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Poincare domaga

W ostatnich
dniach
iście „ton*
nadawali Paryżowi niezliczeni cudzo-

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8

27 Ирса 1926 г.

od 9 do 3. Telefony:

2 odaos
isa do domu fub z prze
taekowo w P, K. 0, NP. Sadas
Konta

PRENUMERATA
miesięczna
sagranicę ? zł.

ziemcy, co się byli

Wtorek

ODDZIAŁY:

228, drukarni

PARYŻ, 26.VII, PAT. Jak się ciowiaduje

Agencja Havas'a, „rząd dodo

w

wydania

drodze

Prasa francuska o expose min. Zaleskiego.

Anglików i Amerykanów
chcą poPARYŻ, 26.VII. PAT. Prasa ko- ski między Niemcami a Rosją sowiec=
prostu Paryż wykupić. Frank był tak mentuje z wielką życzliwością expose ką. Absolutnie fałszywa jest teza wyzleciał skandalicznie, że mógł już min. Zaleskiego. Temps we wstępnym suwana przez pewne organy prasy
tylko podnieść się a z nim razem— artykule oświadcza, że pozwała ono zagranicznej, jakoby Polska stanowiła
ceny. Tedy cudzoziemcy spieszyli się oprzeć na ścisłych danych sąd o groźbę dla pokoju.
|
kupić, co się da, — jeszcze w porę. zamiarach nowego rządu polskiego w
Teza ta ma jedynie na celu zaAle nie tylko Anglicy
i Amerykanie. dziedzinie polityki zagranicznej,
roz- maskowanie istotnych zamiarów tych
W Paryżu obecnie mnóstwo gości siewając całkowicie wątpliwości, któ- wszystkich, którzy chcieliby skorzyNiemców; Są Szwajcarzy, Węgrzy, reby mogły słusznie lub niesłusznie stać z każdej okoliczności aby otwojakich cudzoziemców
niema
dziś w
powstać w pewnych
środowiskach rzyć drogę rewizji traktatu pokojoweParyżu! Paryżanie zaciskają pięści. zagranicą.
go i granic Niemiec. I na odwrót u:
Najstarsi ludzie nie pamiętają takiego
Temps z zadowoleniem podkreśla trzymanie Polski takiej jaką została
w Paryżu nastroju względem cudzoziemców, których zawsze Paryż witał
wręcz radośnie. Minęły te czasy...
Paryżanie nie mogą darować
cudzoziemcom, że przyjeżdżają do Paryża

wyzyskać spadek franka, Spekulują! Ob

jadają nasl—oto co słychać zewsząd.
Dla takiej np. rodziny angielskiej—

powiadają—to

znakomity dziś interes

przed

wojną

nie śmiał

nawet

pomy

Śleć. To niewątpliwie paryżanów irytuje; aby jednak mówić
wolno było
o agresywności
ludu
paryskiego
względem cudzoziemców,
do takich
wniosków, wiem, że posunięto się w
prasie nie francuskiej lecz — było w

jej doniesieniach wiele przesady. Od
nastroju do uczynków zawsze jest
krok spory, Osobliwie w cywilizo:
wanych krajach,
W dodatku
służba
policyjna w
Paryżu jest jaknajnormalniejsza, czyli
wybornie zorganizowana.
Ceny na ogół nie poszły w górę.

Tem niemniej podczas

św, Wita

w

istnego tańca

pałacu

Burbońskim—

ostatniemi dniami — gospodynie pa-

ryskie rzuciły się robić zakupy zapasowe. | tak np. żona paryskiego ro-

bociarza pierwszego każdego mizsiąca, tj

w dniu

kiedy mąż

otrzymuje

pensję lub zapłatę, zwykła czynić za:
kupy na tydzień. Obecnie łatwo było
stwierdzić, że robi zakupy bynajmniej
nie wyłącznie na tydzień bieżący lecz

na dwa, trzy tygodnie.
wet zadłużając się. A

obawie, że nastąpi
hamować
inflacja

Choćby nawszystko w

niedejąca się zatudzież
że ceny

będą wzrastały z dnia na dzień.
Teatry, kawiarnie, wszystkie miejsca publiczne gdzie się bawią—przepełnione. Oczywiście, cudzoziemcami.
To też zamiast
cieszyć—drażni ludność paryską. Trzeba też dodać, że
w

teatrach,

kinach,

kawiarniach,

ka-

baretacli ceny są już obecnie o wiele
wyższe niż były np. około
Nowego

Roku a nawet w sezonie Wielkanocnym.
Podrożały ostatniemi czasy: wino,
chleb i papierosy. Na rozkaz policji
wywieszane są w sklepach ceny, tak,
że oszukiwania i nabierania,
osobliwie cudzoziemców
być nie może.
To też drażni ludność paryską. Niech

cudzoziemiec

przynajmniej

dobrze

uje na własnej skórze, że jest w
Roi Nie ładne uczucie, ani słowa,
lecz natura ludzka już taką jest.

Środki komunikacyjne jeszcze nie

podrożały. Kantory bankierskie, wekslarnie, banki

tendencji

bynajmniej

„wyrastać

nie

jak

mają

grzyby

po

deszczu” —jak to w czasie inflacji w
innych krajach i miastach bywało.
Na giełdzie

wielkie

dzień

pensjonaty podniosły ceny ostatniemi

dniami nawęt dość znacznie.

Że w Paryżu nie dochodzi

cze do formalnych

jesż-

gdzieindziej bywało) przypisać trzeba
niewyczerpanemu optymizmowi Fran-

cuzów. Faktycznie przecie żaden z
nich zie wierzy aby mógł frank spaść
aż na stopę.. bankructwa
i wierzy
święcie, że do inflacji, co się zowie,
nie dojdzie i że patrzeć
tylko, (jak

frank równowagę odzyska,

CENA
oraz

w sprzeczności z ustawa-

mi Państwa»,
zapewniła
wyznaniu
rzymsko-katolickiemu, będącemu religią przeważającej większości narodu,

stanowisko naczelne

wśród równou-

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

reklamowa

okresie
częstej

odbudowana stanowi jedną z najpew:
niejszych gwarancyj pokoju
europejskiego z czego wynika, że polska mo-

w łonie Rady Ligi za niezbędną, zwłasz-

Prof. Wi, L. Jaworski, komentując

lub nadesłane

świątecznych

n-ch

40 gr. W

Ogłoszenią cyirowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

polski.

Nasza konstytucja marcowa, za* па w
pewniając obywatelom wolność su- skutek

że stawać

10 groszy.

z prowincji o 25 proo. drożej

Konkordał
mienia i wyznania, związkom zaś re
ligijnym autonomię
wewnętrzną pod
warunkiem, iż żaden znich <nie mo-

OGŁOSZEŃ:

za tekstem

Sejm

1 Вхач.

Prezydent

przejściowym, na
niezgodności
tego

prawa z prawem państwowe.n.
W dziedzinie życia praktycznego,
w
codziennem
życiu państwa brak
określonych norm i zasad, regulujących wzajemny stosunek
państwa i

Kościoła, odbijał się niezwykle ujem-

nie przedewszystkiem na interesach
państwa,
zwłaszcza
w
tych jego
dzielnicach, gdzie pozostały obowiązujące normy prawne zaborcze, ukła*

na regatach

w

Bydgoszczy.
WARSZAWA, 26 VIL(żel,wł.Słowa)
Prezydent Rzeczypospolitej będzie 0becny
na
regatach
o mistrzostwo
Polski, ;które się odbędą 8 МИ
w
Bydgoszczy.

Zapowiedź expose

Premjera.

WARSZA WA, 26,VII. (żel „wł. Słowa)
W dniach
najbliższych
P. Premier
wygłosi w senacie expose. W pierwszym rzędzie premjer omówi sprzwy
gospodarcze.

wypływającą z nich konsekwencję, iż politycznie upośledzonym, i gdzie duNapracowali się.
Kościół rzymsko-katolicki „nie potrze: chowieństwo
narodowościowe
nie
buje uznania ze strony państwa”, stanowi jednolitej masy, jak nprz. na
WARSZAWA, 26.VII (żel wł, Słowa)
gdy wszystkie inne wyznania muszą ziemiach wschodnich.
;
Członkowie sejmu i senatu rozjeżdżaje uzyskać, — jeżeli mają stanowić
Ten stan niejako „bezpański*, nie ja się na urlopy letnie.
„Kościół”, względnie „związek religij- zabezpieczający dostatecznie interesów
ny“ t. į. mieć osobowość prawną. „państwa, wpiynął na to, że do dziś
Zmiany
na placówkach za-

Wchodzi tu w grę wzgląd na zbada:

jących nic wspólnego ani z dobrem
państwa ani z dobrem Kościoła,
Jak to się stało, że w krótkim

granicznych.
WARSZAWA 26. VIi (żel.wł,Słowa)
Dotychczasowy

Zaleskiego,

sekretarz

p.

Paweł

ministra

Czerwiński,

został
wyznaczony
na stanowisko
sekretarza poselstwa w Atenach. Na
sprzeczne z prawem państwowem.
chwili uchwalenia konstytucji, stanął jego miejsce wyznaczono p. Klimpeła,
Stosunek swój do wszystkich wy- pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską dawnego sekretarza p, Łukasiewicza.
Knolla, został
znań, względnie Kościołów, z wyjąt: układ, regulujący w sposób bezstron= Sekretarzem ministra
kiem katolickiego ceguluje państwo ny, rzeczowy i trwały wzajemne sto- wyznaczony p. L. Dębiński.
Obrady nad zmianą Konstytucji.
jednostronnie
w drodze
ustawy za sunki pomiędzy Państwem a Košciouprzedniem,
rzecz
prosta,
porozumiełem?
w
pierwszem
czytaniu
pierwsze
2
arWARSZAWA. 26.Vi1. Pat. Dziś
Przyczyny tego tłumaczy dostaprzed południem specjalnie powołana tykuty projektu sejmowego bez zmian. niem się z zainteresowanym Kościołem.
komisja konstytucyjna Senatu przystą- Artykuły te dotyczą ustałenia budżetu Artykuł 114 konstytucji zapowiada tecznie podana powyżej geneza praw- procedurę na wypadek nieusłuchane*
kon: go żądania ministra przez
piła do obrad nad ustawą zmieniającą na następny rok budżetowy oraz Ц- określenie stosunku państwa do Ko- па i polityczno-psychologiczna
wlašciweposelskiego w razie ścioła katolickiego w drodze specjal- kordatu oraz szereg szczęśliwych go biskupa usunięcia jakiegoś proi uzupełniającą
Konstytucję Rzeczy- traty mandatu
powstałych
w wyniku boszcza—sprawa jego ma wędrować
pospolitej vraz ustawą o upoważnie- otrzymania od rządu przez posła ja- nego układu ze Stolicą Apostolską. okoliczności,
Taka jest geneza prawna zawar- układu stosunków narodowościowo- do komisji czterech (po dwóch od
korzyści
osobistych,
niu Prezydenta Rzeczypiitej
do wy- kichkolwiek
dawania rozporządzeń z mocą ustawy. stwierdzonego przez Sąd Najwyższy, tego i sporządzonego w Rzymie w wyznaniowych i społecznych na te- Papieża i Prezydenta RzeczypospoliPrzewodniczył
sen.
Zdanowski
Do art. 3--go traktującego o try- dniu 10 lutego 1925 roku konkorda- rytorjum, na którem powstała Polska tej) która to komisja zadecyduje spraPrzepis
ten
nie
(ZLN).
bie uchwalania budżetu przez Sejm tu pomiędzy Stolicą Apostolską a na skutek ogólnej rekonstrukcji poli- wę ostatecznie.
tycznej, oraz w okolicznościach, wy- zmienia jednak słuszneji dla pzństwa
Przedewszystkiem przystąpiono do i Senat wprowadzono
nowy
ustęp Rzecząpospolitą Polską.
Z genezą prawną łączy się bar- nikłych z nawiązania stosunków po- nieodzownej ingerencji w wypadkach
obrad nad |-szą ustawą, którą zrefe- który wyjaśnia dokładnie sposób porządem polskim
a Stolicą kiedy chodzi o jego bezpieczeństwo.
rował sen. Buzek (Piasty. Sprawo- siępowania w wypadkach przyjmowa- dzo ściśle geneza polityczna, czy między
Apostolską
za pośrednictwem
ÓwZgounie
ze
stanowiskiem, jakie
zdawca wypowiedział się za koniecz- nia przez Sejm
lub odrzucania po- polityczio-psychologiczna.
czesnego
nuncjuszą
papieskiego
monpowinna Polska zajmować na terenie
Państwo
poiskie
zamieszkuje
w
nością wprowadzenia zmiaa do Kon- prawek Senatu,
stytucji zapewniając jednocześnie,
że
Prżyjęto też poprawkę sen. Woź- przeważającej większości ludność ka- signora Achillesa Rattiego, dzisiejsze- międzynarodowymi stosownie do jej
znaczenia konkordat ustala w Polsce ta*
w projekiaca
swych
ograniczy
się nickiego, że rządowi
przysługuje tolicka, identyfikująca częstokroć wy- go Ojca Świętego Piusa XI.
Konkordat nasz oparty jest na ki podział terytorjalny kościelny, który
jedyme
do stawiania
poprawek do prawo gospodarowania w granicach znanie z narodowością.
Ludność ta
projektu przez Sejm uchwaionego.
zeszłorocznego budżetu aż do chwili, w okresie trzech zaborów prześlado- podstawie wzajemności. praw i obo: zgadza się z granicami państwa i
i Kościoła.
Zna* obejmuje pięć, metropolij —prowincyj
W dyskusji
ogólnej pierwszy za- gdy nowy Sejm
uchwali prowizor= warna za swą umarodowość i wyznanie, wiązków Państwa
czy
to,
iż
Państwo
nie
tylko
daje kościelnych: 1) Gnieźnieńsko-Poznańbrał głos p. minister Makowski, któ: jum Sejmowi natychmiast po jego przywiązywa!a się do obu coraz mocKościołowi,
który
znajduje
się
w
je- ską, 2) Warszawską, 3) Wileńską, 4) |
niej
i
głębiej,
uważając
w
wyniku
ry prosił o przyjęcie piojekiu sejimo- zebraniu
się. Do art. 4-:go mówiąwego.
Każda z
cego o rozwiązaniu Sejmu i Senatu wyznanie i narodowość za drogą, go obrębie, pewne prawa i przywi- Lwowską i 5) Krakowską.
Ponadto
przemawiali: _ marsz. przyjęto
rzecz Su- leje, ale wzamian 'bierze, otrzymując prowincyj—metropolij posiada arcypoprawkę
sen. Kasznicy wspólną nam wszystkim
zapewnienie wszystkich swoich inte- biskupstwo i odpowiednią iiość biTrąmpczyński, śen. Thullie (Ch.D) i (ZLN), że w razie rozwiązania Sejmu mienia i przekonań.
wynikających
ze stosunku skupstw.
sen, Kasznica (Z.NĮ.
wybory odbywać się winny
w
terPaństwa zaborcze, doceniając to resów,
Z pośród
różnych szczegółów
Wszyscy ci mówcy wypowiadają minie przepisanym
przez ordynację zjawisko, usiłowały nawiązać z Wa- swego do Kościoła i z fakiu istnienia
natury politycznej
podkreślić nalezy,
cię za koniecznością
wprowadzenia wyborczą oraz
poprawkę Sen. Woź: tykanem stosunki konkordatowe, jed- tego Kościoła w danem Państwie.
w
ten
sposób
zostały
zabezpieże
biskupi
składają
na
ręce Brezydenzmian do Konstytucji, podnosili rów: niękiego, że termin ten powinien być nakowoż
stanowisko
Papieża w
objęciem
nocześnie konieczność przyjęcia tego odłegły od dnia rozwiązania
Sejmu kwestjach wiaryi religii katolickiej czone interesy Kościoła katolickiego ta Rzeczypospolitej przed
w dziedzinie religijnej i
materjalno- urzędowania przysięgę wierności, że
rodzaju zmmian, któreby wprowadziły najdalej o 80 dni a nie 90 jak brzmiał nie dało się w żaden
sposób pogo- gospodarczej,
z drugiej zaś sirony— nie mogą
otrzymać
nominacji
na
równowagę między Sejmem a Sena- projekt sejmowy. Następne posiedze- dzić z polityką wyznaniową
i narointeresy
państwa
w
dziedzinach:
gobiskupa
bez
zgody
Prezydenta
Rzetem.
nie we wtorek o godz. 11-ej rano,
dowościową państw zaborczych. Z
społecznej i politycznej.
W dyskusji szczegółowej przyjęto
czypospolitej,
tak jak na nominację
tych państw zaborczych jedynie bo- spodarczej,
„ Zazębiający się wzajemnie splot proboszcza należy otrzymać pozwodaj
Austrja,
tolerująca
swobodny
Przeciwdziałanie wzrostowi cen detalicznych.
rozwój narodowości i wyznań, miała interesów 1 stosunów kościelno-pań- lenie ministra, że księża, odprawiający
został wyraźnie ujęty w nabożeństwa w niedziele i w dzień
zawarty w stwowych
WARSZAWA, 26 VIi. Pat, W dniu i wydać dekrety w sprawie przy- konkordat z Watykanem
pewne normy i žasady, uwzględnia- 3 Maja
odmawiać
mają
modliiwę
r.
1855;
Rosja
swój
konkordat
z
r.
dzisiejszym ż inicjatywy pana premjera musowej budowy przez większe 0jące
dobro
Kościoła
i
dobro
państwa
liturgiczną
za
pomyślność
Rzeczypopiekarni mechanicz- 1847 zerwała, Prusy posiadały tylko w całym zakresie spraw,
Bartia odbyło się zwołane przez mi- Środki miejskie
wynikających spolitej i jej Prezydenta.
nistra Skarbu posiedzenie w sprawie nych, rzeźni i chłodni i tp. urządzeń „bullę“ z roku 1821.
z faktu istnienia w granicach Polski
O przyjaznej tendencji konkordaiu
Jaką
doniosłość
dia
panstwa
poprzeciwdziałania wzrostowi cen deta udzielając ze swej strony w miarę
uprzywilejowanego konstytucyjnie Ko- i stolicy Apostolskiej dla Państwa
siada
unormowanie
stosunku
ze
Sto:
pomożności
pomocy
finansowej.
Pan
licznych i powiększenia rozpięcia
Ścioła.
Polskiego świadczy wymownie artymiędzy kursem złotego a ruchem cen minister Skarbu zwrócił się szcególnie licą Apostolską, zwłaszcza dla pańkuł III, stwierdzający, że uprawnienia
Nie
mogą
na
tem
miejscu
być
stwa
o
ludności
przeważającej
katoZwiązku Miast o współpracę w
hurtowychi detalicznych. Pan mini- do
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
szczegółowo
rozważane
uregulowane
lickiejj
Świadczy
właśnie
«
praktyka
ster Skarbu oświadczył, że rząd zde- kierunku ustalenia typu piekarni, rzeźrozciągają się ria terytorjum wolnego
przez
konkordat
dziedziny
materjalnopaństw
rozbiorczych,
uciskających
ni
i
td.
jakie
wiane
być
budowane
cydowany jest swoją politykę kredymiasta Gdańska.
gospodarczych
i
ekonomiczno-spotową i podatkową dostosować całko: środkami krzjowemi ażeby nie osłabiać obywateli Polaków-katolików, a poPomimo, że konkordat pewne kwełecznych
spraw,
jak
sprawa
uposażemimo
to
uparcie
dążących
do
urewicie do potrzeb zabezpieczenia rów- naszego bilansu płatniczego.
stje,
jak naprz. sprawę losu - dóbr
nia
duchowieństwa,
wywłaszczenia
gułowania
stosunków
z
Watykanem.
Po
omówieniu
szeregu
spraw
nomiernego spadku cen deialicznych
kościelnych
odebranych przez pańmajątków
kościelnych
ponad
pewną
eżeli chodzi o
Rzeczpospolitą
do cen hurtowych oraz zwyżki kursu postanowiono aby dalsze narady na
stwa
zaborcze
i dóbr kościelnych
określoną
normę
na
cele
państwowe,
©
olską
—
stosunki
naszego
pańsiwa
były w
złotego, licząc całkowicie na współ- ten temat kontynuowane
osób
prawnych
kościelnych i zakonsprawa
ingerencji
Kościoła
w
dziedzinę
z
Watykanem
w
epoce
przedrozbiopracę ze strony
samorządu i koope- M-stwie Spraw Wewnętrznych. Oma=
nych,
których
siedziba
znajduje się
nauki
religii,
sprawa
dóbr
kościelnych
rowej
mają
swoją
specjalną
historję.
wiane
sprawy
będą
też
tematem
najratyw.
=R
3

wobec

geograficznego

położenia Pol-

W komisji

Nie

ograniczając

się zarządzeniemi

dorywczym,

cza gdy mają iam zasiąść Niemcy.

i inž. Ossowskiego,

przy

udziale

min.

oraz wice-pręzesów

i Banku Gospodar-

d-ra Młynarskiego i
dr, Bernard Hau-

nia obiegu pieniężnego w celu wzimow kraju.
żenia życia gospodarczego

Referat d ra Hausnera uzupełniii swe-

mi poglądami sen. Gaszyński,

wice:

marszałek Moraczewski,
sen. Siedlecki i pos. Pączek.
Po zapoznaniu
się z projektami

nie i uznanie,

bliższego posiedzenia
która ma

być

Rady

Spożyw-

Wilno, Dąbrowskiego
1) przyj

nie

Są te prawa

zwołana

w

Grały tu wielką rolę czynniki

naj- politycznej,

stosunkowo

czasie,

czterech

lat od

zarówno

jak

naiury

prawnej,

skonfiskowanych

it.

przez

p.

zaborców

Przedewszystkiem nas tu obchodzą
ministra psychologicznej i historycznej. Rzecz
prosta, że dzisiejsze kształtowanie się Sprawy, związane ze znaczeniem powzajemnych stosunków pomiędzy po* litycznem konkordatu.
Z tych, ze względów zrozumiałych,
szczególnemi państwami a Kościołem
„atolickim są wypływem kompromisu zwłaszcza na terenie narodowościopp. senatorów i posłów w kilkugo- omiędzy obowiązującą
dawniej za- wo
mięszanym — wysuwają się na
dzinnej dyskusji, w której p. minister adą związku obu tych organizmów czoło artykuły XIX i XX konkordaiu,
Klarner i dr. Młynarski wyjašniali społecznych a zasadą nowoczesną dające możność ingerencji czynników
stanowisko rządu i Banru Polskiego. odłączenia
Kościoła
od państwa rządzących w sprawy
personalne
ustalona została jednomyślna opinja (prof. Abraham).
duchowieństwa, to znaczy w sprawy
co do warunków niezbędnych dla
W Polsce ponadto, po
rozbio- nadawania urzędów i beneficjów prowzmożenia obiegu pieniężnego, a mia- rach przedewszystkiem obok senty- boszczowskich. Artykuły te wyraźnie
nowicie obok zrównoważonego bud- mentu narodowego rozwijał się, trwał zaznaczają, iż na stanowisku — ргобоżetu aktywność bilansów handlowego i i utrwalał się sentyment religijny, za- szczowskiem nie może
pozostawać
płataiczego, uchwycenie przez
Bank cierała się różnica pomiędzy
temi osoba duchowna, nie będąca obywaPolski całej nadwyżki walut z pize- dziedzinami ż powodu martyrologii i telem państwa polskiego (chyba że
wagi eksportu nad
importem i t. @, prześladowań rządowych.
za zezwoleniem rządu) oraz taka,
Jednomyślnie również stwierdzona zoW Polsce niepodległej i odrodzo- której działalność jest sprzeczna z
stała konieczność zastosowania wielkiej nej wytworzyła się do chwili wejścia bezpieczeństwem państwa.
ostróżności przy realizowaniu zwięk- w życie konkordatu
pewna pustka
Przepis ten ma ogromne znaszenia obiegu pieniężnego.
w dziedzinie stosunków państwowo- czenie polityczne właśnie w naszych
kościelnych.

Letniska

czy

senackiej.

za* ców,

rząd

„orgij* podnosze-

nia cen nie to z dnia na dzień iecz
niemal z godziny na godzinę (jak ta

|

dnia stanowiska duszpasterskie
bywają wykorzystywane przez wrogów
państwa dla celów i agitacji, nie ma-

ro: sner przedstawił swój projskt zasile-

tudzież

.

że aążyć do pokoju jedynie przestrzegając własnej godności czyli opierając Państwo z góry uznaje własne praiż Rzeczpospolita Polska więcej niż się ściśle na traktatach, które określi- wa Kościoła katolickiego, podczas
jakiekolwiek inne mocarstwo
potrze- ły jej granice,
gdy inne Kościoły, rządzące się rówDlatego — oświadcza
Temps — nież własnem: prawami, muszą uzysbuje pokoju dla wzmocnienia swego
Polski kać uznanie
stanowiska w
Europie.
Wywolanie uważaliśmy zawsze obecność
ich przez państwo.

zgodność koncepcji
min. Zsleskiego
polskiej akcji politycznej w
Europie
z zapatrywaniami jego
poprzednika
min. Skrzyńskiego.
Najelementarniejszy zdrowy rozsądek wskazuje na to,

francuska na strów d-ra Bartla
polskich robotników, których, jak wia- Skarbu Kiarnera
domo, jest obecnie bardzo dużo we Banku Polskiego
Francji. Robotnik polski zadawalnia stwa Krajowego

osobliwie pierwszorzędne —

262

dane dla Kościoła katolickiego pod
kątem widzenia dla niego ujemnym,

krzywo patrzy ludność

tem czyni nie małą konkurencję
botnikowi francuskiemu, Obniża ponadto ceny na robociznę.
Zapomniałem dodsė,
že hotele—

— Związek Ziemian

artykuty konstytucji, oddo wyznań,
stwierdza

w dzień o charakterze

zarobkiem

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Вупек .9 8
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24

odpowiednie
noszące się

WARSZAWA 26, 1VII. PAT. Na
stając z niskiego kursu
franka, lęcz
cji finansowej oubytej pod
konferen
wzrasta
też względem robomików
przybywajacych do Francji, Osobliwie przewodnictwem prezesa Rady Mini-

stosunkowo

POSTAWY — ul, Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

wyznań.

ożywienie,
w celu bliższym czasie przez pana
mierzą przedsięwziąść kroki
Niechęć paryżan wzrasia nietylko zasadnic'ej poprawy aprowizacji miast Spraw Wewn.
względem zamożnych cudzoziemców,
obiegu pieniężnego.
wzmożenia
którzy zjeżdżają Się ze wszysikich
Kwestja
stron świata ich „ograbiać* korzy:

się małym

ul. Majora Mackiewicza 63

—

— ul. Ratuszowa I

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

prawnionych

siedzieć w Paryżu jaknajdłużej. Śmie- zatargu zbrojnego byłoby szaleństwem
sznie mało kosztuje Anglikowi wszy-

sitko dziś w Paryżu. A dopieroż Amerykaninowi! Za swego dolara żyje
jak król, kupuje rzeczy, o których by

KOSŻZYRSKI

LIDA

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

się pełnomocnictw.

magać się będzie od parlamentu upoważnienia
dekretów zarządzeń oszcz ędnościowych.

KAMIEŃ

NIEŚWIEŻ

wiejskie

Nr. 3 m.6

od g. 3—5

owanie ofert na leiniska z utrzymaniem

po poł,

i bez niego.

2) Informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać.

Konstytucja

bowiem

województwach

wschodnich,

na

poza granicami Polski,

odkłada

do

późniejszego czasu, i ma zapewne w
szczegółach pewne
niedociągnięcia,
w całości jednak i w obecnej swojej

formie przedstawia wartość polityczną dla stosunków kościelno-państwo*
wych

trwałą

i

pierwszorzędną,

dla

polityki zaś polskiej zagranicznej sta-

nowi jeden z jej fundamentów
międzynarodowych,
W dążności swojej zasadniczej i
tendencji naczelnej przestrzega zasa:
dy zobopóliego porozumieniai przyjaznego współżycia Kościoła i Pań-

stwa, w sposób wyraźny zastrzegając
państwu prawo wpływania na usuwanie wrogiej

sobie polityki ziKościo:

ła i szeregów duchowieństwa.
sposób

konkordat

W ten

przeprowadza

za-

sadę proklamowaną przez konstytucję
o

uprzywiiejowaniu

gKościoła

kato-

lickiego, a jednocześnie zabezpiecza
dobro i chroni interes Rzeczypospo*
te- litej.
Lubicz,
na

ustalała zasady podstawowe w iej renie _ których _ pozostający
dziedzinie, pozostawiając normy yzcze- stanowiskach
Przyp Red. Zamieszczając uwagi po
duszpasterzy
księża
gółowe
przysziemu
konkordatowi. księża prowadzą częstokroć wybitnie wyższe, zaznaczamy, że po podpisaniu konSian ten był dla państwa bardzo polityczną akcję, nic wspólnego nie kordatu ukazał się na łamach Słowa artykuł
ujemny ze względu na wspomniane mającą z religją i wyznaniem, a go- czcigodnego uczonego prof. Parczewskiego,
„Vacuum” do czasu wejścia w życie dzącą częstokroć w podstawy ładu i omawiający gruntownie tą sprawę. Wobec
konkordatu
(iipiec 1925 r), Uznając bezpieczeństwa państwa, w jego spo- tego wywody powyższe zamieszczamy jedy*
bowiem w rządzeniu się Kościoła 15(086
wewnętrzną
i
przyszłość, nie w charakterze artykułu dyskusyjnego,
prawo kanoniczne, państwo nie prze- Wprawdzie przepis ten opatrzony
wdziało skutków, mogących wynik: jest w zadziwiająco
skomplikowaną

SŁ

2

| ECHA KRAJOWE

OSW

Ładny pałacyk małowniczo

polo:

żony na górze Bouffałowej obrał soJedyny to bodaj dzień w Łyntu- bie za siedzibę konsulat łotewski od
— Działalność stronnictw po- pach, kiedy tętno życia uderza ży- czasu kiedy wyniósł się z Antokolu.
litycznych. W ostatnich czasach na wiej. Pogoda łaskawa na nas w tym
Pierwsze pytanie:
terenie naszego powiatu
rozpoczęły roku sprawiła, że zjazd był ogromny,
— Co pan konsul powie o tran:
miożna powiedzieć, że zycie węgla polskiego przez
działalność polityczną stronnictwa PSL. więc śmiało
Łotwę?
„fest*
udał
się
nad podziw. Liczne
„Piast“ i „Polska Parija Socjalistycz— Układ tranzytowy jest dla Lotzapełniające
rynek
przed wy niezmiernie pomyślny. Skutkiem
na“, Pierwsze zorganizowalo
szereg stragany,
rozmaitością sma* zawarcia umowy z firmami angielskiezebrzń w wioskach w gminach Ho- kościołem, nęciły
rodziejskiej i Howeźniańskiej, drugie kołyków, przygotowanych przez kup: mi Polska będzie wysyłać przez Łotniemało wę 200000 torm węgla. Ogólnie przezaś
w gminach
Siniawskiej
i Za- ców, a budki z zabawkawi
ostrowieckiej. Z ramienia
„Piasta* radości sprawiły dziatwie.
widuje się przewóz jakichś
1700-set
instruktor

sta z Baranowicz,

Sekretarjatu

p. Wnek.

Pia-

Zebrania

Dzięki staraniom wójta p. Piórewicza wieczorem odbyło się przed-

P, P. S. organizują agenci osławio- stawienie amatorskie.
„ Odegrano z powodzeniem sztuki:
nego Machaja, organizatora rozma„Zyd
w beczce” i „Kajcio*. Z przyitych bolszewickich imprez w Barajemnością
mogę
stwierdzić, że od
nowiczach.
pewnego
czasu
miasteczko
nasze
— Spis ludności
Niešwieža.
zaczyna
rozumieć
potrzeby
kulturalNa 1.go maja b. r. sporządzony
zo-

i jest nadzieja, że
stał spis
ludności
m. Nieświeża
z nego człowieka
mieli czytelnię—
przyległymi zaściankami. Nieśwież li- wkrótce będziemy
bodaj
skromną.
Niewątpliwie
piękny
czy 6831 osób (bez wojskowychi
ten
projekt
poprze
p.
Byszewski,
ich rodzin); w tem meżczyzn 3195—
(46,8 prac ), kobiet 3 636—(53,2 proc.) ofiarowując bezinteresownie jedenz
Podług wyzrań ludność dzieli się na: licznych, a niezajętych lokali, Marz..katolików 2 692—(39.4 proc.) pra- leńki remont lokalu, trochę wysiłków
wesławnych 1.169—(17,1 proc.), ewan: i będzie czytelnia, a w ślad za nią i
gel-luter. 22—(0,3 proc.), mojżeszo- bibłjoteka.
Będzie to najlepszem przeciwstawego 2,942—(43,0 proc.), mahomelan
8—(0.1 pr.).
Dzieci w wieku do lat wieniem wywrotowej agitacji posłów
przejawiających
14—1701 w tem żydów
784—(46,1 komunistycznych,
tak
intensywną
działalność
w riaszej
proc.).
okoiicy.
(К
— Poświęcenie
pomnika na
grobie
poległych
i zmarłych
BRASŁAW.

Funkcjonarjuszy

Policji

Pań

stwowej pow. Nieświeskiego. Na
skutek starań funkcjonarjuszy, Powia-

towej Policji Państwowej w Nieświeżu

na

cmentarzu

stanął okazały

pom-

nik nad grobami tak licznie poległych i zmarłych obrońców ładu państwowego i społecznego.
Uroczyste
poświęcenie wyznaczone
zostało na

— Sekwestrator
W

ostatnim

Urzędu
niejaki

p.

członka

sołtysa

zgłosił się

Rolniczo + Handlowe

Współdzielni
w Miorach i zażądał
wpłacenia należności _ podatkowych,

dzień 30 lipca.— O godz, 10 ej rano jakoby zaległych od Współdzielni na
Członsk
tej ;,Współuroczysta mszą żałobna w Farze, o rzecz Skarbu.
dzielni
w
osobie
p.
Wojtowicza
godz. 11 i pół pochód na cmentarz
"vp. sekwestratorowi w
io 12-ej poświęcenie pomnika.—Kto oświadczył
tylko może, powinien wziąć udział
w tej smutnej
uroczystości
dla za-

dokumentowania

obecności

nia w

świadków,

każdym

że

Współdziel-

momencie

gotowa

dla jest

wdzięczności

tych, którzy krwią własną przypieczętowali służbę Ojczyźnie na naszych
rubieżach i zawdzięczając którym dziś
możemy
prowadzić
spokojny
tryb
życia po odparciu wrażej akcji skie-

rowanej przeciw społeczeństwu

kre-

sowemu i Polsce—Z uznaniem trze:
ba podkreślić fakt, że wśród funkcjo”
narjuszy policji istnieje uszanowanie
własnej
tradycjj
i powagi
służby,
czego właśnie
widomym
dowodem

jest zbudowanie z własnych funduszów pomnika na cześć poległych kolegów.
— Sfałszowana
pieczęć Starostwa Nieświeskiego. Starostwo

wypłacić
należności
skarbowe
lecz należy się udać do kierownika

Współdzielni
lub też powiadomić
zarząd,
wskazując
gdzie takowy
mieszka. Nie zwracając uwagi na
powyższe

sekwestraior

bez uprzed-

z pieczęcią Starostwa

Nieświeskiego

DRUSKIENIKI.

i znikał, bez śladu. Władze policyjne
rozpoczęły dochodzenie, które wyka:

ZSĄDOW.

LONDYN. 26 VII. Pat. jeden z członków izby gmin zwrócił się do
z zapytaniem, czy rząd uważa stan rozbrojenia Niemiec za zadawa|-

niający, czy też nie, a jeśli zachodzi ten drugi wypadek to pod jakim
Lampson oświadczył:
względem. Odpowiadając w imieniu Chamberlaina
Nie wykonano jeszcze kilku punktów, które jak mogę izbę zapewnić,

przeważnie mają drugorzędne znaczenie. Właśnie z tego punktu widzenia
sir Chamberlain oświadczył był dn. 21 b. m. że nie uważa sytuacji za zu-,
nie pragnął jednak
by z tego wyc'ągano wniosek
pełnie zadawalniającą,
że rząd zaniepokojony jest tym stanem rzeczy.

Oburzenie

niewinnych

baranków.

—

„Fest*.

Dorocznym

rajszym

t. z.

obchodzona

„fest*.

dniu

zwycza-

wczo-

Uroczystość

należycie

ta dem

wyzyskane

naukowym,

ani pod

wzglę-

ani prakiycznym.

jęst rok'rocznie z okazji

dnia Św. Anny, która patronuje temu

polskich

interesach.

wanej

nauczycielki,

4 maja 1926 r.
Nie lubię
wiosny.

Brzmi

to jak

bluźnierstwo. A jednak tak jest. Ta
niechęć jest buntem przeciw jej pięknu, którego

widzieć

nie mogę.

Od

szeregu łat w zimie i w lecie zajęta
jestem pracą zarobkową, a więc: cóż
mi wiosna!
przed memi

Na
wiosnę
podwórze
oknami napełnia się ta-

kim straszliwym wrzaskiem ordynar+
nych wyrostków i umorusanych dzieciaków, że wieczorem zamykam okna
podwójne i okienice i dopiero wiedy
myśli skupić mogę.

ło takich

nie

Gdyby

Łotwa

przeszkody

oficerów. Jeden oficer

Kongres

ciężko

ranny.

Przyczyna

anty-alkcholiczny

katastrofy

dotychczas

w Dorpacie.

wpra-

okienic wypełnłają się srebrem rozdrganem—ale to tylko przenika serce
dojmującym smutkiem i bolesną tęs-

Jancholijnego

zwątpienia.

Nię znoszą

W pierwszej z nich jednocześnie
z Turno-Sławińskim na ławie oskarżonych zasiedli b. komendant okręgo-

Sprawa niniejsza powsiała w sposób następujący: Turno Sławiński bę:
dąc kierownikiem służby kordonowej
zwracał

się

mendy

wojewódzkiej

ży

niejednokrotnie

kordonowej,

licznie

bandy

straży.

W

wobec

owe

do

ko-

o broń dla stra-

bowiem

grasujące

szaulisėw

zagrażały

czasy

niemożliwe

Wilnie

by-

rewolwerów,

czego postanowiono

kupić je

powania broni. Komenda Okręgowa
w Wilnie została zaalarmowana
i

Inna: droga, rzeczna, prowadziłaby

handel rzekami Dźwiną i Dzisną, Potem możnaby mówić o rozwinięciu.
Polska przy tak znacznym zasobie

piński dali obraz ruchu abstynenckiego wśród

Krwawy

syłać.

bój pod

młodzieży polskiej.

Damaszkiem.

Już obecnie dość ożywiony
ruch
DAMASZEK, 27.ViI. PAT. Po walkach okoły oazy Choute, w kiórych
tranzytowy odbywa się przez Łotwę.
wojska francuskie
straciły
49.ciu zabitych
i 97-miu rannych,
kolumna
Tak Polska w maju
wysłała przez
wojsk
francuskich
otoczyła
Damaszek
oraz
stoczyła
2
godzinną
bitwę
Łotwę towarów wagi 2389197 kg., z
odpierając 200-u powstańców,
którzy
pozostawili na placu boju 10 ciu
tego do Angljj
poszło
946848
kg.
odrzuciła 400:ta powstańców,
którzy
do Litwy 363666 kg. do Holandji zabitych. Inna kolumna fraacuska
stracili
55-u
zabitych
i
materjały
wojenne.
200-:iu
powstańców
zaatakowało
480000 kg., po Belgji 233520 kg., i
2-ch lotników francuskich, którzy zmuszeni: byli lądować z powodu uszkowreszcie do Ameryki 84677 kg.
Towary te idą przez porty łotew- dzenia motoru. Lotnicy ci zostali żywcem spaleni,

skie: Rygę i Libawąę. Odwrotnie z
Anuglji do Polski w tymże miesiącu
poszło przez, Łotwę towarów wagi
51.135 kg., z Estonji 16725, z Holandji 47 481, z Rosji 34 676, z Francji 36 464 i' z Niemiec 101.697 (1).

Do

Francji

głównie

eksportowała

szczecinę

przedstawia się

Polska

wysłała do Łotwy w maju towarów
za 984443 łaty, import do Polski
wyniósł zaś 75,415 łatów. Nadwyżka
na korzyść Polski stanowi zgórą
900000 łatów miesięcznie.
Palska nię zawarła jeszcze z Łotwą
nasz

nie rozwija

przeto

się

Handel

dotąd

tak

jak

na sumę

SINGAPOORE, 26—VII. Pat. Na parowcu
ładunek opjum wartości 400000 dolarów.

Zezwierzęciały

która

następująco:

opjum

4000000

dotarów.

Polska

(818 kg.).

traktatu handlowego,

Skonfiskowanie

„Nanking*

skonfiskowano

na ST

3 miesiące

nauczyciel.

więzienia.

KEZERTORENAEZZRASZOKZZZTZETESOZRÓR
POZA OZAWY ASY BIERZE TYRE PES BEDE

Tragiczny

wypadex

w

Jastarni.

WARSZAWA, 26 Vil(żel.wź. Słowa). W dniu wczorajszym w Jastarni na Helu, na oczach tysiecy publiczności. utonęła pana Janina Bajgłów:
na 19 letnia studentka, córka profesora politechniki lwowskiej, który bawi
obecnie w Zakopanem. Jednocześnie utonął 26-letni student
St.
Rauner,
który pierwszy: skoczył na ratunek. Zwłoki wyciągnięto sieciami š. p. Rauner miał w dniu wczorajsem
wziąć udział w koncercie członków chóru
akademickiego. Ś. p. Bajglówna miała w dzień katastrofy wyjechać.
Dwa

łata temu w tem samem

Wiec
LWÓW,

miejscu utonął jej brat,

bezrobotnych

26 VII Pat,

obecnie wywóz

z Polski

bydła

jeżeli

kazu

ustał.

*

W

podróżnych

ostatnich

dniach

łotewskich

wości kuracyjnych. Opłata

z Pol-- wa polska
wstrzymuje
większość podróżujących.

szczegól-

miejsco-

pasporto

wszelako
#я
. Sch.

przynosi

do domu.

jej ów drogocenny:

Ale pocóż

*
mówićo tem,

powszechnie wiadome.

papierek

„dzień dobry* roztargnionym osobnikom i nie obrażam się, gdy
nie

prawo

zakupu

50

Z

do

upowaźnieniem tem wyjechał
Warszawy brat kupca który też

został aresztowany
wysłała

w momencie

natychmiast

na

ku-

imię

nacz.

wydziału śledczego p. Sonnenberga
depeszę o zwolnienie Strakuna.
Nadmienić
należy, że komisja
gospodarcza
zaakceptowała
podpisaną
w dn. 8.VII 1922
Strakuna.
Rozpoczęto śledztwo i w
cie współoskarżeni
zasiedli

umowę,
r. przez
reziliana ławie

oskarżunych.

, Akt oskarżenia zarzuca:
Rymkiewiczowi — że będąc naczeln. wydz.

gospodarczego

nadużył

władzy, bo-

wiem bez pozwolenia komisji gospodarczej
aprobował umowę
TuinoSławińskiego.

Turno-Sławińskiemu — że ' będąc
kierownikiem służby kordonowej nadużył władzy, wydsjąc Strakunowi

we

Lwowie.

serdecznej tkliwości.
To mała, nieładna, niegrzeczna dziewczynka, zła

uczenica,

ną

W rezultacie sąd po rozpoznaniu
sprawy uniewinnił wszystkich oskarżonych.
W
drugiej
Turno Sławiński

Sprawa

sprawie
oskarżony
odpowiadał
solo.

ta wynikła

na tle rozporzą-

dzęnia
Delegata
Rządu
działu ruchu
kołowego
przepustek.

o likwidacji
i cofnięciu

Turno-Sławińskiemu
zarzuca akt
oskarżenia
niewykonanie tego rozporządzenia. Okazało: się podczas
rozprawy

sądowej,

że przez lekcewa-

domił on wczas kierowników
Stacji
Kontrolnych, a nawet po otrzymaniu

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0. P. P.

która podobno
Ale ona jest,

Grabowskiemu—że będąc komendantem okręgu
prosił telegraficznie
naczelnika Sonnenberga o zwolnienie
Strakuna.

żenie swoich obowiązków nie powia-

Dnia 25 lipca rb. odbył się tu wiec bezrobot-

niej ruch osobowy wzmógł się. Część

dotyczył Łotwy wobec wydanego za» osób jeździ do

na

rewolwerów.

upoważnienie na zakup broni, czemwy-

GDAŃSK, 26 Vil PAT. Przed sądem w Brunsbergu w Prusach Wschodnich od-

oil

upoważnienie

wołał niebezpieczeństwo dla p.ństwa.

była się rozprawa przeciwko nauczycielowi lndowemu Krausemu z Bunden, który w
nieludzki sposób przez kilka lat
znęcał się nad dzieómi szkolnemi bijąc je i kałuj. jc.
Trybunał po przeprowadzeniu rozprawy w cząsie której ;oskarżonemu udowodniono cay
okoliczności
szere,
wypadków za cania się na! dziećmi, skazał go przy zastosowaniu

A zmar: inicjatywę i rzutkość. Jeżeli mimo tak
Co tu mówić! Nawet wożni, któwięcej jest na wio- sprzyjających warunków ktoś dotych- rzy przez dłuższy czas stoją przy
snę, szczególniej, jeżeli się jest niewy- czas jest bez dyplomu,
to już wina: drzwiach wyższych urzędników nakwalifikowaną nauczycielką, Uważają, jego roztargnienia.
bierają szlachetności w wyrazie oraz
państwo,
jak trudno jest wymówić
Mój Boże, przecież jeżeli się: kie-. 'ujmującej delikatności w obejściu.
podobny. wyraz? Nie-wy-kwa'li-fi ko- dy okaże, że któraś z szarego tłumu
M'mo przykładu
z góry šmiato
wana!!!
Jest to wystraszona
istota jest naprawdę
dobrą nauczycielką, stwierdzić mogę, że nie wszyscy moi
kiórej czegoś
brakuje
do dyplomu a
jakieś
ciężkie warunki
spra- koledzy i koleżanki posiadają tę cennauczycielskiego. Czasami tylko tego, wiają, z się bije, jak piak o żelazne ną zaletę w jednakowym
stopniu,
żę się urodziła o rok później. Gdyby pręty
Klatki—zwierzchność nasza przy- Otóż niedyplomowani, o ile zdąży:
o rok wcześniej, byłoby wszystko w chodzi
jej w najbardziej
delikatny łam zauważyć, są grzeczniejsi. (Może
porządku!
sposób z pomocą, Nawet gdy taka ze strachu?)
Ja, naprzykład, zawsze
Dawniej nie mogłam odróżnić na zafrasowana nauczycielka z wrodzoną wstaję, gdy mam zaszczyt rozmawiać
oko osoby wykwalifikowanej od nie- skromnością wyprasza się od przyję- z moją najbliższą
zwierzchnością,
wy..el nie będę się męczyła wyma- cia dyplomu, rozpromieniony woźny Oprócz. tego, po kilka razy powtarzam
pewnej

Tuno Sławiński stanął w dniu wczorajszym przed obliczem sądu okręgowego, aby
odpowiadać
w
dwóch
sprawach, odnoszących się do jego
działalności w okresie 1922 roku.

W 3-cim dniu obrad kongresu
ks. Kawalczyk
przedstawił rozwój
stowarzyszenia abstynentów w Polsce
i rolę duchowieństwa „w
akcji
przeciw-alkoholowej, Dr. Kaspsrzak, którego wybrano na jednego z przewodniczących sekcji. iekarskiej sjazdu, mówił o wpływie alkoholizmu
na
gruźlicę. Na zebraniu młodzieży, delegaci Polski p. p. Grzymałowski i O!-

przyjąt gorącemi oklaskami.

rzędzie węgiel, drzewo. i len.

istot odpornych.

wy. Osoby bez dyplomu, chociażby
Wiem, że za oknem bywa czasą: pilnie spełniały Swoje obowiązki, są
mi śliczna
pełnia księżyca
i szpary podejrzliwe i mają skłonność do me-

'afery

Leopold

w Warszawie. Turno Sławiński wszedł
w porozumienie z kupcem Strakunem,
któremu wydał w dniu 1/VII 1922

twień stanowczo

wianiem tego słowal
Teraz już nabrałam

wielkiej

Stanisław

techniczne w rodzaju szyn kolejowych
odmiennych,ruch handlowy Polski ż
DORPAT, 26.VII. PAT. W drugim. dniužprzeciw-alkoholicznego konŁotwą mógłby szybko
wzrość
niegresu p. Grzymałowski delegat harcerstwa polskiego mówił o armii
harpomiernie,
ani tytoniu. Drugi delegat Polski
cerży
nie używającej ani alkoholu
— Cóż mogłaby być przedmio- ks. Kowalczyk mówił o rozwijającym się ruchu przeciw - aikoholicznym
tem obopólnej wymiany?
popieranym przez najwyższe sfery. rządowe, Ooa te przemówienia kongres
— Z Polski szedłby w pierwszym

—

Z dziennika niewykwalifiko-

ostatniej

ło kupienie w

na tranzyt towarów

— Jakiž ruch
ski do Łotwy?

odpustowi,

Bohater

szpiegowskiej —

nie tylko się zgadza, ale leży to w jej nieznana.

Katastrofa samolotu wojskowego.

— T wo Lekarskie. Daia 20 lipca powinien. Do traktatu tego Łotwa nych pracowników umysłowych, na którym powzięto następujące uchwały:
zało, że wszystkie przedstawione doebrani na wiecu wyrażają największą cześć @а
рапа marszałka Piłsudsali hotelu Europejskiego przywiązuje niemałą wagę.
kumenty są sfałszowane.
Rozesłano r. b. w
Łotwa
mogłaby
eksportować
konkiego
i
obecnego
sprawiedliwego
rządu
i
żywią
pełną
nadzieję,
że
się
Towarzystwo
listy gończe za sprytnym złodziejem. ukonstytuowało
serwy rybne, wina owocowe, tłuszcze uchwalone na wiecu rezolucje, które przesłane będą w odrębnym memorlekarskie w Druskienikach.
Na prezesa Towarzystwa wybrany sztuczne (np. kokowar)it. p, W cza- sjale, zostaną uwzględnione.
DZISNA.
został profesor Edward Żebrowski sie inflacjj marki polskiej ruch był
Starcie zbrojne
— (k) Bez światła.
W
sobotę z Warszawy—na
wiceprezesa Dr. znaczny. Z Łotwy szło np. do Wi'na
dnia 24 b. m. niewiadomo z ja- Szajerowicz
po stronie bolszewickiej.
z Łodzi, na sekretarzy mnóstwo masło. Po stabilizacji złotekich przyczyn
spłonęła
elektrownia Dr. M. Obiezierskiz Wiłna i Dr. Le: go handel
ustał, Dopiero ostatnio
W. sobotę. dnia 24 b. m. we wsi Girsza (Rosja). położonej
przeciw
spadku waluty
miejska.
wicka z Warszawy, na skarbnika Dr. skutkiem czasowego
powiatu Dziśnieńskiego, powstało starcie zbrojne
pomiędzy
strażą
soJednocześnie
charekterystycznem Regensburg z Wilna,
polskiej eksport z Polski do Łotwy wiecką, a miejscowymi chłopami, w rezultacie jeden z chłopów
został
jest, iż w najbliższym czasie ma buTowarzystwo posiada 35 członków rozwinął się szerzej.
zabity,
dować
prywatną
elektrownię znany lekarzy z całej Polski i za cel postaW ostatnich czasach np. dużo
Starcie powstało na skutek rabunków jakich się dopuszcza na
kupiec w
Dziśnie Bimbat.
wiło sobie pracę nad rozwojem Dru- szło na Łotwę bydła. Niestety 15 go miejscowej ludności straż sowiecka.
czerwca Min. Rolnictwa
łotewskie
ŁYNTUPY., skienik, których Świetne warunki le- zabroniło przywozu bydła. Tak więc
czniczo:klimatyczne nie zostały dotąd
jem odbył się u nas w

Dwiesprawy Turno-Sławińskiego

wej komendy policji p. Cz. Grabowski i b. naczelnik
wydziału
gospodarczego tej że komendy p. Z, Rymkiewicz,

niego
pismiennego powiadomienia na Łotwie zostaje przepakowana (i to
złamał kłódkę od składnicy i zabrał również przedstawia dła naszych ro900 kg. Inu, w protokóle zaś podał botników pewien: zysk). Skóra (38.676
747 kg., zostawiając otwartą składni- kg.) idzie główne do Niemiec i do
cę. Len został przewieziony do urzędu Ameryki.
Skóry do futer zostają na
gminnego,
gdzie
po
zważeniu Łotwie konserwowane do czasu dalokazało się rzeczywiście 900 kg. Po Szej wysyłki. Smary idące do Litwy
zawiadomieniu kierownika tej Współ- (w maju 1.166 kg) ulegają również
dzielni, który mieszka o 3 wiorsty przepakowaniu.
od Mior, przybył ostatni do Mior,
Ogólny budżet miesięczny obrookazując kwity na wpłacone podatki
tów handlowych
polsko-łotewskich

które pokryły całNieświeskie otrzymało zawiadomienie w swoim czasie,
żądaną przez sekweod władz
policyjnych
z Siedlec, z kowicie sumę
Piaseczna pod Warszawą
i z Kutna, stratora.
Zachodzi pytanie, jak zareagują właże podający się za Konrackiego
Michała człowiek zgłaszał się do skie: dze skarbowe na tego rodzaju niepostępowanie
ze strony
pów z rowerami, brał na próbę ro- właściwe
wer, zostawiając dokumenty osobiste sekwestratora.

rządu

172(1182

BERLIN. 26 VII. Pat. Donosząc o wykryciu organizacji szpiegowskiej
w Poisce, cytuje Deutsche Allgemeine Zeitung pisma polskie i stwierdza,
pociągów załadowanych górnośląskim że w Niemczech niema: sztabu generalnego i że już z tego powodu ataki
Robi się wprost śmiesznem—
węglem. Trudność sałą
stanowi dla przeciw Niemcom są nieusprawiedliwione.
powiada:
Deut.
Allg.
Zeit.—że-o
każdą
aferę
szpiegowską podejrzewa się
Polskikwestja przeładowania, które
jest niezbędne z uwagi ma odmienną oficerów niemieckich.
szerokość toru kolejowego polskiego
i łotewskiego. Przeładowanie odbywać się będzie w Zemgale
po stroBAGDAD, 26.VII. PAT. Rozbił się tutaj samolot
wojskowy
przed
nie łotewskiej,
Pozwoli
to Łotwie
wzbiciem
się
w:
powietrze.
7
osób
poniesło
śmierć
w
tej
iiczbie
3 ch
zatrudnić kilkuset bezroboczych. Stąd

bogactw naturalnych: rychło zapewne
sekwestrator pik
innych towarów będzie wy-

Skarbowego w
Brasławiu
Nowokoński w asyście

policji i jednego

do

z Brasławia.

czasie

Nr

Anglja i rozbrojenia niemieckie,

W konsulacie łotewskim.

NIEŚWIEŻ.

występuje

O

tego rozporządzenia awizował

rządzenia nacz. wydziału bezpieczeń-

stwa towar został odesłany
z powrotem pod eskortą do granicy.
Turno-Sławiński oskarżony został
więco to, że nie podał do wiado-

mości kierowników stacji kontrolnych
rozporządzenia o zamknięciu granicy,
likwidacji urzędów orazo wyd. przepustek po otrzymaniu zarządzenia
Delegata Rządu. Po / przemówieniu

pprok. Węsławskiego i oskarżonego,
który sam bronił siebie, przewodniczący

zamkuął

najmiając,

przewód

że

dzieckiem swojej matki. A ja niewiem,

jakiem będzie w szkole moje dziecko.
To też od kilku tygodni jestem
dla
niej wyjątkowo dobra
i serdeczna.
Nauczyłam się ją kochać i mala chodzi za mną jak wierne psiątko.

Rozmawiałam z nią.

sądowy

wobec

oz-

przemęczenia

sądu wyrok zostanie ogłoszony dziś
o godz. 11-ej.

w ldasie,

pełnej

czynek, które

poprawnych

niczego

się

dziew»

kto wie, o czem myślą

którą są ciągłe skargi, ale natarczywych
ź'e wpływa na klasę.
jak inne,
kochanem

dekla-

rację na przekroczenie granicy nadpisująz
na wizie towarowej „widziano na stacji kontrolnej."
Towar
ten pojechał na granicę,
gdzie
został zatrzymany
i odesłany
do Wiina. Po kilku dniach
z rozpo-

nie

pytań
domagają,

nie złoszczą, krnąbrnie

nie zadają,
nigdy

dają i nie płaczą potem,
prosząc o
przebaczenie,
Lubią
w klasie przezwyciężanie

trudności

i

lubią

w pracy nauczy-

cielskiej własną twórczość swoją.
А jak się kto na to zapatruje

mniejsza!
— Dlaczego bywasz taka dziwna
i zrażasz ludzi do siebie. "Wiem, że 5 czerwca.
mie jesteś zła.

lutka.

Umiesz

być taka mi.

się

nie odpowla-

Wymaga

—

się od nauczycielki, żeby

Postaraj się zdobyć dla siebie miała ten instynkt macierzyński, który

sympatję

nauczycielek

i koleżanek,

jest twórczym

czynnikiem

w kiero-

— Ja już się bardzo poprawiłam, waniu dziećmi i wpływaniu na nie.
posłyszę odpowiedzi. Ale ja jeszcze
jestem mniej grzeczna, niż niektóre proszę pani. Byłam zła. Już teraz je- No, dobrze. ale wtedy ta nauczycielco jest niewykwalifikowane panie, bowiem stem lepsza. Ale nikt mię nie chce ka možė się zbuntowač, ježeli pew-

Wróćmy le- wskutek

wrodzonej

żywości

mam

kochać,

tylko pani.

one organicznie wszełkich. okólników piej do niewykwalifikowanych nau- skłonność do dobitnego wyrażania się.
Uczułam ból w sercu.
i, jak nikt nie widzi, ciskają je do czycielek. Nie mogę ich sądzić bez— Droga moja - Musisz sama za*
kosza.
‚
knotą bez granic.
stronnie, bo sama do nich nalezę, a 27 maja,
cząć kochać, Zawsze ktoś zaczyna.
Oczywiście różne są ich odcienie jednak ośmielam się twierdzić, że
Ja pierwsza zaczęłam cię kochać
Kiedyś przeczytałam zdanie, 2е
*
indywidualne, jednąk. najczęściej takie oprócz 'wad mnuóstwa posiadają one Szkoła musi być kochającą się rodzi- i wwvwołałam twoją sympatję.
Nie lubię wiosny! Z pierwszym nauczycielki czują brak zaufania da pewną zaletę. Jest nią wieksza, niż ną. Ty, matko, która przyprowadzasz
Zrób i ty tak.
podmuchem cieplejszym przychodzi kuratorjum i ztego powodu pierwsza u innych, grzeczność. W okólnikach, . majmłodszego
Drobae ręce objęły mię i dziecko
wystraszonego giupna myśl redukcja.
Koleżanki chodzą lepsza koperta. urzędowa, do nich za- coprawda, mało się o tej cnocie pi- taska do szkoły i wzrokiem niespokoj- przytuliło się do mnie mocno.
poirytowane
i zewsząd
słyszy się adresowana, wprawia je w popłoch Sże, ale to tylko dlatego, że iwładze: mym przeniknąć pragniesz
Ucałowałam je gorąco. (Dlaczego
do serc
okropne przypuszczenia o możliwych nieopisany. Taki brak zaufania jest, nasze są tak nadzwyczajnie grzeczne, zaaferowanego personelu nauczyciel- okólniki tego nie pozwalają?)
zmianach. Ośmielam się zrobić małą naturalnie, dowodem pewnej niedoj- że nie. mogą przypuścić istnienia po- skiego, chcąc intuicją wyszukać ko:
propozycję, żeby się nie mariwić rzałości umysłowej. Jest to wada, ale dobnie szkaradnej wady, jak: niegrzecz- | goś, kto twoje pisklę serdecznie przy- 29 maja,
zawczasu i odłożyć
zmartwienie na gdyby podobne osobniki były dosko- ność, na Świecie wogóle, a wśród garnie—ty pewnie ztem się zgodzisz.
Przypuszczam, że naprawdę jestem
później i. otrzymuję zmywanie gło- nałością, toby już
je obdarzono swoich podwładnych w szczególności.
jeszcze dotychczas
niedojrzała umy%
wy. Okropnie nie lubię się martwić, dyp!'omem.
Nauczyciele, rodzice, interesanci już
słowo, bowiem nie wierzę, żeby były
mając wrodzoną skłonność do šmieWładze nasze wszakże z nadzwy- po krótkiej rozmowie „ze sżkolnemi
Wczoraj
spojrzałam
na
klasę naprawdę złe dzieci. A te idealnie
chu.
Ale przekonałam się, że zmar- czajną skrupulatnością poszukują osób władzami czują się pokrzepieni i pod- pierwszą
i zauważyłam, że paru dzie- grzeczne z umoralniających powiastek
twienia z dziwnym uporem krążą ko: zdolnych, starając się rozwinąć ich niesieni na duchu,
cięcych oczu śledzi mię z wyrazem są niemożliwe, Umarłabym z nudów

nego

piękaego

poranka

otrzyma

u-

rzędową kopertę, w której albo jest
dymisja ałbo przeniesienie do innej
szkoły.
Jeżeli

bardzo

to myśl,

że będzie

kocha

swoje

dzieci,

miała do czynie-

nia z innemi, jest jej bolesna.

Oczywiście

(i z dyplomem)

idealna

wszędzie jednakowe

uzbroi w program

— mniejsza

nauczycielka

to wie, że dzieci są
i

że

gdy

się

i kilka okólników

o resztę! Ale taka Zwy-

kła, niemądra
"za stare mapy

nauczycielka to włazi
w swojem ulubionem

schowanku w szkole i pogrąża się w
smutne rozmyślania.
10 czerwca.
Przyszło

mi do głowy,

że dobrze

Nr 172 (1182)

с

KURJER

GOSPODARCZY
ZIEM

W

sprawie

ustawy
Ulgi

Zarząd Rady Zjazdów samorządu
ziemskiego po zapoznaniu się z sytuacją w sejmie i rządzie, jaka się wytworzyła w sprawie projektów ustaw
o samorządzie, zajął w tej
sprawie
następujące stanowisko:

w spłacie

ta jest bardzo

W

ostatnich

skarbu

dniach

rozesłało

do

wszystkich

okólnik

drzewa
do

ob-

rotowego.
min.

‚

polskiego

Niemiec.

КжевЦа eksportu

być skazane na nów płatności nmieyma zastosowania
2. Projekty, gdyby 14dniowy termin ulgowy, przewi-

różnych, co must
niepowodzenie. —

stały się ustawami, przyniosłyby w
wielu istotnych
kwestjach pogorszenie istniejącego dzisiaj stanu rzeczy.

dziany w art. 2 ustawy z dn. 31 lipca 1924 r. (Dz. U. Rz. P. Nr. 73

poz. 721).

Uiszczone już na poczet zaliczek
Jest to nieunikniona konsekwencja
jednolitej ustawy grninnej, która z ko kwoty winne być zarachowane prze
nieczności bierze za punkt wyjścia dewszystkiem na dobro l-szej zalicz:
tylko jeden typ gminy

z pośród

kilku

ki,

płatnej

w

ierminie

do dnia

z Polski

ski, które podzielą między siebie sferę wpły:
wów. Przemysłowi zaś węglowemu polskie-

do

Niemiec rozstrzygnie
się niebawem
wobec
toczących się układów gospodarczych polskoniemieckich. Przeciwko przywozowi polskiego drzewa rozpoczęto w Niemczech ožywio-

przytoczone

Pogorszenie

dotyczyłoby

z tego powodu

nie zmieni

przepisów

ustawy

o wła-

sierpnia 1926 r. nie należy
nadzwyczajnego

10

KRONIKA
narski:

przez

Niemcy

rozbudować

w każdym

konieczne

za

razie

wprowadzenie
jak
rajspieszniejsze
pewnych zmian w dzisiejszem ustawodawstwie,
malny rozwój

od których zależy norsamorządu.
Za
takie

niecierpiące zwłoki

a) zmiany

zmiany uznajemy:

w ustroju

w b. Kongresówce,

gminy

w

wiejskiej

kierunku

o*

kreślenia uprawnień
rady gminneji
przełania na riią kompetencji ogólnych
zebrań, które winny
być
zniesione.

To umożliwi legalne funkcjonowanie
organów gminnych; b) zmiany w tej

zmiany.
Przedewżzystkiem

SORO

SE

sołą w oku

ZOT

hy było powiedzieć kilka serdecznych odgłos wszystko zastygało w pozysłów dziewczątkom moim na poże- cji „na baczność”. Sny są nieobiiczalmoje
gnarie. Zebrałabym klasy swoje do ne. Ale sen ów zwrócił myśli
jakiejś sali, bo jak jest więcej osób, w pewnym kierunku, więc po wahaże wołałabym nie
to się lepiej mówi, a zresztą o wiele niu przyznałam,
łatwiej raz mieć natchnienie do prze- być wizytatorem. Człowiek taki rzadwięc pomawiania, niż sześć razy, w każdej ko komu może dogodzić,
klasie osobno.
Zadowolona ze swe- tem już się o to mie stara. Z trudgo pomysłu, pobiegłam na górę pro- nością mogę się wyobrazić w роsić panią R. 0 pozwolenie. Ale już dobnej roli, gdyż zaraz zaczynam Się
na górnym

korytarzu

zwolniłam

ku, namyślając się. (Kto to
taka zwyczajna

nauczycielka

kro-

śmiać.

Ale gdybym

pra:

Niech

kto mówi,

wie, czy bym mniej
ma

liczyć

się

należy

stał się

korzystny

stan naszego

szych sfer na rzekomo nielojaine usiłowania
Polski wyrugowania
węgla
angielskiego z

jego dotychczasowych rynków zbytu. Równo:
oześnie jednak zapomina prasa niemiecka,
że
i Niemcy wyszły doskonale na strajku angielskim

i więcej szkody

wyrządziły

Anglikom

swoim eksportem, jak Polska.
Cet tej nowej kampanji przeciw Polsce
jasny, chodzi o odwrócenie uwagi!
Anglj

"KRO

nim

powodów

była,

do

co: chce,

miała-

duże

chustki do nosz. A

do nosa.

tego podstawy.

po wizyta*

Dewizy

Włochy
Belgja

od

o g. 10 rano,

smutku

—

9,05
366,60

9,07
367,50

9.10

9.06

poczem

nastąpi

pogrzeb.

przyjació! i znajomych pogrążona
RODZINA.

w

9.10

20 46

2695
176.16

129.37
30,37
23.73

128,73
30.23
23,62

—

246,53

ziemskie przedw.

31,40

—

—

3130

—

(k) Walka

ze

i

Dyrekcją

dokona

Zach, sł.'6 g. 19 m. 54'
m

URZĘDOWA

— (t) Urlop

Wojewoda

czął urlop

rozpo*

—

wypoczynkowy.

— (t)

Czynności

za miesiąc lipiec.-

nadzorcze

(k) Budżet

W

tych dniach

rejestracji

są dwa

rodzaję reje-

p. majora Budrewicza, przy współudziale korpusu oficerskiego,
odbyła

numerami

przeznaczony

napędem

oznaczone

począwszy

od

zostaną

15001.

wścieklizną.

PRACA

na

tegoż

Kruszewski,

Abramo-

ma

z której

cele

kultural-

baonu.

Zabawa

MIEJSKA.
Magistratu

Urzędnicy

zabytków

historycznych

i

ciekawych

fragmentów m. Wilna.
— (x) Zapomogł dla instytucyj

i OPIEKA

SPOŁECZNA

— (t) Konferencja w sprawie
zatrudnienia bezrobotnych, Dnia
26 b. m. o godz.

12 w południe pod

przewodnictwem
leńskiego

p. Wojewody

odbyła

Wojewódzkim

się

w

Wi-

Urzędzie

konferencja w sprawie

zatrudnienia bezrobotnych. W konferencji wzięli udział Naczelnicy Wy-

działów: Pracy i Opieki Społecznej,
Samorządowego, Robót Publicznych
oraz Prezydent m. Wilna p. W. Bańkowski,

zastępca

Warownego
i Inspektor
Wyjaśniono,
nienia

Dowódcy

$Obozu

Pułkow. inž. Orzy ūskį
Pracy p. Baranowski,
że perspektywy zairud_

bezrobotnych

przy

robotach

rządowych
są niewielkie, bowiem
dają możność zatrudnienia w Wilnie
zaledwie 200 robotników więcej niż
dotąd.

Przy

otrzymaniu

wydatniej-

szych kredytów przez Magistrat
na dałoby

Wil-

się zatrudnić znaczniejszą

ilość bezrobotnych.

W razie przyzna-

nia kredytów
dwukrotnie większych
niż obecne, możnaby zatrudnić jeszdobroczynnych. Magistrat m. Wilna cze około 500 robotników, a wrazie
wyasygnował w tych dniach dla in- potrojenia sumy możnaby całkowicie
stytucyj
dobroczynnych
w
Wilnie, zlikwidować
bezrobocie wśród nie-

Pracy tytułem
subsydyj 19,720 zł. 89 gr., fachowych
na rok 1927. jako resztę zapomogi za m-c czerwiec Rezultatem
i 16,807 zł. a conto

lipca rb.

dżetu na rok
w
Wilnie na
przeka: kuchni hkygjenicznych
zwiększony, a to z powodu
obiady
dla
inteligencji
pracującej.
ze
czynności
zania na ten wydział
— [] Remont gmachu komendy
Ministerstwa Zdrozlikwidowanego
policji. Dyrekcja robót publicznych
wia.
wyasygnowała 85 tysięcy złotych na
do wymie- remont garażu i przeprowadzenie ka— (o) Podstawy
rzenia podatku obrotowego. Jak nalizącji w gmachu okręgowej komennas informują, akcja organizacyj g0- dy policji.

spodarczych w sprawie oparcia podstaw podatku obrotowego na realnych
uwieńczona
faktycznych wymiarach

WOJSKOWA
— (o) Zebranał

skutkiem.. Władze
okėlnik

ludowa, zysk
został

Rymkiewicz,

— (x) Subsydja magistrackie
Wydziału Pracy i Opieki Społecznej na obiady dla inteligencji. Magi.
na rok 1927.
strat m. Wilna wyasygnował w tych
Jak się dowiadujemy, projekt bu- dniach 5,000 zł. tytułem zapomóg dla
znacznie
jest
przyszły

otrzymały

jezior, zabawa
no-oświatowe

otrzymają połowę pensji. Na 1-go
sierpnia r. b, robotnicy
Magistratu
otrzymają połowę
pensji, a to z po-

zostanie przesłany do

została pomyślnym

się w Trokach na wyspie tamtejszych

— (k) Zatwierdzenie statutu
zwłązku b. więźniów
politycz-

— (k)

Ministerstwa do zatwierdzenia budżet

skarbowe

ogólnych

dla wszystkich

taboru żeglugi śródlądowej.

na celu okażywania pomocy więźniom
politycznym.

Wydziału

i Opieki Społecznej

Oraz

roczników
starszych
(og
1899 do
1904 i włącznie),
których
stosunek
stat. do
wojskowości
nie został dotąd

wicz i Godwod. Stowarzyszenie

W
po zapisa- dla instytucji opiekuńczych,
i
Pracy
Wydział
tygodniu
bieżącym
audjencji w
Opieki Społecznej przy Województwie
Vice Wojewody Wileńskiem przystąpi do wypłacania
subwencji
Dnia 24 bm. Vice- instytucjom opiekuńczym

p. O. Malinowski

do poborów

odbyła się przy dźwiękach
dwóch
nych. Władze
wojew.
zatwierdziły wojskowych orkiestr i ściągnęła liczstatut Związku b. Więźniów
Poli- ne zastępy publiczności jak miejscotycznych; na czele związku stoją — wej tak i zamiejscowej.

środy i piątki od 10—12,
niu się ich w przeddzień
sekretarjacie osobistym.
Malinowskiego.

roku

nie stawili się,

Robót

Urząd Wojewódzki
w tych dniach wodu deficytu miejskiego.
ma wydać zarządzenie, według które- — (x) W sprawie filmowania
go raz do roku odbywać się będzie Wilna. Firma «Wytwórnia Filmowa
przymusowe
szczepienie Ochronne Rzeczypospolitej Polskiej» pozostejąca
w kontakcie z Ministerstwem Spraw
przeciw wściekliznie psów,
Zarządzenie powyższe Urząd Wo- Zagranicznych wytwarza film propawciąż gandowy p. t. «Wilno».
jewódzki wydzje [z powodu

Wsch. 8. og. 3 m.27.

żącym

rekcji
Robėį
Publicznych
numery
począwszy od Nr. 1001.
Łodzie nie rozporządzające
włas-

mym

Pożyczka dolarowa 63.50 (w złotych 574,87
»
kolejowa 138,00
140
—
5 pr, pożycz konw.
45,23
4350
—
pr. pożyczk, konw,
—ргос. listy zast.

żeg-

wyjaśniony.
— (x) Zabawa wojskowa na
stracji. Pierwsza — szczegółowa o- cele kulturalno - oświatowe w
bejmie statki o własnym napędzie. Trokach. Onegdaj z inicjatywy da:
Dla statków tych otrzymano od Dy. wódcy 22 baonu straży pogranicznej

43.25

27,09
177,04

taboru

łącznie z

Przewidywane

9,03
365,70

20,59

27,02
167,60

ków

Kupno.

43,43

20,52

129.05
30,30
23,67

jewódzki
Publicznych

Sprz.

43 36

() Rejestracja

lugi śródlądowej. Na mocy zarżądzenia władz centralnych Urząd Wo-

1926 r.

Min,

kontrolne

robotników

w

Wilnie.

konferencji będzie wnio-

sek
P. Wojewody
w kierunku wydatniejszego
uwzględnienia potrzeb

Województwa

gólności

m.

Wileńskiego w szcze-

Wilna z uwagi na spe-

cyficznie ciężkie warunki

pod

wzgię-

dem ekonomicznym, w jakich znajduje się m. Wilno.
— (t) Jak się przedstawia bezrobocie w Wilnie? Ostatnie notowania Państwowego urzędu pośrednictwa pracy wskazują na to, że u-

rząd ten liczy obecnie w swojej ewi-

dencji 4835

go liczba

bezrobotnych.

Pierwsze-

ich dosięgała

5145, więc

stan bezrobocia za ten czas poprare- wił się o 310 osób. Największy pro:

zerwistów. jak się dowiadujemy, w
roku bieżącym przeprowadzone będą

cent bezrobotnych to—niewykwalifikowani, jest ich 1275, służba domo-

1881, 1885

komisja, w

Skarbu, w myšl ktėrego przy šciąga- raporty i zebrania kontrolne: 1) ofice- wa—306 i budowiani—620.
niu zaliczek na podatek obrotowy za rów rezerwy i pospolitego ruszenia,
— (t) Rekrutacja robotników
fak- oraz byłych urzędników wojskowych, rolnych do Francji.
W dniu dzirok bieżący uwzględnione będą
tyczne obroty z roku bieżącego a urodzonych w łatach 1902, 1896, siejszym odbędzie się w PaństwoUrząd Grodzieński obsługuje: pow. nie zeszłoroczne. Jednocześnie usia- 1886, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, wym Urzędzie Pośrędnictwa Pracy rei 1876, jak krutacja robotników rolnych na wyGrodzieński, Augustowski, Sokólski, lono. iż zaliczki, które za pierwszy 1888, 1887, 1886, 1882
i tych z roczników 1897, jazd do Francji. Rekrutacja dokona
Suwalski i Wołkowyski,
zaś urząd kwartał r. b. miały być wpłacone do również
Głębocki

pow

ski i Postawski.

KE

Dziśnieński,

Brastaw-

POJ WYRCYCEE ROT ZE RETE

CACY WTZ

MAG

BA

zgorszenie, ityłel A lubię wszelkie
odchylenia od codziennego tła, wszelkie fakty, nadające się
cji. Witam wizytatora

15 maja, ściągane

będą

do 30 lipca,

za drugi kwartał od 20 sierpnia do
20 września i za trzeci kwartał od

20 października do 20 listopada r. b.
— (o) Redukcja w urzędach
skarbowych.

Jak się dowiadujemy,

na zasadzie okólnika,

otrzymanego

Min. Skarbu, w miesiącu sierpniu ma

z

do obserwanastąpić redukcja urzędników w okzęwesoło (o ile
Ww
Skarbowej.
gu Wileńskiej Izby
już mi coś nie popsuło humoru),
podbędą
redukcji
pierwszym rzędzie
godzę
się chętnie,
że popełniłam
legać kobiety i urzędnicy niewykwaszereg błędów metodycznych na Ieklifikowani, Ną niektóre rniejsca 2recji (lekcje wzorowe są mojem
zdadukowanych będą przyjęci bezrobotni
niem— nudne) i zapominam zaraz, co
byli wojskowi z odpowiedniemi

mi wizytator
miała

już

powiedział,

dyplom,

będę

Jak

będę

traktowała

pokojem,

czy

lekcja

moja

stanie

lubiła wizytacyj.

na

nobędę

i 1875,

którzy nie stawili

się do raportów kontrolnych w roku

szeregowych rezerwy 1901
i 1900,
którzy w latach 1925 i 1926 nie od-

działa mi na nerwy i pobudza do prawdy w oczy". Najczęściej taka duszy powsiają jakieś głosy i doma- kiej komisji ochrony lasów, na -którem
Słowa
się ukła- będzie rozpatrzone 35 spraw.
ziewania, a tam napewno na którejś „prawda“ polega na mówieniu rzeczy gają Się czegoś.
— (k) Redukcja wydziału bezstronie stoi, jak wół, że przemawiać przykrych, o których wolałoby się dają w kapryśne linje i piruety, naJak się dowiadujemy
Niestety,
stanowisko bierają samodzielności. Coś we krwi pieczeństwa.
w sali do uczniów ma prawo
tylko nie wiedzieć,
niewykwalifikowanej nauczycielki nie pulsuje i rytm ten w słowach dzwo- w związku z ogólną redukcją w adDyrektor.
daje możności tego uniknąć. Jednak ni, Zapuścimy zasłonę na szarość co- ministracjj, wydział bezpieczeńztwa
13 czerwca.
na wizytacje zapatruję się dość przy- dziennego
życia
nauczycielki.
(W przy województwie ma być znacznie
Śniło mi się dzisiaj, że jestem chylnie. Wszyscy się zgorszą, gdy po- chwili gdy w duszy odczuwa ona zmniejszony i przekształcony w rewizytatorem, Osobliwy sen. Najśmie- wiem, że one mię bawią. Nie czuję twórcze głosy, nie jest już bezbar- ferat bezpieczeństwa.
po— (k) Wypłacenie sumy na ro
szniejsze zaś to, że we śnie miałam specjalnego popłochu, bo wiem, że wną i nikłą, Podnosi głowę w
w ręku dziwny jakiś przyrząd w ro- wizytator niczego nadzwyczajnego nie- czuciu godności własnej—jest poet- boty inwestycyjne. Oddział Banku
w so*
dzaju syreny samochodowej o prze- może się spodziewać po nauczyciel- ką... „„a ta strona jej życia nie mieś- Poiskiego w Wunie wypłacił
nikliwym głosie. Naciskałam ów przy- ce bez dyplomu. Nie powinna ona ci się w dzienniku niewykwalifikowa- botę Magistratowi in. Wilna 60,060
zł na roboty inwestycyjne.
M.
rząd przy wejściu do klasy, a na ten być bez zarzutu, bo cóżby te bylo nej nauezycielki.

ków

robie

obeznanych

kloców.

byli ćwiczeń w rezerwie i nie stawili zmuszeni

się do raportów,
względnie
zebrań
kontrolnych.
Raporty kontrolne (oficerów) odbywać
się będą dnia 4 listopada, ze— (k) Lustracja stanu sanitarbrania
zaś kontrolne (szeregowych)
wyw powiatach. Wczoraj
nego
w
czasie
od dnia 15 października do
iechał d-r Rymkiewicz, zasiępca in- 15 grudnia,
spektora weterynarji przy wojewódzZebrania kontrolne powinny zatwie, do Mołodeczna i Wilejki celem sadniczo odbywać
się w siedzibach
przeprowadzenia lustracji stanu sani- władz I instancji.
tarno-wetyrynaryjaego w tych po-

cjill Nasze języki nauczycietskie też
*
umieją brać kogoś w obroty, szcze- [4 czerwca,
Dziś niebo jest przeczyście błękit- wiatach.
gólniej jeżeli mają jeszcze jakieś do

skład której wejdą

przed-

stawiciele misji francuskiej oraz uubiegłym;
2) szeregowych rezerwy i rzędu pośrednictwa.
W dniu jutrzejpospolitego ruszenia z bronią rocz- szym komisja ta dokona rekrutacji
ników: 1898, 1894, 1893, 1892 i 1891, w Święcianach, a 290 go w Brasławiu.
oraz tych
z rocztiików 1890, 1895, Robotnicy przyjęci przez komisję od1896, 1897 i 1901, którzy nie stawili jadą do Francji 31 b. m.
się do
zebrań kontrolnych w roku
— (t) Potrzeba stu cieśli. Pań.
ubiegłym; 3) oficerów z roczników stwowy Urząd pośrednictwa pracy
1894, 1805, 1899, 1900 i 1901, oraz poszukuje ma czwartek siu robotni-

i
kwalifikacjami,

— (k) Posiedzenie wojewódzCałe szczęście, że ne, a chociaż wiem, że mię nic słodkomisji ochrony łasów. W
kiej
wizytator
tego
nie
słyszy.
O,
pod
kiego spotkać nie może — czuję się
Nigdy nie mogę zapamiętać ani
bm. w urzędzie wojewódzkim
30
dniu
tym
względem
to
mu
zazdroszczę.
czegoś
rozradowana
i
podnoszę
oczy
—
jednego urzędowego rozporządzenia i
sam widok „Dziennika Urzędowego* Nie lubię tak zwanego „mówienia w błękity,z olśnionym zachwytem. W odbędzie się posiedzenie wojewódz|

głębokim

WARSZAWSKA

Stokholm _ 247,15
247,77
Papiery wartościowe.

—

wo: oficjalnie żegnać sięz uczenicami. dąc wizytatorem, wychodziłabym ze wysokości odpowiedniej memu
Byłabym głęboko urażona, gdybym szkoły mocno spocona i brałabym wemu stanowisku. Wtedy nie

posłyszała odmowę.
4 Nie, stanowczo nic nie będę mó*
wiła—zdecydowałam, stojąc
przed
drzwiami gabinetu i gryząc chusikę

płacono

się dn. 27 b: m.

O czem zawiadamia krewnych,

NIKA

śmiechu. wizytacje z godnością i pewnym nie:

ale ja, bę-

odoędzie

Ponarskiego.
na rynek
Po-

Ze względu na to, iż film ten
pokąsię wypadków
— (t) Wojewoda Raczkiewicz zwiększających
odegreć ma bardzo
poważną rolę w
sania ludzi przez psy wściekłe.
urzęduje. Wojewoda
Wileński p.
akcji
propagandowej
polskiej zagraI tak w ostatnich 8-ch miesiącach
Władysław Raczkiewicz po powrocie
nicą,
Min.
Spraw
Zagranicznych
zwrópokąsania
wypadki
53
z urlopu objął urzędowanie
w dniu zanotowano
ciło się do Magistratu-z prośbą, aby
ludzi przez psy wściekłe.
24 b. m. P. Wojewoda
przyjmować
subwencji ostatni udzielił powyższej firmie u— (k) Wypłacanie
będzie interesantów w poniedziałki,
łatwień
i pomocy
przy filmowaniu

pobierać

ATS TC

po krótkich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnfa-26 b. m
w wieku lat 54.
cmertarzu
prawosławnym
Nabożeństwo żałobne w Cerkwi na

uwagę

MIEJSCOWA.

za które

27 pca
i waluty:
Tranz.

Dolary
z Holandja

eksportu węgla. Próbuje więc szkodzić nam
już dziś w Anglji, zwracając uwagę tamtej-

procentowego

TESTAI

22 szt.,

GIEŁDA

urzędu legalizacji narzędzi mierniczych. Walka, jaką prowadzą
uOd'treści tego raportu zależy, czy rzędy legalizacji narzędzi mierniczych
rząd polski
zdoła
uzyskać kredyty z niesumiennemi narzędziami, doprowileński
zagraniczne dla przeprowadzenia pro: wadziła do tego, że urząd
jektowanej budowy kanałów: Bug — dokonał w ubiegłym miesiącu 821
spisał 91 protokułów.
W
Prypeć, oraz kanału węglowego,
łą: rewizji,
tym samym czasie policja
nadesłała
czącego Śląsk z Bałtykiem.
Są:
Rzeczoznawcy Ligi Narodów za- 50 protokułów oraz przekazała
interesowali się żywo tymi
projekta- dom 155 spraw.
Sądy skazały 70 osób. za'nieprzemi, szczególnie jednak zajęła ich mo żliwość szybkiego odwodnienia
Po- strzeganie odnośnych przepisów. i na
lesia. Zdaniem ich, oszuszenie bagien mocy wyroków sądowych skonfisko*
О.
polskich może być dokonane stosun- wano 109 narzędzi mierniczych.
kowo niewielkim kosztem i w rezui- gólna suma grzywny przysądzonej
tacie da Polsce około 1 milj. hekta- przez sądy wyniosła 612 zł.
Autentyczne czynności dokonane
rów dobrej ziemi pod uprawę.
Jeden z członków komisji rzeczo* zostały i w urzędach: Baranowickim,
znawców, Holender Nijhofi, przybę- Giębockim i Grodzieńskim.
Urząd Baranowicki obejmuje: m.
dzie wkrótce
ponownie do Polski,
Baranowicki,
aby przeprowadzić szczegółowe
а- Baranowicze i powiaty:
Nieświeski, Nowogródzki, Słonimski.
dania techniczne na Połesiu.

KIT AT APIE

koni

zażartą wałką konkurencyjną Angiji, Niemiec Londyn
i Polski o zdobycie rynków zbytu dla swego Nowy-Vork
eksportu węgla. Z powodu strajku angiel- Paryż
skiego sprawa konkurencji węglowej
nie Praga
wychodzi poza stadjum teoretycznych do- Szwajcarja
ciekań, głównie prasy niemieckiej, której Wiedeń

samej
dzielnicy, dotyczące
wyboru
oo
gminnych, umożliwiające legalne przeprowadzenie wyborów;
c)
zmiany ordynacji gminnej
w
Małopolsce, umożliwiające
przeprowadzenie wyborów,
co jest niezbędnym
Raport
rzeczoznawców
będzie
warunkiem
ożywienia samorządu w
dla rządu
polskiego do
tej dzielnicy; d) zmiany organizacji podstawą
samorządu powiatowego w Mało: przeprowadzenia rokowań z faansistej tami amerykańskimi, angielskimi i how
zastosowanie
polsce przez
dzielnicy
przepisów obowiązujących lenderskimi - o sfinansowanie wodnych projektów.
w b. dzielnicy rosyjskiej,
AAA

baczną

się

Jakkolwiek strajk węglowy
w Anglji
trwa jeszcze w całej pełni, niemniej na rynkach światowych zapowiadzją się doniosłe

powinno poprzedzić

Cokoiwiek nastąpi, uwa:

przesądzać.
żamy

na

45 do 500 zł, bydła rogatego 173 szt. płacono od 100 do 300 zł., świń 127 szt, płacotwywozić swój produkt nie w formie suro- no od 24 do 380 zł, prosiąt 52 szt. płacono
od
wej, lecz daleko posuniętej przeróbki na tar- od 4 do 13 zł, owiec 32 szt. płacono
14 do 35 zł. i cieląt — 123 szt. płacono od
gi światowe.
25 do 45 zł. za sztukę.
stawianych

31

dali u nas stan istniejących
i możli.
uchwalenie ustawy o ustroju admi- wości budowy nowych dróg wodnistracji w państwie
polskiem.
Ina- nych, powrócili już do Warszawy.
Delegacja opuszcza Polskę w najczej przesądzimy o jednym szczególe
nie zdając sobie nawet
sprawy Ż bliższych dniach.
Wynikiem badań,
przeprowadzotego, jak się będzie przedstawiała
całość, —4. W tej chwili ustawy sa- nych przez rzeczoznawców,
będzie
morządowe są na warsztacie komisji obsżerfty raport, jaki złożą
komisji
sejmowej. Czy sejm obecny zdoła do' spraw tranzytu i komunikacji Ligi
je w całości załatwić—trudno jeszcze Narodów.

zasługują

wny będzie musiał chcąc uniknąć przeszkód

ściwości władz i przepisów policyj- dodatku.
nych,
stanowiących
systernatyczną
Osuszenie Polesia,
całość —3. Według naszego zdania uDelegaci Ligi Narodów. którzy bachwalenie ustawy gminnej, a raczej
ustaw gminnych,

Mikołaj Baranooski |

na razie tylko

— (x) Z (targowiska
Na ostatnim targu spędzono

rzeczy Niemcy usiłują wywierać presję
na
polskiego kontrahenta, Polski przemyst drze-

b.

o ile się równocześnie

są

są one

naszych sfer załnteresowanych,

wóz drzewa polskiego do Niemiec w r. 1925
wynosił 265 proc, ogólnego eksportu
do
Rzeszy i wzrósł w r. b. jeszcze bardziej.
Rzecz Oczywista, że wobec takiego stanu

dzielnicy rosyjskiej, a w jeszcze większym stopniu b. dzielnicy pruskiej,
gdzie ustrój gminy i jej funkcje są
ściśle dostosowane do ustroju całej

na Pomorzu,

tu szczegóły

pogłoskami, niemniej

procentową zniżkę taryfową
na kopalniaki
polskiego pochodzenia do Zagłębia Run Wy-

Ze względu na to, że ustawowe
terminy
łatiości
zaliczek za li II
kwartał 1926 r. upłynęły przed dniem
W10REK
16 lipca i nieuiszczone
kwoty na
Э7 is|
dzień ten stały się zaległością, przeto
myśl $ 2 rozporzadzenia
min. Pant., Natalji
administracji tej dzielnicy, określonego w
Jutro
pruskiemi ustawami.o zarządzie krajem skarbu z dn, 8 lipca 1026 r. (Dz. U.
Inoc. Cetsa
o właściwości władz i t. d. Np. jed- R.P. Nr. 67 poz. 398) od kwot
względnie przymusowo
nem pociągnięciem pióra nie można wpłacanych,
bez szkody znieść komisarjatow ob- ściąganych na poczet tych zaliczek w
wodowych w Poznańskiem i wójłostw okresie od dnia 16 lipca do dnia 31

stwa.

P.

go G. Śląska zostawić mają rynek polski,
austrjacki, węgierski i rumuński. Jakkolwiek

wielce: zna
zwycięża kieru- mienne dla przyszłego układu stosunków
na
nek radykalny, gdyż ostatnio zniesiono 20 -. międzynarodowych rynkach zbytu wegłai

pań- lipca.

typów, istniejących na obszarze

An-

mię-

przyjdzie tylko przemysł westialski i angiel-

drzewa

ratach, płatnych do dn. 20 Zapowiedzi walki o rynki zbytu
dzielnicach i okolicach państwa przed- dwóch
dla węgla.
stawiają różnice olbrzymie. Powtóre sierpnia i 20 września b. r. włącznie;

3) zaliczka za Ill kwartał r. 1926
istotne
różnice
w
poszczególnych
dzielnicach państwa przedstawia za- w dwóch ratach, płatnych do dnia
sadnicza struktura gminy i jej rola w 20 października i 20 listopada b. r.
całości administracji państwowej. Nie wiącznie.
Niedotrzymanie
któregokolwiek z
usuwając tych różnic
(co zresztą w
samej ustawie o ustroju gminy byłoby wyżej wskazanych terminów pociąga
niemożliwe, należy bowiem z natury za sobą przymusowe pobranie zale:
swej do ustaw o podziale administra- gających kwot kwartalnych zaliczek
cyjnym państwa i o organizacji admi- razem z karami za zwłokę, licząc od
ich płatności
nistracji państwowej) projektynormują ustawowych terminów
egzekucyjustrój gminy jednolicie, czyli usiłują i ewentualnie kosztami
zastosować jednakowe przepisy orga- nemi,
Do
wymienionych
wyżej terminizacyjue do tworów z istoty swej

omawiana dziś w

dzynarodowej
węglowej
będzie
zwrócone
przedewszystkiem przeciw Polsce. Prasa bo:
wiem niemiecka zapowiada juź, że do głosu

lzb ną kampanję. Jak się zdaje

skarbowych. k órym ministerstwo zarządziło, że płatne w roku
podatkowym
1926
pierwsze
trzy
zaliczki
1. jednolita dla całej Rzeczypospowymienione
w
ustępie
litej ustawa o gminie wiejskiej,
jak kwartalne,
o tem wnosić można chociażby z drugim art. 56 ustawy o podatku
istniejących projektów, nie rozwiąże przemysłowym z 17 lipca 1925, mow sposób
zadawalniający problemu gą być uiszczone bez ustawowych
gminnego. Organizacja gminy,
jako kar za zwłokę i odsetek za odrocze*
najniższej jednostki
administracji pu- nie w terminach następujących:
1) zaliczka
za | kwartał
1926 r.
blicznej, winna być, naszem zdaniem,
ściśle przystosowana do miejscowych do dnia 31 lipca bir. włącznie;
2) zaliczka za ll kwartał b. r. w
stosunków, te zaś w poszczególnych

żywo

glji. Ostrze jednakowoż tej konwencji

Przywóz

podatku

ЕО

od Niemiec,
zwrócenie całego odium na
Polskę
i przygotowanie
odpowiedniego
gruntu pod przyszłe międzynarodowe poror
zumienie w sprawie zbytu węgla Inicjatywa

WSCHODNICH

INFORMACJE.

o samorządzie.

ТО

Oficerowie rezerwy

ruszenia obowiązani

i pospolitego

są stawić się do

raportów kontrolnych w
mumdurze
wojskowym. Ze względu na trudne
warunki ekonomiczne w roku bieżącym będzie zezwolone, aby oficerowie, nie posiadający mundurów wojskowych, zgłaszali
się do raportów
koritrolnych w ubraniach cywilnych.

—

(x)

Dodatkowy

poborowych
30b,

ui.

przegąd

roczn.1905. W

m. o godz. 8 i pół rano,

Ostrobramskiej 5,

dodatkowy przegląd
poborowych rocznika

dniu

odbędzie

przy

— (x) Nieprzyjmowanie
kobiet na stanowiska
referendarskie.
Według
ostatnich wyjaśnień
Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów, charakter
i rodzaj czynności
służbowych na stanowiskach referendarskich
w początkowej służbie adminisiracyjnej, jak np. służba inspekcji, nie uzasadnia potrzeby przyjrno-

wania do służby administracji w Dy-

rekcji
Pocztowej kobiet z wykształceniem prawniczem.
Wobec powyż-

szego wszelkie podania wspomnianej
kategorji kandydatek będą załatwiane
odmownie.

ZEBRANIA I ODCZYTY
— (t) Wiec związku naprawy
Rzeczypospolitej.

Związku

się

w

W

sali

Naprawy

spolitej. Pierwszy

we własnym terminiez jakichkolwiek- Janusz Ostrowski,
bądź przyczyn
nie stawili się do
przeglądu i dła poborowych
rocznika 1903 i 1904,
którzy otrzymałi w

będą

POCZTOWA

się biegłą odbył

którzy

ci

wyjechać
do Bohdanowa
i powinni mieć swoje narzędzia praćy.

dla wszystkich wiec
1905,

z robotą przy wy*

Robotnicy

głos

niedzielę u-

Miejskiej

Rzeczypo-

zabrał

przemawiając

temat rozszerzenia praw

red.

na

Prezydenta

rozwiązania lzb Ustawodawczych.
Następnie głos

zabrał

p.

ioku ubiegłym kaiegorję B, a w bie - wódzki sekretarz „Wywolenia*

Woje-

i

(gru-

SZŁO
py Wędziagolskiego)
co wywołało
następujący incydent. W przemówieniu swojem p. Wojewódzki napadigna
„Zwiążek naprawy* co spowodowało
odebranie mu głosu przez prezydjum
wiecu. Okazało się jednak, że p. Wojewódzki posiada na sali zorganizowaną bojówkę, która, zaczęła protestować przeciw uchwale prezydjum.

Powstały awantury i wrzawy, skut-

kiem których policja zmuszona
wiec rozwiązać.

była

Obchód 5-cio lecia
pułku Saperów.
W ubiegłą

niedzielę

1p.

p. Leg mistrzem

Niedzielne

się żyn piłkarskich

finałowe

dywizji.
pułków

uroczystość 5-cio lecia istnienia 3 go piechoty legjonowej o mistrzowstwo
pułku Saperów w Wilnie. Uroczystość I Dyw. piechoty zapisze się brzydką
ta poprzedzoną została mszą Św. od- kartą w historji tych drużyn. Takiego,
prawioną
w kościele po-Bernardyń- powiedzmy, bałaganu, takiego niesporskim przez ]. E. ks. biskupa Bandur- towego zachowania się nie widzieliśskiego. Po nabożeństwie odbyła się my jeszcze w Wilnie i Dowódca dydefilada pułku przed sztandarem, na wizji nie popełniłby grzechu uniektórym jest umieszczony
wizerunek ważniając te zawody.

Cech
Szewców m. Wilna
podaję do wiadomości Szanownych św. Krysztofa patrona Wilna i .pułku,
1 p. p. leg. jak wiemy
mistrz,
Kolegów, iż 1-go sierpnia odbędzie poczem dowódca pułk. inż. Hackbeil wygrać musiał, Jest to drużyna tak

się festyna św. Anny w kościele św.
Jana. Cech Prosi o jaknajliczniejszy

udział. W niedzielę zaś 8 sierpnia
wyruszy po prymarji pielgrzymka do
Kalwarjj

w

połączeniu

tegoż fachu.

z czeladzią

Jan rozdał nagrody
zwycięzcom zawodów sportowych
i technicznych.
W godzinach popołudniowych odbył
się wspólny żołnierski
obiad, przy
współudziale całego grona oficerskie-

bezspornie

o

klapy.

— ,Vi

Lwowie.
Wszystkim
interesowa:
nym tirmom,
które mają zamiar w
charakterze wystawców wziąć udział w
tegorocznej szóstej z rzędu kampanji
Targów Wschodnich we Lwowie od

dźwiękach orkiestry pułkowej rozpoczęła się huczna
zabawa
w kosza-

rąch pomienionego pułku. ,
Zaznaczyć należy, iż 3 pułk
rów, który

ma

rtę w historji,

za

przez

Sazostał

w Grudziądzu dnia 6 czerwca 1921
r. przez ppłk. Włodzimierza Dołęgę5 do 15 września, lub w jednej z Dziakiewicza.
Wschodzące
w skład
czterech Ogólno-Polskich
Wystaw, pułku ówczesne samodzielne bataljorównocześnie i łącznie z nią odbyć ny pierwszy, dziewiętnasty i dwudziesię mających,
a w szczególności w
sty dziewiąty przyczyniły się podczas

Wystawie Budowlanej,

ES

gieniczno - Przeciwgružliczeį

niczno-Spožywczeį,

i

Zarząd

Higje-

Targów

Wschodnich przypomina, że ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem

cie odznaczyły

się

w walkach

niane.
Zgłoszenia
Biuro Targów
giellońska 1.

RÓŻNE

Sprostowanie.

W

artykule <W spra*

wie djecezji Gdańskiej» w Nr. 171, w szpalcie 3—w wierszu 48 — zamiast <Kan, 159>
powinno być: Kan, 1594.

TEATR i MUZYKA,

sportów rozwija się

pod

w pułku

wyszli

na

Leszczyńskiego

i

piłka

ukaże się

po raz

Verneuiia

<Orzeł

4ty

czy

doskonała

reszką»,

komedja

która zdoby-

ła sobie ogólne uznanie publiczności i prasy.
W rolach głównych zbierają zasłużone
oklaski

Z. Kuszlówna,

St. Chrzanowska,

A.

Suchcicki, J. Łubiakowski oraz L. Wołłejko,
który

sztukę

W

tę starannie

wyreżyserował.

przygotowaniu <Gałganek»—Nikode-

mie'go,

— Koncert Orkiestry Symfonicznej.
Dziś odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyń-

skim

Xll-ty koncert

popularny

wil. orkiestry

symfonicznej pod dyr. M. Salnickiego.
W programie: Glinka, Doppler, Czibulka, Ries, Hławacz, Moniuszko, Leoncavallo,
Nieolaj, Czajkowski 1 Rubinsztejn.
Początek o g. 8-ej wiecz. Ceny biletów:
wejście—50 gr., miejsca rezerwowane—1 zł.,
ulgowe—30 gr.
— Występ I. Dygasa w ogrodzie poBernardyńskim. Na niedzielnym koncercie
Wii. Orkiestry Symfonicznej wystąpi znako*
mity artysta opery warszawskiej Ignacy Dygas. W programie: Paderewski—Arja z op.
<Mantu>», SainttSaens—Modlitwa 2 op. Samson i Dalila», Rachmaninow—<Zmartwychwstał Pan», Moniuszko—Pieśni,

WYPADKI

! KRADZIEŻE,

— (k) „Piraci* grasują na Wi.
Iji. W sobotę na jadącego po Wilji
„kajakiem* porucznika
Sobańskiego
napadła banda żydów, która z budującej się przystani żydowskiego klu-

jeden z najpiękniejszych

Wiljj

w

Wilnie.

na

brzegu

Pozatem

użyć rewolweru, jednak

nikogo nie ranił, gdyż po paru strza-

łach

napastnicy rozbiegli
—

nano

się.

Kradzieże. Dn. 24 i 25 b. m, dokow

Wilnie

13 kradzieży.

— Niezwykła

obfitość

Dn. 24 i 25 b. m. sporządzono
sanitarnych

kołowego

31, za

wypadków.

protokułów

nieprzestrzeganie

ruchu

14, za prowadzenie handiu w go-

dzinach późnych 15, za lichwę 14, bijatyk
ulicznych 12 oraz zatrzymano pijanych 30.

— Morfina.. Dn. 25 b, m, otruła
morfiną 23—letnia Chaja Lewinsonowa
strobramska 3). Desperatkę pogotowie
wiozło do szpitala żydowskiego.

CONAN

się
(O:
od-

posiada

bardzo
ładną świetlicę żołnierską, w
której się mieści bibljoteka pułkowa,
zawierająca koło 2,000 książek, oraz
czytelnia prenumerująca 11 pism co:

VPierścień

Totusa.

życie bardzo intensywne i urozmaicone, biorąc czynny
udział
w rozma:
itych pracach społecznych, urządzając

tradycyjne zabawy

dla swych żołnie-

rzy i publiczności,

jak np. tradycyjna

zabawa Ś-to Jańska i inne, dochody
z których idą na oświatę
pułku. (x)

ZWIĄZKU

ZAWAŁNA

I

i

sport w

chan,

Jedyny

Tru-

najpracowitszy gracz zwycięz-

ców i Warenneman byli bez zarzutu
pod każdym względem
i wykazali,
że Stary grajek zawsze umie uszanować
barwy
Swego klubu.
Niestety

nieda się tego powiedzieć
szczyńskim

ani

g

RCK FED

MTK AI DRS

CORK

nął Wincenty Gawryluk
(Legjonowa 59)
uczeń szkoły powszechnej Nr. 30. Nieszczęśliwy wypadek stał się na ocząch znajdująeej się na brzegu publiczności. Zwłok dotychczas nie wy cobyto.
— Dn. 25 b. m, zmarła wskutek zadła*

wspomagane

rękoma

Drużyna

B

dnia

1—147

(Pożarowa 15). Trupa zabezpieczono.
chodzenie w toku,
— Porażeni piorunem. We wsi Ko!

Na

Ee

żądanie

pp.

Roinikom

wysyłamy cukier

workami
za
zaliczeniem
kolejowem
=: wypłaceniu zaliczki 35 zł. za worek.

B

po
2

chanówka Il gm. Święciańskiej
Ciaciuszko odwieziono

—

e, pł oną. W

do

szpitala

K

Zielna

Nr.

6 złotych.

3.

Obwieszczenie.
Sąd Okręgowy

w Wilnie, |

listopada

1925

roku

Wydział

Cywilny,

Pines, decyzją z dnia

postanowił:

wzbromć

19

wania wszelkich tranzakcyj i wypłat
z 4 i pół proc.
listów zastawnych Wileńskiego
Banku
Ziemskiego

gm й Drujskiej

spali
ali-

ło się 9 me anais
m Wisdysawni BY:
beckiego—Sw irkiOkoło wsi Bobkowy Ług pow. Brasławskiego wybuchł pożar lasu, który
po 2
dniowej

akcji ratunkowej

ugaszono.

Straty

wynoszą 10,000 zł.
W maj. Postawy spaliło się 100 ha
krzaków na szkodę hr, Przeździeckiego.
W
lesie Szeįkuny
gm. Rukojńskiej
spaliło się 8 ha lasu Konstantego Swolkienia.

Około m. Podolka pow. Święciańskiego

spaliło się 2 ha lasu na

urkowskiego.

szkodę

Eugenjusza

w

witrynie, gdy

długiem palcie z

podniesionym

stał w

wy.

Spr.

Nr.

Z,

6—26451,
2—02797,

Nowy,

rykański

nadzwyczajny wynalazek

4000666664644644004666606466614004

„ZACHĘTA:

Poszukuje

Gdańska 6.
Telef.

bródek i smagła cera, wydawały
się
być kopją niezliczonych mumij, obrazów i posągów, które zdobiły ściany

nierzem, przyznaćby musiał, że wygląd

Mi

Biuro

ESZKANIE

tel. Nr 82
Najtaniej i najdogodniej załatwia
OGŁOSZENIA
do
wszystkich
pism.

Kosztorysy

i jej znaczenie naukowe.

wnego
dnia
przygoda.

jesiennego

John

niezwykła

Pociąg szedł dnia tego bardzo
wolno, a wody kanału były niezmiernie wzburzone,

to też

przybył do Paryża z

zamglonym. W hotelu

uczony

nasz

umysłem nieco

rzucił się

na

nila mu paru pytań. Trudno mu było
rozpocząć rozmowę, nie umiał znaleść
nem lekceważeniu
swego wyglądu środka pomiędzy wyniosłym tonem
zewnętrznego. Zacisnął jednak usta i wyższego, a prostotą równego czło-

Uczony nasz posiadał
dużą dozę
ambicji, która wyrażała się w umyśl-

szy, przebywając—stale

pośród zbio-

ku
zbiorom
stanowić ma-

terjał badań dzisiejszych.
Najwięksi przyjaciele Smytha
mogliby

go

uważać

za

pięknego. Ostre jego rysy, podbródek
© wyraźnym zarysie, nosiły na sobie

niejako piętno jego stanowczego
kanciastego charakteru. Miał on coś

czoła

do

brody

twarz

„Chciałbym

wiedzieć, co ci gada-

się mu.

Dreszcz

przebiegł po nim,

na

przyzwyczaił

r.

1843

istnieje

Sąd Okręgowy w Wilnie, | Wydział
Cywilny
ogłasza, iż na żądanie
Konstancji
Fedorowiczowej
decyzją z dnia 12 grudnia
1924
roku postanowił

GILENKIA
MEBLE

wzbronić

jadalne,

sypialne,

lonowe

i gabinetowe

wszelkich

tranzakcyj

Nr.

218953, 218954, 219053,

216200,

219054,

sesji

ul. Tatarska

i wypłat

38ej

Banrubli

Nr. Nr.

Szaty aż

zgłosili

lub

Wiinie
ь

w
wym
Z 950—24.

Akuszerka

W.Smiałowska
Sad
czytanie od

odbija się

uczucie jakieś,

krągły

się stycznym,

pod-

OR

Deals

I

2

W

JR

х

baumaą

unieważnia się.

ub. książ. wojsk.
Z: wyd, przez P. K.
U
my
na
imię Stefana
Klimań-

zam. W m.

skiego,

dia;

Olgbokiem,

unieważ-

nia się.

SNY

Ad, w Redakcji dla
W. В.
Ziemianki

AGNET,
dynamo, akumulatorėw kup-

auczycielka

no, sprzedaż, naprawa.

ela

Warszawa, Koszykowa
i
19—31
:

zapasowe.
CzęściЕ
i
krakowianka
spalonych
Przewijanie
=
elektromaszvn.
poszukuje lekcji lub

"da 19." 3 Miekizwisx: ai
pedpis

Z

Do wynajęcia
część sklepu (salante-

ES

DA Ż
SPRZE
R A TV
NA

w/z Sekretarza

(—)

4

WPRO

spr
Nr. *=*P+

sprzeciwy.
!
RZ

sa-

stoły

kredensy,

wartości

„219055,

20.

gub. książ, wojsk.
wyd. przez P, K.
U. Warszawa na
imię Bernarda Cwej-

ieumeblowanego
pokojn z niekrępującem
wejściem w
sródmieściu
poszukuję. Łaskawe
zgłoszenia do admin.
«Słowa» sub T.

Administracji «Słowa».

kuni

<Magnet>

Poplawsk!,

—

5

rosnące z ną z drzwi, że nie obudził go dźwięk
ostróg gwardzistów, ani głos kroków

chwilą każdą, aż wreszcie nadało ono
oczom wyraz przerażenia i nienawiści.

nie liczyło już kilku tysięcy lat.
Były tu resztki statków, przez
osób zwiedzających, ani ostry i głoś- burze
zatopionych i rzeczy rzucone

— Nie, panie,—jestem Francuzem. ny dzwonek, wzywający do opuFrancuz odwrócił się szybko i po- szezenia gmachu przed zamknięciem.

Zmrok
żastąpiły
chylił nisko
głowę nad swą pracą.
uliczny
Uczony przyglądał mu się ciekawie i ności, gwar

zupełne

ciem-

do morza, wyrzucone potem

na brzeg

przez fale oceanu. Uczony patrzał
ciekawie na malujące się w poświcie

zwiększył się i księżyca figury milczące i martwe
ze zdziwieniem, po chwili zajął miej- zwolna zacichnął, na odległej wieży niegdyś żywych ludzi. Ogarniało go
sce w zacisznym kątku, zasłoniętym Notre-Dame, wybiła północ, a ciemna uczucie radości i podziwu,
poczucie
postąć
zajmowała wciąż własnej
otwartemi drzwiami,
gdzie przy ma- i samotna
młodości i miałości, Oparty

łym stoliku szukać czegoś zaczął wśród jeszcze miejsce w ciemiu przy stoliku o poręcz krzesła, spoglądał rozmarzozwojów

papirusów.

płynęty leniwie

go

zmęczenia

Lecz myśli jego

i nie mogły oderwać

i

niewypowiedzianej

rozpaczy. Może jest to złudzenie, lecz

nigdy

Oczy niczyje

nie wywarły na

mnie tak silnego wrażenia.
Muszę,
na Zeusa, zobaczyć je raz jeszczel»—

się, widząc tak późaą godzinę,
Po.
myślał, że epizod tea można będzie
zanotować,
jako
zabawną anegdotę

w jednym z jego artykułów. Chłodno
mu

było, lecz nie miał

ochoty

spać

Z myślą tą wstał i obszedł wszystkie dłużej, czując się dostatecznie już
Sale, lecz człowiek, który tak silne snem pokrzepionym. Nie dziwił się,
jego obecwzbudził w nim zainteresowanie, zgi” że woźni nie zauważyli
ności, gdyż drzwi okrywały go swym
nął.
Uczony

swym kątku

zasiadł

więc

znowu

w

ciężkim, czaraym

Cisza

zacisznym i zagłębił się

cieniem.

grobowa

wywierała

nym wzrokiem na długą amfiladę sal,
ciągnących się wzdłuż całego gma-

chu,

gdy

nagle

ujrzał

oddalone

światłó lampy.

John Smyth zerwał się z krzesła.
Nerwy jego
naciągnięte były do
ostatnich granic. Światło zbliżało się
ku niemu powoli, zatrzymując się

i znów posuwając się
więk, niosący
lampę,
niezmiernie

dalej.
Cztoposuwał się

cicho, bez szelestu, wśród

ciszy nie rozlegał się odgłos kroków.
Myśl

o złodziejach

Anglika.

Całem

przeszyła

mózg

ciałem przylgnął do

ściany, okryty mrokiem. Światło było
już w

sąsiednim

kroków nie słyszał,

pokoju,

a jednak

Z dreniem prze-

rażenia patrzał uczony w twarz niby
płynącą w powietrzu, wślad za ogniem

lampy. Postać całą otaczały ciemności
nieprzeniknione, lecz Światło padało

nań prosto na twarz idącego. Nie było
wątpliwości, były to te same oczy
o metalicznym blasku, ta Sama martwa
skóra.
Człowiekiem idącym z lampą był

Woźny podniósł nań ciemne swe po papierze, przez pewien czas, lecz ludzi i umarłej cywilizacji. Cóż stąd, woźny.
oczy i patrzał chwilę. Oczy te były wkrótce wiersze stały się mniej rów- że tam, na ulicy, kipiało przed chwiią,

i podczas swych poszukiwań. Regular- wzroku
ne rysy, szerokie czoło,

Gdańska 6.
Telefon 9—05.

Nie
słychać
w pracy.
W
papirusach,
leżących bardzo silne wrażenie.
—
Pan jest egipcjaninem, nie przed nim, odnalazł on potrzebne mu było ani zzewnątrz, ani z wewnątrz
prawdaż? — ciągnął dalej niezrażony dane i pozostawało jedynie zanoto: gmachu żadnego szelestu i dźwięku.
wanie ich. Oiówek jego szybko biegł Był sam zupełnie, pośród umarłych
Anglik.

widok tej twarzy. Był to istotnie typ jak szklane,
twarzy, do którego

„ZACHĘTA%

.006900006099004950000600095009006

Od

Įokuje-

my na l-ej hipotece domów i mająte
ków.
Dom H.-K.

Przyjęc. 9—1 i5—8 | od 12.5 Chor. kobiece
oraz spec. weneryczne, moczopłciowe
i
skórne ul, Mickiewicza Nr, 24 (obok hot,
Bristol),
W. Zdr. P. Nr. 31.

ścianę.

tliwi chłopcy nazywają typem egipskim?* — pomyślał Smyth, zbliżając
nie się do woźnego, z chęcią przyjrzenia

mężczyznę

od

rów egipskich zamienił się w mumję. ta usypana była miljonem małych,
drobniutkich
zmarszczek,
które zle.
— Ma on twarz egipcjanina.
John Smyth odwrócił się szybko, wały się i tworzyły zaplątane węzły.
— Gdzie jest kolekcja Memfisa?—
chcąc kilku zjadiiwemi słowami zawstydzić swych rodaków. Jakże wiel- zapytał uczony po francusku z żażewłaściwem człowiekowi,
kie było jednak jego zdumienie, gdy nowaniem,
ujrzał dwuch młodzieńców, odwróco- zadającemu pytanie, wymyślone jedynych do niego plecami i przygląda- nie dla zagajenia rozmowy.
— Tam, — odrzekł ostro woźny,
jących się ciekawie jednemu z woź:
nych, czyszczącemu jakiś przedmiot ruchem głowy wskazując przeciwległą

kanapę, w nadziei że sen orzeźwi go,
lecz, nie mogąc «usnąć, zdecydował
udać się natychmiast do Luwru. Odra"
zu otoczyła go tam atmosfera spokoju, jaką dają przedmioty dobrze zna- miedziany na drugim końcu sali.
ne, udał się śpiesznie
papirusów, które miały

jednak

inne sumy

Kobieta-lekarz

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa

Sekretarza.

kuchnia,

dola3.000 „52

na każde żądanie.

4446044466444066644666666646666446

Doktór

pokoje,

gaz w
udziałowym
domu na *radze —
ODSTĄPIE.
Udział
hipoteczny.
Wiadomość: Warsza*
wa, Wspólna 81,
Skaczkowska.

w WILNIE, ul. Garbarska Nr1 (1 sze piętro)

KASĄ

dokonywania

9—05

łazienka,
wygody,
telefon, elektryczność,

GRABOWSKIEGO

za drzwiami. Dopiero około pierwszej po północy John Smyth z ciężSmyih przejęty był tak dalece swemi
się od zagadkowego woźnego, 0 twa- kiem westchnieniem zbudził się ze snu.
poszukiwaniami,
že pojął za żonę
rzy sfinksa, pokrytej skórą pergami- Myślał narazie, iż zasnął we własnym
młodą lady o tych samych
zainterepokoju
przed biurkiem,
lecz blade
Zbliska już zauważył, iż skó- nową.
sowaniach, która pisała właśnie dzieło z surowym wyrazem twarzy przyglą- wieka.
Światło
księżyca
płynęło
jasną
smu—
«Gdzie
ja
widziałem
takie
oo szóstej dynastji, zdobył w ten spo* dał się papirusom, a serce jego
na: ra tego człowieka miała w sobie coś
sób nowe źródło badań i zaczął zbie- pełniała gorycz ku całej podróżującej nienaturalnego. Była ona na skroniach czy?—zapytywai sam siebie uczony— gą do sali, oświecając szereg mumij
w nich coś ze wzroku płazów. i szaf z papirusami, i wystarczyło
rać materjał do pracy naukowej. Mu- rasie brytyjskiej.
i na policzkach
błyszcząca i równa, Jest
Przypominają
one raczej oczy źmii. jednego spojrzenia, aby przypomniał
nie znać
siał w tym celu przejrzeć szereg
— Istotnie — odrzekł inny głos, jak lakierowany pergamin,
wspaniałych kolekcyj egipskich w Lu- — jest to niezwykły jakiś człowiek. było na niej porów, ani kropli wil- Lecz tkwi w nich pozatem wyraz ro- sobie, gdzie się znajduje. Wyciągnął
— Widocznie--ciągnął dalej pierwoci, na wysuszonej jej powierzchni. zumu, mocy i zmęczenia, bezbrzežne- się, spojrzał na zegarek i roześmiał
wrze przyczem zdarzyła mu się pekwestji

2

Reklamowe

STEFANA

Okręgonia w Monitorzewa: Polskim złożyli jeage w Sądzie
>

przeciwko
nadmiernemu
poceniu się,
jdać wszędzie.
W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn, 2-VI 1926 r.

się

Dzierżaw

Uwaga!

nominalnej po 100 rubli każdy serji 29:ej Nr. 0650477
serji 27:ej Nr. 070182. Wzywa się przeto wszystkich
tytułów,
wyżejwymienionych
roszczących prawa do
aby w ciągu lat dwuch od daly pierwszego ogłosze-

ame-

ul.

6+44+4444+44444444444

(—) podpis

każdy serii 37-ej

Odorono

przy

majątków
poszukujemy. Reflektanci bardzo poważni.

r.

w/z

Wojewódzki:

Wielkiej 46 odbędzie się licytacja rucho*
mości, zasekwestrowanej za zaległe składki
na rzecz Kasy Chorych, składającej się z
maszyn do pisania, sprzętów domowych,
części odzieżowych i innych przedmiotów.

w Wilnie, lub zgłosili sprzeci-

193—25

<R.

Smyth

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz -- Redaktor w/z Czesław Karwowski

z suchym błyskiem mi- ne, słowa mniej czytelne, aż wreszcie
a głowa
nigdy
niespotykanym we ołówek stuknął o podłogę,

ludzkim.

widział, żejna

Patrząc

w

nie, uczonego opadła na piersi. —Zmęczo-

dnie tych oczu

z

MIESZKANIE

wszystkich roszczących prawa do
wyżej wymienionych tytułów, sby w ciągu lat dwuch od daty pierw=
złożyli je
szego ogłoszenia w „Monitorze Polskim"

w Sądzie Okręgowym

D. Tr.

4 pokoje

kuchnią w śródmieściu
Zgłoszenia do Adm.
Słowa pod C. M.

z 4 —5 pok. z wygodami. Oferty składać:
Biuro ogłoszeń J. Karlina, ul. Niemiecka 22

dokony-

nominalnej wartości po 1.000 zb. Nr. Nr.
2—02803, 3-—11029, 2—02805, 5—23302,

Mieszkanie
poszukuję

10 rano w

Dnia 31 lipca b. r. o godz.
lokalu

LKKA
EMA

ogłasza, iż na żądanie Liny

Podpis

Licytacja.

Zakład Fotograficzny „ROCOCO«
Warszawa,

Sekretarza

a

retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewające podobieństwem, w eleganckiem passe-partout, wykonany w

nadesłać

wzbronić

Wileńskiego

4660466060460640624264464666204454

Rozmiar 35x45 tylko za zł. 6

7 4 1 pół proc. listów zastawnych Wileńskiego
1000
ku Ziemskiego wartości nominalnej po

Š66566606606040644/
464 46646464461

w/z
(—)

„Duży portret minu
Adr.

postanowił:

zastawnych

PRAWIE

większości z graczy mało znanych, z
pośród nich podobał
się ogólnie o-

w

roku

165/25,

BZMGBEME

przeciągu 12 dni. Za portret należy

Cywilny,
decyzją z

12096, 9743, 9742, 9741, 9740, 8896, 8895 nominalnej

(Krawczyk).

większy wstyd.
Sędzia p. Lepiarski, jak już zazna-

p. J. Korsak * Targowska.

wartości 500 rubli każdy, tudzież
wzbronić
dokonywania ze wszystkimi powyższymi tytułami jakichkolwiek tranzakcyj, — Wzywa się przeto wszystkich roszczących prawa
do
wyżejwymienionych
tytułów,
aby w ciągu jat dwuch od daty pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim złożyli je w Sądzie Okręgowym w Wilnie lub zgłosili sprzeciwy. — Nr. spr.

6 pułku składała się w

fiarnie grający lewoskrzydławy.
Publiczności dużo, a szkoda —
Do-

opery

Banku Ziemskiego, a mianowicie serji 8 ej Nr. 57635,
57626, 55652, 75284, 897202, nominalnej wartości po
1000 rubii każdy, serii 8 ej Nr. 19389, 18297, 15430,

zaś ze skiepu na Kalwaryjskiej Nr. 2 w detalu.
E

1926

16 lutego

wszelkich wypłat z listów

KRYSZTAŁ

Wró-

wienia się mięsem 60—etnia Marja Żukowa

w 12-tu

aktach,
— sztuka
w 2 aktach.

Sąd Okręgowy w Wilnie I Wydział
ogłasza, iż na żądanie Berki Lejbowicza,

na worki (100 klg;)

ani o Le-

o Nikołajewie,

artystka

dramat

Obwieszczenie.

wykończa zdobywając przewagę. Ten

autowego.

&&

ŚPIEWACZKA»

szereg pieśni

a

ZIEMIAN

TELEFON

CUKIER

pułku.

blu, Krawczyku i wielu innych. Gra
— Znów utonął. Dn. 26 b.m. około chaotyczna i trudno powiedzieć coś
majątku Zakret podczas kąpieli w Wiiji uto! o samej grze,
Kopanina i przebeje

BRZEG

swą, odbitą

się niewy-

|

stale sprzedajemy ze składu Zawałna 1

przez.. dziurę w Siatce. Bramka nie
liczy się. Galerja „dopinguje
graczy,
na boisku wytwarza się tumult, stłumiony dopiero interwencją dowódcy

do sędziego

wykona

1182)

film

ZIEMI

:ULICZNA

seansów

Komunikujemy, iż na sezon jagodowy

cy 1 pułku, przestrzeliwuje Nikołajew

koł: tej sali. Podobieństwo takie nie mogło być wypadkowem. Człowiek ten
czerpaną energją i jasnością myśli w jego odznaczał się oryginalnością. A musiał być egipcjaninem, Dosyć było
naukowych swych badaniach.
lm bar- jednak niby nagła eksplozja podzia- spojrzeć na wąskie jego biodra i kan:
dziej zagłębiał się w egiptologję, tem łały na niego słowa, wypowiedziane ciaste ramiona, aby ustalić jego powiększe wrażenie wywierało nań ol- głosem donośnym, za jego plecami,w chodzenie.
brzymie pole nieznanych zagadnień z języku
Uczony niezdecydowanym krokiem
angielskim:
„jaki Śmieszny
tej dziedziny, rozumiał powagę tej typ”.
podszedł do woźnego, w celu zadaJohu Smyth odznaczał

PROGRAM:

Podczas

3—11025, 8—94184, 8—50183, 8—60912, 8—49915,
8 — 93783, g — 50182, 15 — 144905, 17—153209,
stan pozostaje
do
końca pomimo 17 — 152376,
17-—153208
8—50468, 8— 50469,
dziennych i tygodników.
solowych wypadów Nikołajewa.
8—
50470,
8—50471,
8
—97250,
8—50472, 8—50473,
Biorąc ogólnie trzeba powiedzieć,
Przed samym prawie gwizdkiem 19192—5, 17480 —4, 19—158477, 8—50458, 8 —50459,
że pułk ten obecnie pod dowódz- Gozdecki
odznacza
się swoim nie- 8—50460, 8—50461, 8—50462, 8 —50464,
8—50465,
twem inż. pułk, Hackbeila prowadzi taktownym posiępkiem
w stosunku 8—50466, 8—50467, 8—50463
Wzywa
się
przeto

ptasiego w sposobie trzymania głowy.
Gdyby spojrzał uważniej na postać

DOYLE.

ul.

to bezkarnie.
Za kilka minut Krawczyk
rewanżując się, wybija
nierutynowanemu
bramkarzowi piłkę z rąk i zdobywa
bramkę.
Karny podyktowany za faul obroń

podczas bu.
ba „Makabi* obrzucała napadniętego rzy zostali porażeni piorunem Marja Ciuciu czyłem na wstępie, bardzo słaby.
szko,
Helena Czynczyk oraz Franciszka
„. kamieniami.
"=
х
W obronie swojej por. Sobański Karmen.
był zmuszony

KRESOWEGO

Nikolojewa

kami.
Podczas zamięszania podbramkowego Oświecimski strzela z kilku kroków, bramkarz odbija lecz Truchan

NAD

Wa SPÓŁDZIELNIA RÓLNA a”

boisko

nież pięknie zbudowaną własną przy„Mistrze* naciskają, jednak przestań wioślarską,
objekt naprawdę waga ich nie jest uwidoczniona bram— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś

|

ża

powodem

nożna, pięstówka, lekka i ciężka atleNastępuje
karny
przestrzelony
tyka, piłka koszykowa,
pływanie i przez Wróbla, który jednak
wkrótce
wioślarstwo. Pułk posiada własną potem wyzyskuje podanie Krawczyka
bieżnię i boisko tenisowe, jak rów- i szanse są wyrównane.

„TAO — DUCH

ful. Ostrobramska 5)

=

okoliczność

była

Dziś będzie wyświetlany

172

ORKIESTRA pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr, Balkon — 25 gr. — POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz, 3-ciej, w powszednie
dnie o godz. 5-tej. — KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie od godz. 4 m. 30.

mu

a mianowi-

Lwowem, Bełżcem, Grodnem, Wilnem
i Dubnem.
r, Późniejsze zgłoszePułk ten, który otrzymał w r. 1921
mogły być uwzględ- od Naczelnika Państwa nazwę „Wileński* w ciągu całego czasu
szkoli
przyjmuje; we Lwowie się b. intensywnie, przyczem poświęca
Wschodnich, ul, Jawiele
pracy
sprawom
kulturalnooświatowym i sportowym. Z pośród

15 sierpnia b.
nia nie będą

—

całego pułku,

ta

MIEJSKA

przewracając go na ziemię — uchodzi

walk o zabezpieczenie granic Państwa
do chluby

«Mistrze»

że

nie

dwie bramki.
Po przerwie zaczyna się dopiero
ostateczny bałagan, któremu nie umie
zapobiec sędzia, absolutnie nie nadający się na
te stanowisko. Gracze
czując słabą rękę
sędziego
rozwydrzają się formalnie. Nikołajew pozwala sobie złapać bramkarza
za szyję

sobą chlubną

sformowany

lepsza,

włos

SALA

z taką pewnością siebie i poczęli grę
z taką nonszalancją,
która
robiła
wrażenie, że gracze robią łaskę stając
na boisku.
Moment ten wykorzystał
atak 6 pułku zdobywając do przerwy

go isympatyków pułku. Następnie przy

NADESŁANE.
Targi Wschodie
we

mały

Nr

KULTURALNO-O ŚWIATOWY

spotkanie dru-

1go i 6go

o

Miejski Kinematógra

SPORT.

3

odbyła

х

ny drogą zasnął tak twardo

Odpowiedzialny za ogiozseniu Zenon Lawińrii.

za zasło-

w pełni

swej, życie

dziewiętnastego

BDSGEN.

wieku. Tutaj, w tym pokoju, nie było
nic,

począwszy

pszenicy, aż

od

zmiętego

kłosz

do pudełka farb, co by
Drukarnia „ Wydawnictwo

Wileńskie* Kwaszelna 23

