manifestacjami
Ale—uspokoiło się.

wrogów, z którymi... niedawno się
jeszcze walczyło na śmierć i życie.

Banner? którego kompozytorem
jest
Francis Scott Key, pochodzi
z roku
odciągnąć od solidaryzowania
się z 1814 go, t. j. z czasów, kiedy jeszcze
Świeżem
było zapatrywanie
rodakami „włoskimi*; rząd
berliński bardzo
miał niemało kłopotu 2 tyrolofilskie- się w Ameryce na Anglików jako na

monachijskiemi...

Tymczasem

teaz—nowy incydent.
uwziął
się
i wystawić
pomnik Zwycięstwa akurat w Bozen
w „mieście Waltera von „der Vogelweide“, jak wołają niemieccy Tyrolczycy lub, jeśli kto woli, Niemcy
tyrolscy.
Zjechali się do Bozen na uroczy”

Rząd

włoski

Dziš..

po całem

stuleciu najlepszych

z Angiją stosunków, są to już wszy-

stko anachronizmy, zabytki. Nie sposób:że ich wyrzucić..

rodowego?

hymnu

z

Przecież sama

na.

«Marsyl-

janka» jest jednym wleikim'anachronizmem (mowa, rozumie się, o tekście).

wystawiania

—

omówiono

sprawę

filmu

„Krą:

ma być nareszcie zlikwimagistracki będzie obniw sprawie dochodowości
cierpi wskutek wysokie-

ulegnie dalszej zniżce.

na st. Warszawa

Gl.

WARSZAWA, 17 VII (żel, wł. Słowa). Dziś rano
kurjer krakowski
wjeżdżając na stację Warszawa - Główna zbyt
szybko, rozbił końcową”
zaporę, przyczem uszkodzone zostały butory parowozu i wykoleiła
się

Uszkodzenia zostały w krótkim czasie naprawione,

WEERDOWNE WIEKO ZOE

EEK PROCES ORO RES TOCZKEADCA ZA LÓWCTOW ADA SAO

nach innych województw takowe po-

subwencji dla dziecięcej

Życzki otrzymali już w marcu i kwietniu r. b.
— (t) Nosacizna na
pograni-

przeciwkiłowej oraz udzielenia świadczeń
pieniężnych
członkom
Kasy;

przy masowej
maleinizacji
(badaniu
rozpoznawczem) koni skonstantowano wypadek nosacizny u konia. Koń
został zablty, a właściciel
otrzymał
urzędowe odszkodowanie,

kroczenia

przychodni

zatwierdził wnioski Komisji Finansoczu sowieckiem. We wsi Pligarka wo-Gospodarczcj w sprawach nałosanl- gm. Jaźmińskiej pow. Dziśnieńskiego żenia kar na pracodawców za prze-

Obecnie Ministerstwo

R. i D. P.

rowania

art. 15 Ustawy
spraw

do

oraz

sądu

skie:

w celu po:

ciągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, którzy nieprawnie korzystali
ze
Świadczeń
Kasy;
zatwierdził
wniosek Dyrekcji w sprawie uruchomienia, w związku
z wyborami do

Kasy,

samochodu

października

ma

czas

zdanie Dyrekcji w sprawie
inkasentów

do

do

1

r. b.; wysłuchał sprawo-

zaginięcia

i skierowania

Sędziego

tej sprawy

Śledczego

i uchwalił

dotąd zostały zarażone, co .mogłoby przy- zwiększyć
kaucję
pobieraaą
od
wyso: nieść ogromne straty dla skarbu. inkasentów do 1.000 zł, oraz żądać
z po- Obecnie odbywa się te badanie.
jednocześnie
poręczenia
osób irze-

MIEJSKA

otrzy*
mies. W

— (x) Pieczywo potanieje.
Z
początkiem przyszłego
tygodnia Odbędzie się w Komisarjacie Rądu (reczenia wydawania dowodów
Oso- ferat do walki z lichwą i spekulacją)
bistych na terenie tegoż
powiatu, a posiedzenie
kormisji
mączno-piekarmianowicie ubiegający się o dowody nianej
w celu omówienia - dalszej
osobiste będą mogli czynić starania zniżki cen na pieczywo. Zniżka
po:
za pośrednictwem właściwego urzędu wyższa ma związek ze spadkiem kurgminnego. Zjazd odbył się pod prze su dolara.
wodnictwem
inspektora samorządo— (x) Stan
zdrowotny
m.
wego tegoż
powiatu p. Wincentego Wilna. W ubiegłym tygodniu na teOrlickiego.
renie m. Wilna zanotowano: -8 wybrzusznego,
1 wy— (x) Ustalenie ceny
sprze- pądków tyfusu
dażnej gruntu. Dążąc do możliwie padek tyfusu plamistego, 1—tyfusu
rychłego uregulowania tytułów grun- nieustalonego, 8 wypadków płonicy,
6 -odry, 3
tu z rozparcelowanych
dotychczas 5—błonicy, 1—ospówki,
=
śmiertelne z powodu
gruź:
majątków państwowych, Ministerstwo
końcu

Tee-

dniu

omówie-

zł.

objął

bolszewickiego

to podatek magistracki

sumarycz-

nego stwierdzenia obywatelstwa ludności wiejskiej--oraz sprawę uprosz-

cich do 2.000 zł. Przyjął do wiadomości referat
Dyrekcjj
w _ sprawie
prac przedwyborczych,
wyznaczając

na dzień

16 VII. b. r.

posiedzenie

Komisji Wyborczej
dła załatwienia
spraw, związanych ze sporządzeniem
spisów wyborców; wysiuchat komunikatu Dyrektora
w sprawie zarządzeń Okręgowego
Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie,
odsyłając je do
poszczególnych Komisji do załatwie-

nia,

-

RÓŻNE.
— (x) Nabożeństwo
za duszę
cara Mikołaja li. jak nas informują
towarzystwo emigrantów
rosyjskich
w Wilnie urządza w dniu 25 b. m.
w jednej z miejscowych cerkwi
uro:
czyste

nabożeństwo

za

duszę

Ś.

p.

Reform Rolnych zarządziło, ażeby we icy.
zmarłego tragicznie ostatniego
cesa— (x) Magistrat zatrudnia bez- rza Rosji Mikołaja li. Po
wszelkich
wypadkach,
w których
naboženceny utworzonych z parcelacji go rabatnych. W ostatnim tygodniie stwie odbędzie się w sali Krengla

spodarstw
oddanych
w posiadanie
nabywców zostały już zatwierdzone
przez prezesów okręgowych urzędów
ziemskich, uznać je za ustalone ostatecznie. W wypadkach natomiast, w

Magistrat m. Wilna zatrudnił
przy
dokonywanych
obecnie
robotach
inwestycyjnych w Wilnie 664
bezrobotnych.

myśl przepisów
cej ustawy.

gramowym.

— (n) Cukier drożeje.

Wob:c

uroczysta akademja, na której
przemawiać będą między innemi pp. Zub-

kow

i Worokwaiikow.
:
— (x) Z Wilna do Gdyni
na

rowerze.

W

nocy

z dnia 17

na

18

których ceny nowoutworzonych go- podniesienia z dniem 16 lipca akcyzy bm. o godz. 2 znany na gruncie wispodarstw rolnych nie zostały usta- o 10 proc. cukier zdrożałną cukrow- leńskim cyklista członek zarządu wil.
lone — przeprowadzić
szacunek w niach o 3,50 zł. na worku
100-kilo- tow. cyklistów p. Bronisław
Moroz

— (4)

obecnie

W

szańskiej. W

obowiązują-

sprawie

gmachu szkolnego

budowy

Oczekiwana
na

Wskutek

już

przed rokiem budowę miejscowej
szkoły powszechnej, Sejmik pow.
tor Ghilini, Tytuł: «Lie secret du dr.
Wil.
Trockiego, mając na względzie
Voronoff»
jaknajprędsze wykończenie tej szkoły,
Do jakich się tam dziwów nie doudzielił ostatnio gminie Rzeszańskiej
czytać!
5.000 zł, pożyczki, lecz suma ta nie
Oto człowiek dziś 140-to letni.
dokończenie
tego
Tak. P. Ghilini podaje jego dokładny wystarczyła na
Wobec czego zarząd gminy
adres.
Świeżo został szczęśliwym gmachu.
Rzeszańskiej zwracał się kilkakrotnie
ojcem.
do
Kuratorjum Wileńskiego Okręgu
Oto drugi. Potomek starodawnego

0 subsydja na ten cel,
rodu angielskiego. Poddał się operacji Szkolnego
lecz
niestety
bezskutecznie, to też po:
2 lutego 1921-go.
Miał wówczas lat
mieniony
gmach
szkolny już od roku
75. Całkiem już był zniedolęžnialy,
stoi
niewykończony.
ledwie chodził. Autor książki widział
Nasuwa się pytanie,
czyżby rzesię z nim w 19 miesięcy po dokona
czywįšcie
kuratorjum
odmówiło
subnej operacji.

w detalu

3 i pół gr.

1 kg.

:

w gm. Rze-

rozpoczęto

tego

jest zwyżka

wyjechał na rowerze z įWilna
Warszawę do Gdyni.

—

(0) Wcielenie

poborowych
nas informują,

do

szeregu

poborowych

rocznika

1905

częściowo w paźwcielona
będzie
dzierniku br. i częściowo w kwietniu

1927 r.
— Urlopów

— Teatr Polski (sala <Lutnia»).
ukaże

się

bawnych

po raz

sytuącji

3:ci

pełna

doskonała

humoru

Dziś
i zą:

krotochwila

rocznika 1905. - Jak Guitry <Pokojówka szuka miejsca» w której
pole do popisu mają wykonawcy ról głów»
wcielenie do
szere- niejszych
Z. Kusziówna, H. Hochendlinge-

gów poborowych rocznika 1905 oraz
ochotników, posiadających prawa do
1 i pół rocznej
służby
wojskowej,
odbędzie się w bieżących miesiącach.

Reszta

przez

TEATR i MUZYKA,

WOJSKOWA.

miejscowości Bożełów-

ka, gm. Rzeszańskiej

„niepórozucoś
temu,
ostre
mienie". Rząd wiedeński z _ wielkim
trudem zdołał swoich Tyrolczyków

zakazu

na skutek
interwencji
granicznych
władz wojskowych zarządziło
przepoborów sołtysom każdej gromady. prowadzenie ścisłego badania koni
Nadmienić należy, iż na terenie pow. prywatnych w całym pasie pograniczWil.-Trockiego było dotąd 391 gro- nym, zarządzenie to wywołane zosta*
mad, obecnie
zaś pozostanie tylko ło obawą, aby konie
wojskowe
nie

będą

rządu

Potiomkin* w Gdańsku.

nie sprawy zmniejszenia ilości gromad
wiejskich,
oraz powiększenie

mywać

apr obalę

Wil.-

pisarzy

spawy

było

utworzenia nowego

włościańskiego.

nie kaiastrofa

węglarka.

tarne, szczepienie ospy oraz powiększenie rejonów lekarskich, w związku
z przydzielonemi do pow. Wil. Trockiego
gminami
z pow. Lidzkiego
(Orańska
i Koniawska),
Głównem

zadaniem tego zjazdu

uzyskać
>

Estonji.

WARSZAWA, 17.VII (tel. wł. Słowa). Dziś
dowany strajk kin na tej podstawie, że podatek
żony o 25 proc.
_„
Następnie będzie przeprowadzona
ankieta
kin, O ile ankieta wykaże, że dochodowość
kin

gminnych tegoż powiatu. Na zjeździe
tym prócz całego szeregu
drobniej-

szych spraw omówiono

jednakże

Likwidacja strejku kin,

Omal

Wil.-Trockiego. W

mię:

šwia-

k

go opodatkowania

czasem ilość upadłości w 1924 r. szej dekadzie 3,7 miljonów złotych, w dru- przed południem w kościeie Św. Jana
2,9 miljonów złotych, w trzeciej 3,5
równała się 47 proc. i w 1925 r. až glej
za
miljonów złotych; monopole
przyniosły w odbyło się nabożeństwo żałobne
53 proc., w pierwszych zaś miesią- pierwszej dekadzie 13,1 miljonów złotych, spokój duszy ś.p. Jana Żarnowskiego,
cach roku bieżącego również się wa- w drugiej 14,7 miijonów złotych, w trzeciej prezesa
Najwyższej lzby
Kontroli
й
ha w granicach od 40 do 50 proc. 17,3 miljony złotych.
Państwa.
Na
nabożeństwie,
prócz 200. Również sołtysi pobierali
Ogėtem
wpływy
z
danin
i
monopoli
Są to stosunki wręcz niezdrowe,
rodziny zmariego,
obecni wynagrodzenie miesięczne w
wyniosły: w
pierwszej
dekadzie czerwca członków
symptomaty jakiejś
choroby wyma- 36 miljonów złotych, w drugiej 37.2 muljo- byli
delegaci
Najwyższej lzby Kon- kości 5 zł. mies. obecnie zaś
gającej radykalnych środków
leczni- ny złotych, w trzeciej 49,3 mijony złotych. troli w Warszawie oraz izb okręgo- wodu zwiększenia ich terenów

czych. Nie mamy powodów do
twierdzenia, aby warunki gospodarcze w zachodnich województwach

się od senatu wydania
żownik Potiomkin*,

SAMORZĄDOWA
— (x) Ze zjazdu pisarzy gminnych pow

17—VII Pat. Misję

należący do związku

65,00 (w złotych 598 —

kolejowa 148,00
5 pr. pożycz konw.
4250
pr. pożyczk, konw,
—

trustu

lecz człowieka, którego jedyną kwalifikcją jest to, że był majorem armji
pruskiej. Nacjonaliści niemieccy natomiast wnieśli interpelację, domagającą

130.06 ,
31.07
21,10
246,53

wartościowe

dolarowa

że tworzy się

cechy

GDAŃSK, 17 VII. PAT. Komuniści wnieśli w sejmie gdańskim interpelację, w której protestują przeciwko powołaniu na kierownika oddziału
radiowego w gdańskim zarządzie pocztowym nie fachowca
pocztowego,

9.18

22,05

wszelkie

winien

rząd w

„Krążownik

44.74

9.22

22,00 |

REWEL,

9,13
369,63

44,06

9.20

Paryż

mant,

w wysokości 2 zł. 20 gr. i t. d.

Wine. z P.

jonów złotych; podatki pośrednie przyniosły
w pierwszej dekadzie 2,7 miljonów złotych,

w drugiej dekadzie 3,4 mijony

Londyn

9,17
371,47

Nowy

dania, opłacane
dotychczas np. w
wysokości 2 zł, muszą być opłacane

3 m.27.

Jutro

Żarnowskiemu,

trzeciej — 4,2 miljony złotych; cła przynio:
sły w pierwszej dekadzie
5 miljonów zło-

9,15
370,55

ku. Projekt utworzenia tego trustu
związkowej komisji dla handlu.

ne o 10 proc. Obecnie wszystkie po-

NIEDZIELA

18 mil-

jonów złotych, w trzeciej dekadzie

Dolary
Holandja

z Waszyngtonu,

miedzi, mający

towych miedzi, przedewszystkiem zaś ze Stanów Zjednoczonych, a także
ważniejsze związki górnicze w Anglji, Niemczech, Japonji, Chile i Meksy-

wy-

KRONIKA

nieo-

sie całą Europę,
liczba ogłoszonych
w Polsce upadłości
bynajmniej
nie
nia, a mianowicie obciążenie poszczególnych dzielnic Polski temi swego

początkach

czych, oraz tow. rolniczego specjalna Praga
komisja rzeczoznawcza z prof. Hreb- Szwajcarja

zapasu ziemi,

mal, że pozostającą bez wpływu
na cytrowe zestawienie akcji instytucyjnej, 2 rozpot

zaś pracuje

Nawiązując do tej tabeli upadło ści jedno z pism poznańskich («Po-

W

parceiacyjУ!

przydział nowego

g 7 wykazało

28

klimatu.

sierpnia rb. zwołaną
zostanie z ramienia wileńskiego
towarzystwa ogrodniczego,
związku
kółek
rolni-

nickim na czele, w celu dokładnego
SER
ustalenia doboru drzew owocowych,
2
mających szersze znaczenie handlowe
Kiedy ustawa o reformie rolnej stała i dostatecznie
wytrzymałych
w nasię aktualną, powstało
wiele Towarzystw
parcelacyjnych, które chciały pośredniczyć szym klimacie.
„, Stosownie do orzeczenia tejże komi
między większą własnością a drobnymi nabywcami.
sji stowarzyszenia te zamierzają jeszcze
Do chwili obecnej udzielono
upoważ: na jesień r.b. założyć w Opsie, pow.
nień na parcelację 43 instytucjam, z czego
25 prawo to utraciło, już to z powodów od Brasławskiego specjalną szkótkę drzew

Zanik

wstrzymany

19

20

stęp») stwierdza, że biorąc

wytwórczości

naszego

dów niewłaściwej i niezgodnej z przepisami
działalności.
Z pozostałych
18 instytucji — 2 mają

š

14

4

do-

zmiennych

instytucji niezależnych, jak fuzja, dobrowolna rezygnacja i likwidacja,
już to z powo:

о:

8
Firmy

zdolnością

do

INFORMACJE.

—

41

ze

się

Ё

12

1

połączeniu

warunków
towarów.

roku 1926

18

—

Zachodnie
Południowe
Śląskie

в

=

143

33

Centralne _

Wschodnie

sę
mach

£©

w

stosowywania

17/Vil, Pat. Donoszą

eksporterów

dzynarodowego. Obejmuje on juź 90 proc. wszystkich producentów

nauka przyniesie pożytek
zarówno
— Renie M-ra Skarbu z dn. 8 VIL.26 ce- trzymywały często silnych i bezśnieżprzemysłowcom,
jak
i
kupcom,
któ- lem wykonania ustawy o uzupełnieniu pro- nych zim, jakie nawiedzają
W Nr. i13
«Wiadomości
statyWileńwizorjum budżetowego na czas od 1.V do
stycznych Głównego Urzędu
Staty- rzy potrafią skorzystać z doświad- 30.VI 1926 i o prowizorjum budźetowem na szczyznę.
stycznego»
podaną
jest statystyka czenia i uchronić się w przyszłości czas od 1.VII do 30.1X 1926 (poz. 398).
GIEŁDA WARSZAWSKA
ogłoszonych upadłości za rok 1924 i przed podobnemi katastrofami. MaKRONIKA
MIEJSCOWA.
17 lipca 1926 r.
szwanko:
1925 oraz pierwsze trzy miesiące ro- my wrażenie, że głównie
Dewizy i waluty:
wały:
kalkulacja
kosztów
własnych
i
—
(x)
Zaprowadzenie
drzew
ku bieżącego. Poniżej przytaczamy
Tranz.
Sprz.
Kupno.
umiejętność przewidywania konjunk- owocowych zastosowanych
do
wyciąg z odnośnej tabeli:
Upadłości:

JORK,

obecnie związek

rolnych

w wojsku

nie będzie. Na czas żniw i sezonowych robót polnych władze wojsko»
we zwalniały dotychczas w Spewiych
wojskowypadkach poszczególnych
wych па t, zw. urlopy rolne. W tym
roku urlopy takie, w myśl specjalne

równa, L. Wołłejko, A. Suchcicki, 1 J. Lubiakowski.
Najbliższą sztuką, która wystawioną
zostanie ma scenie Teatru Polskiego pod
reżyserją L. Wołłejki — będzie ostatnia nowość—komedja

Verneuilla

«Orzeł

i reszka».

— Dzisiejszy koncert orkiestry symfonicznej. Dziś odbędzie się w ogrodzie
po-Bernardyńskim Xity koncert popularay
w wykonaniu Wil. Orkiestry Symfonicznej
pod dyr. R. Rabinsztejna. W programie:
Głazunow —«Chopiniana»,

da», Beethoven—uwertura

Elgar—<Serena-

<Egmont», Grieg

—«Peer Gynt» suita l-sza, Moniuszko—Uwertura z op, <Flis», Czajkowski—Andante can:

tabile, Gounod— <Noc Walpurgjis, Borodin—
Tańce połowieckie. Ceny biletów: wejście—

sydyj na tak poważny cel.
50 gr., miejscą rezerwowane—1 zł., uigowe— (x) Nowa straż ochotnicza go zarządzenia min. spraw wojsko: 30 gr. Początek o g. 8 w.
stość odsłonięcia pomnika: włoski wych! jakże bardzo doprasza się re- mieszka z żoną przy avenue Kleber—
dygnitarze wizji... Jak tu np. Śpiewać «Heil, Ka: opowiada p. Ghilini —mężczyzna naj- w Turgielach. W ubiegłą niedzielę wych, nie będą Judzielane.
minister oświaty i inni
Dlatego
państwowi... wygłoszono sporo pło- iser, dir» gdy się ma w państwie... wyżej pięćdziesięcioletni. Ruchy ela- w Turgielach, pow. Wil.- Trockiego wnoszenie podań o urlopy do mizostała
miejscowa nisterjum spr. wojskowych i do władz
miennych mów... odbył się w Bozen republikę? Albo jak tu zaklinać się, styczne, krok szparki, oczy pełne zorganizowaną
ochotnicza
straż
ogniowa.
Kierow- wojskowych jest bezcelowe.
kongres inwalidów wojennych...
wyrazu,
)
akcesorja dachowe cynkowane, wiadra
że «odbierzemy» coś, co już jest
nikiem
tej
straży
został
sekretarz
do wody i t. d. fabryki p. f.
Dia
okazania
swej
siły,
podał
rękę
PRACĄ i OPIEKA SPOŁECZNA
odebrane?
Albo jak tu zarzekać się
i pociągnąwszy go urzędu gminnego tejże gminy p.
e
najsolenniej, że nie będzie nam «pluł p. Ghilinitemu
— Zarząd Kasy
Chorych m.
Witold Tarechowicz,
Zarząd pomie:
w twarz» ktoś, z którym się zasiada zmusił podnieść się z siedzenia. PoWilna
na
posiedzeniu
w dn. 15
nionej straży zwrócił się do Dyrekcji
A propos patrjotycznych
manife- do konferencyjnego stołu dia ułoże- kazał mu swoje muskuły.
lipca r. b. załatwił m. in. następujące
Ubezp.
Wzaj.
w
Warszawie
z
proś.
Reumatyzmów — rzekł — ani
sei
nia wspólnie traktatów.. chećby tylko
subsydyj Sprawy: delegował z ramienia Żaodczas święcenia wielkiego jubi- handlowych?
śladu. Popatrz pan, czy jest u mnie bą o udzielenie pewnych
(Właśc. Inź. T. Rapacki i Z. ŚwięSpecjalnej,
na
zakup
niezbędnych
narzędzi
tech. rządu Kasy do Komisji
na
twarzy
choć
jedna
zmarszczka?
leuszu amerykańskiego wynikła kwe
cieki)
przewidzianej
w
umowie
z
lekarzami
®
stja: czy hymnem narodowym (lub
jeżdżę konno, jeżdżę na rowerze. nicznych.
4
poleca
й
Kasy
Chorych,
pp.
Korolca
i
Za— (x) Pożyczki
budowlane
państwowym) Stanów Zjednoczonych
W ciągu 11/, roku, od czasu poddaA
dr.
Sergjusz
Woronow
robi
sztowta
i
na
ich
zastępców
pp.
Ameryki Północnej jest
popularna
nia się operacji zmieniłem [się kom: dla osadników na Wileńszczyź Zygmunt Nagrodzki w Wilnie
pieśń
„Yankee
Doodle“ czyli też swoje i robi. Szczepi ludzi,
pletnie. jestem teraz naprawdę mio. nie. Według otrzymanych wiadomo- Frieda i d ra Rafesa; wyznaczył na
ul. Zawalna Nr. lila.
dzień 4 VIII b. r. posiedzenie
Rady
Ach, ten tekst

hymnów

narodo-

_ Wyszedł

na

moje

spotkanie —

Blacha cynkodana,

„Cynkownia

Warszawska”

arcypoważny

chorał

„Star Spangled

Ваппег“?
Podobno w Paryżu posypały się
francuskie protesty przeciwko wykonywaniu tej ostatniej pieśni, jako zawierającej Sporo akcentów anglofobji
czyli wrogiego względem Anglików

Jakże? — powiada.

Szczepieniem

dzieńcem

liczącym

ści Ministerstwo

76 lat.

Reform

Rolnychi

wzmacnia ogrodnik drzewko aby wyJeżeli to nie... kwiatek, to już nie- Dóbr Państwowych przyznało ostat- Kasy Chorych i
dawało piękne owoce. Ja szczepie- wiem skąd kwiatki brać.
nio wydawanie poszczególnym osad- obrad; zatwierdził

niem

ludziom

szympansowych

jąder

wracam

siły utracone.

Jednem słowem: dr. Woronow
wciąż odmładza, odmładza, odmładza...

i Anglji usposobienia.
Wyszła świeżo w Paryżu książka
Prawda, tak jest, lecz trzeba wziąć z mnogiemi ilustracjami, Autor: Fec-

nikom
G.

A

wojskowym

i cywilnym,

jącym swoje osadnictwo

b. Litwy

odbudowę,

Środkowej,

ną

ma:

terenie

pożyczek

w wysokości

100 zł, Zaznaczyć należy,

nicy wojskowi zamieszkali

na

od 800 do

iż

na

osad-

tere-

Świadczeń

w

ustalił porządek
wnioski Komisji

sprawach:

Przedstawicielstwo

fabryczne.

przyznania

i składy

Ё

Wil. Tow. Handi. Zastawows LOM34R0—3iskupia 12.
Wydaje

pożyczki na zastąw

złota,

srebra,

brylantów, bronzów,

ubrań, fortepianów it.p, _ Procent
OPERA

manufaktary ,

obniżony.

4

SSE
O "WO

Wizyta

u 13-go pułku ułanów

Będzie

miał mistrzostwo

Gawęda

z p.

mjr.

Na wieść,

jaką

nam

wczorajsze

pisma,

że

ułanów wileńskich

Dackiewiczem
13-sty

niebywałe

mknął szparko między

nie?

i p. pr. Alexandrowiczem.

Co,

pułku

pułk

będzie

pisać?

komicie.

święci

triumfy na zawodach w Warszawie
niezwłocznie udaliśmy się do Nowo:
Wilejki, gdzie
stacjonuje
u'ubiony
- s
pułk Wilna.

Samochód

Polski--czy
—

przyniosły

wileńskich.

pan

o

Doskonale!

naszym

Stoimy zna-

Otóż, uważa pan,

jeżeliby

nasz pułk dostał nawet
jeszcze 26
punktów karnych, a 16 pułk wyszedł
dalej bez punktów karnych, to i tak
zostanie przy nas.
My
zwycięstwo

mamy

1215

pkt—oni

1850,

Niech

łanami
dojrzewającego już zboża, o pan odejmie. 635, widzi pan. Po po:
czem żaden
mieszczuch
siedząc w dzieleniu przez 25 (bo taka množna)

Wilnie wiedzieć nie może.
W Nowo-Wilejce na prześlicznie

poiożonem płaskowzgórzu wznoszą
się koszary 13go pułku. Wjeżdżamy
w topolową
aleję, prowadzącą
do
gmachu dowództwa.
Na dziedzińcu pustki.
— Hej, jest tam kto?
Wysunęła się zaspana głowa żoł-

nierza z okienka.
— Niema nikogo.

powiada

wypada

na naszą

26 pkt,
Mamy

przeto największe

— Jakiż skład ekipy?

koniem

Dobryś! A dowódca pułku?

wicza.

jeżeli

—

W

w

roku

Warszawie

zekipą.

sz anse.

jeszcze

tym

rtm. Józefa Junie-

nasza ekipa zdobędzie

—

właśnie

A, Słowo!

coś o naszej ekipie
Major

uśmiechnął

—

siodło

Pewnie

w

— A grupa
Rómmla
wicza?
— To co innego. Ci

i Królikiewyszli

„Miejski Kinematograf

nad program:
CENA BILETÓW: Parter 50 gr., Balkon 25 gr.

ze

js'SODORYM| |

wódca 3-ciej brygady...

wiące poniekąd

oddział

do wiedniego terenu,
mamy.

chce pan

Warszawie?

się.

a

ujeżdżalni

nie

Tylko naszemu dowódcy zawdzięczamy obecny rozwój. W. Warszawie

bawi teraz

pułkownik

Kunicki,

do-

Zgadł pan. O to nam chodzi,

myśli.
u nas
dzięki
wyso-

„

BEZPOYROTNIE. РО ЛЕ
FMA PORZRĄKAGEŁBACH

wicz. Chce

pan, zaraz

jazdy

z nieodłącznym

monoklem

Jekko skoczył na grzbiet.

przed

mami

pułki
ułanów). Zawody
nazywają
się military t. į. konne zawody woj

Pickford i Duglas

RATUJ
Najsłynniejsze

w

Fairbanks
Pickford. W

ba
oraz jego żona Mary
rów filmowych: Douglas Fairbanks

try publiczności powitały przybyłych oklaskami, owacjami

Warszawie na

i deszczem kwia«

tów. Znakomici goście odjechali z dworca automobiiem do hotelu Bristol, gdzie przygoс
>
Ь
dla nich apartamenta.
t
‹.….…:П \:ушіа&і% udzielonym przedstawicielom prasy Mary Picktord mlata opowiedzieć
o niezwykie pracowitym żywocie obojga miałżonków. Wstają oni rzekomo o 1 rano, o
g już są w studji i tam jedzą Śniadanie w ogólnej restauracji artystów, następnie biorą
па obiad trwa do 7 wieczorem, Na pytanie czy to
się do pracy, która z przerwą
t

Inos

mają,

(Jak e

wiele

jej, Fairbanks,

gdyż mąż

—

Mary Pitktord

pieniądze

wszystkie

odpowiedziała,

lokuje

że nie

w nowe

K učias Fairbanks posiada własną wytwórnię obrazów).

dolno

wieje

obrazy

— cZłodziej z Bagdadu» — mówi dalej Mary Pickford — kosztował półtora miljona dolarów. A gdyby się nie udał?

— Bogu

dzięki tak

ak.
Bogu dz
—
Atnetfkańe € znakomitości świata ekranu, jak i dyrektor ich spółki <Uni ted ar+
tisto> p, Smith odbywają podróż po Europie w celu zbadania tutejszego | rynku zbytu
ECA im dyr. <Este
gdzie zamierzają otworzyć oddział swej wielkiej wytwórni.
Polsce. O ile nie
p. Zagrodziński zabiega, ażeby ten cddział powstał właśnie w
filmu»

IA

dojdzie 8 рёгошт[епід——пшегу&айзсу goście w poniedziałek udadzą się do Moskwy.
Trzeba zaznaczyć, że za przejazd wagonem salonowym z Paryža do
sowieckiej zapłacili małżonkowie Fairbanks okrągłą sumę — 1500 dolarów.

UN

Mąż panem domu w 2 akt.
Express tilmowy Nr. 4 w 1 akcie.

WEGO
ul. ZAWALNA 1

ZWIĄZKU

ZIEMIAN

TELEFON

Sprzedaż

5

oku

—
niech

A

jeżeli

nas pan

jutro
znowu

jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu
den.

granicy

które

w

trawienia,

otrzymał

Kosztorysy

Lauer

pół

od

osób

Warszawa,
Wyjątkowo

Meble

wyleczonych.

pudełka

Eug.

Tanio!

$. Arcelewicz

zł. 1.50,

pudełko zł. 2.50.

Wznowienie

Sch.

znanej

w

3

e

kraju

s

Wilno,

ul. Niemiecka

(e

3

6

K.

Nr1 (1 sze piętro)

jak:

mia)

i z,

Akademii

na każde żądanie.

Pierwszy
VV
WP TWD

kurs

po

tku.

Warunki

i m žr

WP

WP

natychmiast

bar- jąm—

otomanę

spa- Hotel

(do

dywan:

szafkij

Sak:

a wa k

zniżonej,

-

Fortepian

S

IB dzieci

Nr. 30, m. 17.

Sokołowskiego

POTRZEBNA

g0

Nr, = Pomiędzy, godz. osobą 38-45 lat wdowa lub samotna posiaaa

й

pozyk

polski w

iśmie I mogąca

nę 1 50zł.
no
edemŠi Ez. О robek około

Z2- piśmienne:
pnišmi
lo.

$.

poste restante,.

)

lenskoje

pro-

ini
_Łuniniec,

okazi-

Utro».

DOM

«

HANDLOWY

„Murpol '

Wilno, Miekiewicza 34, tel. 370.

Ake.

Poleca wszelkie artykuły budowlane:

wapno, cement, papę dachową
i smołę, okucia do okien, drzwi
i pieców, węgiel kamienny,
ko-

C. BLUMWE
i Syn.

z_

walski, drzewny

dostawą

do

i koks

domów.

Upraszam 0 poparcie W-nej Klijenteli — Placówki Polskiej Meblowej,

Zawalna

obstalunki.

15.

Posiada

„Salony

bambusowe 275 zł., Salony dębowe piękne
415 zł, Szaty, Kredensy,
Stoły jadalne oraz
/ ptzyjmuje meble do sprzedania. Daję na raty
Z poważaniem sługa Makowski,

Wszelkie maszyny do obrėbki drzewa. „

poziome i przewoźne.

:

od

Dowiedzieć
wiedzieć35 m.
się 1 W.od Pohuka. Lagos
L Pohulanki.
w redakcji
«Wi. lanka
3 do cielceciowej
.
6 wiecz.

ЕР WWW

Tow.

ek-

Do sprzedania (p) cesję” naz10 lat garstwo.
Środków Rudom murowany (050* Apt nor
żych nie trzeba. Oferty

ы

SZYN

przy

dstąpię tanio kon- bvadzić nieduże

pp.
Р пр 'ЧУ Ч

solidny, pewny, poszu-

dobre

.

godz.

ы

7, m. 3.

cenie

z poważne*

rekomendacjami,

kuje zajęcia

Polowa 11—1.

Zapisy uczenic na kursa codziennie od godz. 9—1
i 3—5

mi“

15

i
bineto'
i
powou
wy.
IKoncesję
ее
ot
lęg
JAZDU sprzedam па restaurację posia-zł, ul.. Piłsudskiego

Lewańskiego

przy ul. Jagiellońskiej

pracownik

podwótzdy.

akret

WZP Nr 63.

-

żę

RE

Paryskiej

3

Došwiadczony

w wyborze dużym
skład
mebli

dzo tanio różne meble niż
kroju

najdogod-

warunkach

różne
poleca

Nr. 3.

sploatacji lasu lub biu640244 06:44 4444 46466
rowego Žw
przedsiębiorstwie czy większem
Akuszerka
POTRZEBNA
rolnem.
W. Smiałowska gospodyni wykwalifi. „gospodarstwie
Zgłoszenia
do
Biura
przyjmuje
od godż.kowana z dobremi re: Reklamowego, Garbardo 19. Mickiewicza Komendacjami do maska I, tel. 82,
-

GI

b. Profesora

Zielna

Na

niejszych

(RA GR GO CRA GR R GA Fa AED DA CA GRAB TE. AA GB AA4

BD. R

i najdogodniej załatwia |
ŁOSZENIA
do _ wszystkich

pism.

Adr. Zakład Fotograficzny „ROCOCO«

pobudzają apetyt.

46. m.

ze

tel. Nr 82.

JA

i

artystycznie wykonany ze zdumiewające po*

dobieństwem, w eleganckiem passe-partout, wykonany w
przeciągu 12 d ni. Za portret należy nadesłać 6 ztotych.

1918-ym

GRABOWSKIEGO

w WILNIE, ul. Garbarska

retuszowany,

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych.
UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw.
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman,
Warszawa, Chmielna 49.

Reklamowe

STEFANA

organizm

podwójne

się Ojczyźnie.

Biuro

Dr

Cena

Zo

oddziały

Uwaga!

wzmacniają

PRAWIE
DARMO

Rozmiar 35x45 tylko za zł. 6

i wielu innych wybitnych

Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia
kamieni żółciowych, cierpienia hemoroii ariretyzm, bóle głowy, wyrzuty
i liszaje.
Harcu D-ra Lauera zostsły nagrodzone
na wystawach
lekarskich najwyższemi
odznaczeniami 1
złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu,
Londynie i wielu innych miastach
Tysiące podziękowań

sztubaków samych złożone—chlubnie,

zasłużyły

Hochtloetter

Zioła z gór
wątroby, nerek,
dalne, reumatyzm
Zioła z 6r

żegnać.

roku

g Dužų poriret

Drv Ley.

są

zwyciężymy

tworząc

partyzanckie

W.Z.P. Nr 50. Wilno, dn. 7-XI 1925 r.

idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka,
usuwają
obstrukcję [ (zatwardzenie),
są niezastąpionym
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów

13 sty pułk ułanów wileńskich, dzieci

wileńskie,

Dr Martin, Dr

lekarzy

wzbu-

odwiedzi.

z powodu obstrukcji

2 GORHARGO I-1a LATERA

pokażę!

i jeździec

| *AP
KOWALSKI"
- WARSZAWA*MIODOWA 5

Słynne od 45 lat w całym świecie

woła nam z siodła.
Rozkazał zdjąć uzdę i mundsztuk,
Zostało tylko siodło. I zobaczyliśmy,
że ognisty koń, mimo, że bez
wędzidła, dał się powodować
jeźdzcowi. Na najmniejsze
też poruszenie

Wierzchowiec

powstaje

LABOR.CHEM-FARMAC.

lekarskie stwierdziły, że

Wykonywa

Traki pionowe,

1—147

i zakup:

ZDROWIE

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz:
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze:
mianę materji,

Prześliczne

nowego

CIE
światowe powagi

750/. chorób

baczy pan mistrzów Polski w konnej
jeździe, trzeba by ich uwiecznić Gna
szpaltach Słowa...
Przyrzekłem, że znowu odwiedzę

w. Warszawie.

że zarabiają tąk strasznie

w

6 aktach.

Owsa
Jęczmienia
Otrąb żytnichi pszennych
Soli.

czynił ewolucje!

— A teraz coś

2 lata z

pociąWARSZAWA 17 VII, (tel. wł. Słowa). Dziś rano przybyła do Warszawy
wagonie salonowym para znakomitych aktogiem pośpiesznym 2 Paryża Ww RES

prawda,

komedja

Żyta

ję panu jazdę ad oculos.
Żołnierz podprowadził csiodianego wierzchowca. Por. Alexaridrowicz

Nasza 3 cia brygada

dworcu

Junior”

Farm.

Warszawa:Miodowa

zademonstru-

rzędu wysyła
na zawody
warszaw- dzali szczery zachwyt.
skie swoją ekipę (13-ty, 23ci i 4-ty.
Ale czas się już było

+

film

ma KRESO
SPÓŁDZIELNIA ROLNA p”

|

||

„AP. KOWALSKI"

warszawski.

‚ — To Emir, pyszny okaz, tego
ja dosiadam,—rzecze por. Alexandro-

xsandrowicz, ten panu lepiej wyłoży.

‚

Chem.

Labor.

1)
2)

będzie wyświetlany

(1174

cią oprowadzają mnie po stajni, pokazując co dzielniejszych
rumaków.
— Ot, ta klacz nie da się zbiiżyć.

Znany sportsmen, panie, i bez konia
żyć nie może.
L Zameldowališmy się p. porucz-

Mary

[w pudełkach z sitkiem]

jedyny wypróbowany środek usuwający

wódca pułku,
dzięki energji którego"
— Ślicznie, to pomówimyo tem. nasza ekipa pojechała na zawody.
— A ekipę jaka jednostka wysyła? reagował To naprzód, to w tył, to
Otóż, jak pan czytał, ostatnia sy— Najpierw przeprowadza się eli- w bok. Por, Alexandrowicz pogwi:
tuacja jest
najpomyślniejsza dla 13
pułku. Najmniej ma
punktów kar- mirnację w pułku, potem w brygadzie, zdywał jeno zlekka, a koń już wie:
nych.. Ale oto nadchodzi por. Ale- w korpusie—od korpusu jedzie ekipa. dział, co ma czynić.

nikowi.

„Sherlock

KULTURALNO-O $ WIATOWY
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)

szkoły jazdy w Grudziądzu.
jest to
Szkoła prywatna. Kieruje nią pan Kon,
syn popularnego
w*swoim
czasie
właściciela warszawskiego tatarsaalu,
— Prześlicznie.
A bodaj że do-

„—..tak, tak, wiem, co pan
Z jego
inicjatywy powstały
biegi myśliwskie dla brygady i
niemu sport konny stoi u nas

Dziś
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mistrzostwo Polski, to
z rzędu zwycięży ta Bryka. Mina,
pół krwi angielskiej.
sama brygada,
W zeszłym roku miNa niej por. Juściński zawsze pierwstrzostwo
zdobył
bowiem
23ci sze nagrody zdobywa,

ale po- po raz wtóry

jechał na przejażdżkę konną.
Po
dokładnem
rozpytaniu
się,
z naszej brygady.
kiedy p. major wyjechał i kiedy wra- pułk
Dowodzi to olbrzymiego zaintereca, pocieszająca
była wiadomość, że
wraca lada chwila.
sowania dla konia i sportu konnego.
A trzeba panu wiedzieć, że my w
Żeby nie tracić czasu, udaliśmy
nadzwyczaj:
się
na spotkanie
p. majora
do Polsce nie mamy znów
nych warunków
do rozwoju
tego
stajni.
W samej rzeczy naprzeciw szedł sportu. Ot tu chociażby. Konie mogą
ku nam sam p. major Tadeusz Dac- być przygotowywane do zawodów dokiewicz w rajtuzach i bluzie. Ordy: piero od wiosny z uwagi na brak odpo-

nans dźwigał
stajni.

z ca-

Jego zasługa, że odbyły się ostatnie
— Bierwszy: dowódca ekipy rtm. wyścigi
konne zeszłego
miesiąca.
Dominik Łappa. Dosiąda służbowego Projektuje się teraz wyścigi
i. konkonia, wałacha Murzyna.
Dalej por. kursy
konne 3ej brygady na PoWłodzimierz Piosński na Kaniowie. Śpieszce. Niewątpliwie jeszcze lepiej
Porucznik Wacław Kamionka dosiada zaprezentujemy się wówczas publiczNektara, wreszcie por. Czesław Juściń- ności.
fleg- ski jeżdzi na Mandarynce, która jest . Pp. oficerowie z całą uprzejmos-

—

nie wrócił. Został p. major,

gości

korzyść ko. Powstało np. T-wo popierania
hodowli konia szlachetnego, stano-

'

służbowym

matycznie.

poniekąd

skowe. Na obecnych zawodach
więc 157 najlepszych jeźdźców
łej kawalerji polskiej.

Nr

997949

Wszystkie maszyny pomocnicze

i części do nich.

Prospekty

Transmisje—Koła pasowe—Łożyska—Przystawki

i kosztorysy

Na żądanie

bezpłatnie.

Smoła

i t. p,

preparowana

kamien.

D. H..1. IHNATOWICZ

wizyty inżynierów.

i S-ka

w Wilnie, ul, Zawałna Nr 7.

Tydzień

w pamieci
sluchaczėwgnicy prof. Girszowiczowej. Występuwidocznie
ujęty serdecznemi mani- odšwiežyl
festacjami i grał z niezwykłym polotemgprześliczną symionję piątą Dworzaka,*jąc z koncertem (b-moll) Czajkowskie-

muzyczny.

pozostawiając
trwałe
wspomnienie
Nie mogąc być na koncercie piąt- chwil podniosłych,
które zgotował
ogrodzie po-Bernardyń; swym zachwyconym słuchaczom.
w
kowym
skim, kiedy powtórnie występował
Znając teraz dokładnie wielostronsię ograniczyć ny talent Erdenki, trzeba życzyć, aby
Adam Didur, muszę

poinformowaniem czytelników, że znazdania
artysta — wedle
komity
kompetentnych—wybornie był
osób
wraženie
i wywołał
usposobiony

znaną

pod tytułem «Z nowego świata»

w której to
mistrz muzyki
wrażenia

i

kompozycji znakomity
czeskiej zreasumował

przeżycia

letniego pobytu swego

w ciągu kilku-

w

Ameryce

w charakterze profesora
artysta udzielał nadal mniej miejsca Północnej
w swych
programach
rozmaitym konserwatorjum i dyrygenta, Nie odod architektoniki symfonii
„czarodziejstwom *
wirtuozowskim stępując
Bazziniego, Paganiniego
i tp,
tak klasycznej, przeprowadza w niej komjeszcze potężniejsze, niżeli w czasie imponującym zewnętrznie. Artysta tej pozytor pomysł programowy, dający
pierwszego występu, zbierając hołdy miary nie potrzebuje -czynić za wiel- się streścić w słowach niewielu: walentuzjastyczne. kich ustępstw bezkrytycznym gustom ka wewnętrzna z powodu koniecz%
kraju rodzinnego,
powierzchownym, lecz powinien siłą ności opuszczenia
swego wyjątkowego
daru kształcić stałe zwracanie się myśli w stronę
odczuwaniu muzyki ukochanej ojczyzny i tęsknota za nią,
Koncert sobotni Wileńskiej Or- publiczność w
pomimo ilości nowych
wrażeń na
kiestry symfonicznej znowu
zgro: rzeczywistej,
Część pierwszą programu koncer- „obczyźnie, wreszcie powrót szczęśliwy
madził do ogrodu po-Bernardyńskiego tłumy, żądne usłyszenia raz jeszcze towego wypełniły utwory orkiestrowe: do domu. Motywy rdzennie czeskie
tego pięknego
Michała «Sakuntala» Goldmarka i suita „Spiąca są główną podstawą
wspaniałej gry skrzypcowej
Czajkowskiego w bardzo dzieła, a skojarzenia z nieni—w moErdenki, który tego wieczora
po- królewna*
żegnał swych wileńskich wielbicieli, zadawalniającem wykonaniu pod wy: mentach odpowiednich—motywów z
murzynów
amerykańskich,
B. Reszkego, muzyki
do Moskwy. Nie- trawną dyrekcją prof.
przed wyjazdem
już oceniałem na tem który też prowadził akompanjamenty wnosi odświeżający pierwiastek egzojednokrotnie
do Sonaty
Tartiniego tyczny, usprawiedliwiający nazwę jego.
miejscu niepospolity artyzm koncer: orkiestrowe
tanta, godnego stać między najświetniejszymi skrzypkami Świata; nie mogąc dodać nic nowego, Stwierdzam
tylko,

że Erdenko

Wydawca

tym

razem

był

i Koncertu Paganiniego.
*
Wtorkowy

Stanisław Mackiewicz

„koncert

symfoniczny

miarą

uczniowskim,

ocenia

grę na_ popisie łość artystyczną.

a inną

na

tystycznym. Wedle

koncercie

ar:

miary uczniowskiej

wykonanie koncertu było bardzo wy:

bitne,
wobec
wymagań
„koncertowych* dałoby się wypowiedzieć niejedno zastrzeżenie bardzo
poważne.
Niezaprzeczenie bardzo utalentowana
Wizunówna nie wykazuje— tymczasem
—niezbędnych warunków przyrodzonych do t. zw. gry
«wielkiej», nie-

mal zupełnie męskiej, jak

to

ne utracają

swe

cechy

najbardziej

charakterystyczne. Dla tego też najlepiej się udały i najładniej
wycho-

dziły ustępy nastrojowe i delikatne w
rysunki.

Cały

rozmach

Odpowiedzialny za egłoszenia Zenon

Ławiński.

Można

być

i potęga

za-

nprz.

fonji najbardziej

Telef.

przodujących

watorów* muzycznych.

Efekty

841

„noinstru-

mentacyjne w utworze Borodina nie
mogły wyjść należycie z braku instrumentów w

naszej

orkiestrźe.

Kierownictwo koncertu wtorkowego objął dyrektor Rafał Rubinsztejn,

doskonałą aktorką dramatyczną i nie- wykazując ponownie swe pozytywne
wystarczającą.w rolach silnie tragicz- kwalifikacje muzykalnego i wprawnenych. Uwagi powyższe dotyczą
„nie go kapelmistrza.
tylko Wizunówny, lecz są natury o:
Ciągłe zmiany dyrygentów
oraz
gólnej i mają na celu zachęcić wielu częste zmiany w obsadzie poszczeinnych do zastanowienia się i zbada- gólnych pulpitów, nie może nie wpłynia rodzaju swego talentu, aby
się wać ujemnie na doskonałość zgrania
uchronić od zboczenia
z właściwej się orkiestry, czego nie można jednak
mu drogi rozwoju. Życzliwie przyję- zaliczać na odpowiedzialność kapelta i bardzo i-oklaskiwana
Wizunów: mistrzów, zmuszonych godzić
się z

miały: na uprzejmie dodaa parę rzeczy

Anna Esipowa, Zofje Menter, Teresa
Carreno i t. d, bez
czego
koncert
Czajkowskiego i stylowo mu pokrew:

wą_Niewątpliwie najwięcej ciekawości warta w tym utworze, wymaga
wzbudzał występ fortepjanistki Olgi runków fizycznych i dojrzałości ar:
Wizunówny, niejednokrotnie już sły- tystycznej wcale jeszcze tak młodej
szanej przeż tutejszą publiczność ucze- pianistce niedostępnej. Nie po raz

— Redaktor w/z Czesław Karwowski

pierwszy słyszałem teraz Wizunównę

i doszedłem do wniosku, że wbrew
go, wykazała młodziutka pianistka nie- swej naturze, wyraźnie « wskazującej
lada odwagę i ufność w siebie więk- kierunek liryczny i subtelny, dąży ona
szą, niżeli zrozumienie całej trudności do celu wprost przeciwnego, co moprzedsięwzięcia, albowiem całkiem się że mieć skutki fatalne na jej przysz-

inią

dla

konserwacji dachów gontowych I papowych,
Pa
a
orygin. szmaciana do dachów
p
i izolacji oraz: Wapno, Cement,
Gips, Cegła, Kafle, Szkło, okucie budowlane po cenach najniższych
poleca:

nad

program, z których
„Humoreska“
grana była z niepotrzebnem „accelerando* w temacie
głównym,
czego
nigdy nie robił w tej sztuce W.
Sapielnikow, wzorowy wykonawca muzyki Czajkowskiego.
Zakończono koncert rzadko '/ teraz

grywanemi <Tańcami

wyżej.

wyszczególnionemi - brakami

oraz dość częstem opuszczaniem prób
przez: tych członków orkiestry, którzy
nie dość. poważnie traktują swe obo:

wiązki jako też i cele artystyczne ze.

społu, przyczyniając się tem do. obniżenia jego wartości rzeczywistej.

połowieckiemi»

Michał Józejowicz,

Borodina, które—niegdyś — wywoływały panos sensację swemi śmiałemi
i trochę dzikiejmi, harmonjami, całkiem

teraz <potulnemi»

wobec

Drukarnia

==

istnej kako„Wydawnictwo

Wileńskie"

Kwaszelna
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