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nie

można

od.

rozpatrywać

stosunków

w oderwaniu

międzynarodowych,

oba bowiem zagadnienia zarówno

w

„węzłami
towych.

ze splotem

stosunków

świa-

Europa na początku roku 1926
Wojna światowa zburzyła nie tyl- żyznę, gdy
równocześnie państwa
ko dawną stabilizację polityczną,
ale inflacyjne uprawiają dumping, rujnując
i gospodarczą
świata.
Z zapasów tem bilans handlowy państw innych,
tych Europa wyszła osłabiona i poTo zjawisko skłania do zaosirzekonana.
3
nia polityki ultra-protekcyjnej, naprz*
Ożywienie obserwowane w Euro- w Anglji, co oczywiście ponownie
pie pod koniec roku 1923 i w roku hamuje -wymianę i zmniejsza
|obrėt
1924 częściowo jako następstwo. po- haridlowy i produkcję
państw innych.
życzek
amerykańskich" przekraczają- zwiększa bezrobocie
i w rezultacie
cych miljard; dotarów bylo: tylko podraża wszystkie koszta
własnej
przejściowe, a złożyło się na to sze- produkcji.
reg skomplikowanych przyczyn.
Jeżeli do tego się doda, że wyproWprawdzie
rok+1925 z punktu dukowane w nadmiarze w roku
widzenia walutowo politycznego moż- wytwory przemysłowe za pienią1925
dze
na uważać w całej
Europie
jako pożyczone
z_ Ameryki pozostały w
krok naprzód do. przywrócenia walu- wielkiej części na składach fabryczty.złotej, to jednak właśnie dość nych, że natomiast rozpoczęła się

powszechne

zjawisko

defiacji

w pogoń za dolarem dla spłacenia

Wielkiej Brytanji, Danji, Norwegji,
Szwecji, Holandji it, d, stworzyło
nowe trudności-gospodarcze w Europie spotęgowane tem, że szereg
państw. przechodził równocześnie okresinflacyjny; (Francja, Belgja, * Wło.
chy) Jub okres stwarzania i fundo.

za-

niego —
zbytu,

Charakterystyka

lub

innei

portu;
2) wysunięcie
gadnień postulatu

reglamentacji

im-

się na czoło
2awszechstronnej re

organizacji, usprawnienia i w konsekwencji potanienie produkcji
obok
haseł

uporządkowania

budżetu, pań-

stwowego, najdalej

posuniętej

że

poprzednio

IN WEOOROBEJ

L'on revient toujours...

skurczyło
wreszcie

niezmiernie

na

roku

rynki

1925

za-

trwały

wysiłek

zdobycia

dla państwa

należnego mu miejsca rozwoju. gdyż
ta właśnie twórcza działalność będzie

sprawdzianem

samodzielnego

zdolności

bytu

tęgi politycznej, -

narodu

i prawa

do

do po-

Brak nam
wielu
zasadniczych i
podstawowych produkcyj, brak nam
współczesnych
urządzeń
i metod
pracy. Nie posiadamy współczesnych
środków dla bardziej celowego wy*
zyskania i najkorzystniejszej sprzedaży produkcji naszego rolnictwa, brak
nam elewatorów,
chłodni,
piekarni,

rzeźni e. c. t, brak dróg bitych,
laznych

i wodnych,

a

że-

równocześnie

nach jesteśmy
słowieni.

bodaj

Nasz handel

hiporuprzemy-

zewnętrzny.

Przechodzę do zobrazowania naszych stosunków handlu zewsiętrzne*
go. Saldo czynne bilansu handlowego

zwiększające się obecnie

roku 1926,

złagodzenia powojennej -zaszdy absolutnej samowystarczainości gospodarpostuczej, oczywiście w granicach
latu pierwszego.
Wreszcie jako moment przypadkowy
choć
niezwykle
ważny dla charakterystyki konjuktury

kontynentu
europejskiego wysunął
SĘ w ostatnich miesiącach przewiekty
strajk węglowy w Anglji, kióry choć
i chwilowo ale widocznie działał na
w

z miesiąca

jest

tło,

na

kiórem

spodzrcze Polski.

ryso-

czych, które współrzędnie

stosunki go- ne nie

zostały.
sukcesu z roku

len sam

okres

roku

wiały dla wywozu

1925 przedsta:

530 miljonów dla

przywozu 880 miljonów

czyli deficyt

wynosił
350 miljonów.
Z. biegiem
czasu jednak, gdy
stosunki gospodarcze u nas ulegną realnej poprawie,
będziemy dążyć
do liberalniejszego

opanowa-

W
obaleniu 'tego
1924 w roku 1925

kalku-

lując oczywiście skrupulatnie każde
udzielone
czy uzyskane
ustępstwo.
W związku z tem zaś uważać należy,

że państwo nasze stopniowo musi
niedostatecz- wychodzić z roli zaściankowego zacomających nawet
częściowo
jeszcze nie szybkie opanowanie
równowagi fanego obywatela, któremu wszystko
specjalne w Polsce źródła i przyczy. budżetu państwowego oraz zły wy- "załatwia obcy pośrednik. Już obecnie
pleksu

Z wielkiego kom-

współzależnych

kryzysów,

odegrały

wybitną rolę:

ny został wyjęty
pod
koniec
roku
1923: jeden z najdotkliwszych —kryzys
walutowy i uczyniona została próba

nik zbiorów w roku 1924,
ale przyczyną zasadniczą ówczesnego
zala“
mania się było niedostaieczae oce-

mocnej waluty złotej,

wprost

jego opanowania, Wysiłek Ówczesny nienie konieczności
walki o obniżewydał nadspodziewanie szybko re- nie'cen
na rynku
wewnętrznym w
zultat 'w postaci
ustabilizowaneji Polsce. Ustabilizowana waluta spadła

zys ;walutowy

jest

Niestety

zawsze

kry-

nieroz-

bezprzykładnie

pod ciosem pasywności

dzielnie związany z szeregiem innych dlowego,
skomplikowanych zjawisk

Podróż

i Rząd.

min.

Staniewicza,

Ugruntowuje się przekonanie, że
WARSZAWA, 29,ViI (żel.wł. Słowa)
parlament bruździ., że niedopuszcza
Dziś
wyjeżdżają
min. Sianiewicz
do uratowania franka. Dał temu wyi Raczyński na objazd woj. Poleskieraz niedwuznaczny Caillaux; nawet go, Białostockiego i Nowogródz-

proponował— dyktaturę. Herriot
nie kiego.
Podróż ta jest jednym z etapów
walczy o stabilizację franka;
jemu
tylko chodzi o uratowanie... systemu objazdu p. Staniewicza,który pragnie
przystąpi
do opracowania
parlamentarnego. Pan 'Monzie—opi- zanim
planu reformy agrarnej zapoznać się
njuje Lloyd:George
jest
— zdolny, ale ze stanem rolnictwa we wszystkich
żaden to fifansowy genjusz, o niel
częściach Polski, wychodząc z zało:
Czy Francja pójdzie torem tych żenia, że potrzeby każdej naszej
;
państw, które zwróciły się do dykta- dzielnicy są inne.
Minister
położy
główny
nacisk
tury, jako do lekarstwa
na wszelkie na prace nad meljoracją i komasacją.
trudności? Nie łatwo dopatrzeć innego Minister zamierza zmniejszyć wydatki
dla Francji zbawcy nad Neckera XX go osobowe swego resortu i zwolnione

wieku. Jest nim

Caillaux. Lecz właś- kwoty przeznaczyć na wydatki inwe-

nie go Francja obaliła.

Jak * Necker

stycyjne.

KR

2

inn. minister gorliwie
zajmie
tak padł Cuillaux ofiarą zawiści i się M.
sprawą osuszenia Polesia. Pewne
nieufności swoich kolegów. Jak w sfery zagraniczne, głównie holenderroku 1785 tym jest Francja krajem skie, zgłosiły propozycję naszemu

rządowi
udzielenia
ewent. pewnej
bogatym i sytym a w skarbie
pańpożyczki
na
osuszenie
Polesia, uzastwowym pustki, Na nieszczęście nie
leżniając to jednak od tego, czy rząd
miał Caillaux
możności
puścić w podeimie próbę osuszenia chociażby
kurs swoje czarnoksięskie
sztuczki drobnej części bagien Poleskich.
Minister jest zwolennikiem połą4 la Necker.
min. Reform Rolnych i RolNie wypada cudzoziemcowi — pi- sczenia
nictwa,
niewiadomo
jednak czy to
sze Lioyd-George—dyktować Francji,
nastąpi,
ponieważ
pewne względy
co ma robić w obecnych okolicznoś: polityczne temu połączeniu
sprzeciciach i warurikach.
Francja - jest jed- wiają.

nym z najbogatszych

krajów

w Eu-

ropie, może najbogatszym, jeśli wziąć
pod
uwagę zaludnienie i przemysł.
Niech francuscy mężowie stanu
ob
myślają środki,
choćby
najbardziej
drastyczne, dla doprowadzenia finansów
państwa
do
równowagi. Ale

„Nowa

Polska Zbrojna“,

Pod powyższym

ukaże
które

tytułem wkrótce

się nowe
pismo
będzie
omawiało

Sprawy

wojskowe

granicznej.
Pismu temu

codzierme,
przeważnie

oraz

polityki

przyrzekli

za-

współpra.

nej szachownicy świata, powiedzmy,
Europy — homo novus, Europa do-

skonale wie: do czego może
Poincarć zdolnym

a czego

za nic w

świecie nie dokaże.
Wygląda, że żaerwowana jest nietylko i wyłącznie Francja.
Nerwowa
gorączkowość
na tle psychozy gra-

suje dziś epidemicznie; przynajmniej
od Lizbony dó Kowna i od serbskobułgarskiej

granicy

po

'samą

La

Manche.
Szukajmy

dolarach

lub angielskich

funtach,

w czemś, co <wartości
strącić
może»
Kupuj
meble
klejno
,
.
ty...
e
być p.

jednak wytrwale

opinii

Francja—pisze

dalej—nie

z kłopotów swoich

to gielski

wyjdzie

inaczej

jak upo-

rządkowując własny
dom
mocy
własnych
swoich

przy poobywateli.

Dotąd,

niestety,

jest Francja

tylko wpatrzona w swoich

Tylko to ma w głowie:

wciąż

sąsiadów.

czy

w Warszawie

p. Max Muller,

nie który bawi obecnie w Warszawie na
urlopie, nie powróci więcej do War-

Anglja

nie pomoże jej ustabilizować
franka
lub czy aby Niemcy nie zdobędą się
na bezczelność zaproponować rewizję

szawy.

Prawa

cudzoziemców.

WARSZAWA, 30 VII (fel. wł. Słowa)

Wydanie dekretu regulującego prawą
cudzoziemców w Polsceszosiało od.
roczone na czas nieokreślony.

>09:99255059%029560

Pod
odziziekowanie',

Oto
coraz mniej- zaną bezinteresowną pomoc i współ:
mamy przed
sobą
wiedeńską kiego stopnia mniejszą
„Neue Freie Presse*
Wciąż czucie w naszem nieszczęściu z po:
o wielkich tra- szą ma wartość jego waluta.
tragicznego
zgonu
w 19 ej
dycjach gazetę. Dziwu niema, że zde- jeszcze za sto franków może w kraju, wodu

cydował się

zabrać w

o tj. we Francji

niej głos

tem, co dzieje się dziś
we Francji,
ani mniej ani więcej tylko ser David

w

Europie

bilansu

han-

który „dla stosunków polgospodar - skich jest miarodajną postawą bilansu

zjeść dobry

obiad w

pierwszorzędnej restauracji, może kupić cztery kury, może kupić parę do-

brych kamaszy. Lecz niech

buje ze swemi stoma

frankami poje-

100 franków już tylko

dwie chude
kury zamiast czterech
tłustych, a pary butów
to wcale nie

dostan

W

Prad

RODZINA.

no spro-

chać gdziekolwiek
za granicę... W
Niemczech, tak, w Niemczech dosta-

nie za swoich

wiośnie życia Janiny Budrewiczówny
składa serdeczne podziękowanie

samo.

Jan Bułhak :';

artysta

graf

Jagiellońska 8.
Ceny

Przyjmuje 9—6,
zniżone.

2

Za

ze—to
ie.
w momencie
której podiega jest on wybitnie ak»
sto
frank
dadzą
tam tylko 90 staów
kiedy w szybkiem tempie zluzowały
tywny.—W okresie od stycznia do 1
'bilizowanych
koron
a ża pół butelki
się gabinety Briand-Loucheur, Briandczerwca r. b. export
masz
wynosił
wina
płaci
się
w
Pradze
48 koron,
770 miljonów
złotych, gdy import Peret i Briand Caillaux aby
ustąpić
spadł do 470.—Analogiezne cyfry na miejsca Herriotowi, Pisząc
swój 'ar- za paczkę papierosów 15 koron.

regulowania tych stosunków,

'Walka o niski poziom cen.
Oto

Sejm

jeszcze nie zjawił się we Francji czło- cę: gen. Haller Józef i Stanisław, Szepkurs
tycki, Dowbór Muśnicki i inni.
jem biednym, na zewnątrz zaś pań
250 4ranków czy że frank *mógł na- wiek, któryby potrafił / wytłumaczyć
„Nowa Polska
Zbrojna*
stwem „zaściankowem*
będzie
ajmująsem
obywa
telom
że
napra
,
wa
skarb
pańu
gle
miała
i
swe filje w Poznaniu,
niespo
w handlu
dziewanie tak wysoko
europejskim
Krako13
miejsce,
Polska miała znacznie mniejszą eks- skoczyć? Bo wszak nie przynosił stwa leży w ich własnym interesie. wie, Lwowie i Wilnie.
Pismo będzie zawierało 12 stron
Wciąż jeszcze, oszczędny z natury
pansję gospodarczą nie tylko w sto- przecie p. Poincarć Francji
. prometetekstu
i kosztowało 10 groszy.
sunku do 4 wielkich mocarstw euro- uszowego jakiego
Franc
uz
nie
może
zdecydować się
ś ognia z nieba.
pejskich, ale mniejszą: od szeregu (Ani
pieniądze
Pos. Max Maller nie wróci.
dać—poborcy
tež jakiejś tajemniczej, niespo : posiadane
państw mniejszych.
poda
tkow
emu.
Woli
swoją
gotów
kę
dziank
owej
możliwości. P. Poincare
Na każdem polu, a więc i na polu
WARSZAWA, 30.VII. (£el.wł Słowa)
gospodarczem
winien
być podjęty nie jest żadnym przecie
na politycz- ulokować jeżeli nie w amerykańskich Rozeszła się pogłoska, że poseł an-

zobowiązań,

©osz- rozwój
stosunków
handiowych
czśdności i redukcji w, urzędach
oraz ostatnich miesiącach.

wać się muszą ogólne

3
N: Wiersz milimetrowy jednoszp:
dnoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
OGŁOSZEŃ:

za tekstem
10 groszy.
Kronika
lub cyfrowe
nadesłane i tabelowe
40 gr. W n-ch świątecznych
oraz
z prowincji
o 25 proc.
drożejreklamowa
Ogłoszenia
o 25 proc. drożej.

Lloyd'George b. premjer angielski,
na miesiąc wynosi
za okres od 1
*'W
każdym razie jako najogólniej większej swobody w dział
Oczyw
iście, że takiemu współpracowaniach g0- stycznia 1026 roku do 1 lipca okrąszą charakterystykę roku 1926 można spodarczych dla
nikowi
pośpieszyła
władzy wykonawczej; gło 300 miijonów złotych.
„N. Fr. Presse"
Urodzaj
ustalić: 1) zwiększającą się z miesiąca
3) budzenie się zrozumienia iż iegoroczny zapowiada się pod wzgię- dać miejsce honorowe, na fronci
na miesiąc stagnację, krytyczne ukła- koni
e
eczną
się staje zorganizowana dem ilościowym
i handlowym
do- numeru.
danie
się bilansów
gospodarczych kollaboracja ekonomiczną pańs
tw euro- brze. Strajk węglowy w Anglji ożywi
szczególnie
w państwach
Artykuł zatytułowany «Franeskrise>
Europy pejskith
w kierunku
stop
w naszej produkcji.
niowego wiele dziedzin
centralnej i wschodniej
(Niemcy, odbudowania konsumcji rynków weJeżeli idzie o handel
pisał
Lloyd-George w Londynie dn.
zewnętrz
ny
Francja, Belgja, Rosja, Rumunja, Wło- wnętrznych i eksp
ortu na podstawie to należy wskazać iż mimo kompresji, 23-go lipca, t. j. akurat

takiej

©

ui. Mickiewicza 24
POWIATOWA—

WILEJKA

„Szanownemu, zacnemu panu kanie zatrudniamy w pełni naszej lud: i sądu wolnych od zbytniej — po- projektu Dawesa.
pitanowi Pieńkosiowi z 21 go Baonu
że rozszerzające się bezrobocie—i to ności robotniczej, nie wiemy co mamy
A tymczasem obywatel
francuski
chopności. Może się -gdziekołwiek
K.'O. P. w'Niemencżyn
po długotrwałym okresie zniszczenia począć z nadmiarem przyrostu ludoraz szaznajd
wciąż
jeszcz
za
mało
czuje
do ja- nownym Panom Podo ie
ą;
e
oczyw
iście
,
nie byle gdzie!
kapitałów
i zamożności stanu śred: ności, gdy znowu w innych dziedzificerom za oka:

ciągniętych

ciążyły fatalnie żniwa roku '1924, —
wania nowej waluty (Niemcy, Austrja, zarysowuje się najogólniejszy kontur
Polska), Deflacja i rewaloryzacja wy- Sytuacji ekonomicznej Europy na
powołują
jako zjawisko wtórne dro- czątku roku 1026.

chy, Łotwa, Czechosłowacja),
aw
konsekwencji dążenie do czynnego
bila
. handl
ns
owego
u
na
podstawie

28

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 8
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 |
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

ustępach brzmi

Współczesnej „sytuacji
gospodar- znaczeniu gospodarczem jak i policzej państwa jak djagnozy sanacyjnej tycznem są powiązane rozłicznemi

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

80

Et lon revient toujours
a ses
płatniczego. Dopiero obecnie ujawnia
się peine zrozumienie, że walka o premiers amours.. do ukochanej poniski poziom cen jest istotnym czyn- wraca się wciąż.. jak brzmi przysłoWładza wykonawcza.
nikiem
walki
O pelną
sanację wiowy refren kupletów
z zapomnianewewnetraną,
S
Zdajemy sobie . dokładnie _ spra- widualnej. Jasne określenie i rozgrago już dziś całkiem, starego wodewiZ
państw
przeprowadzających
wę,. że. „władza . wykonawcża—to zna- niczenie kompetencji musi
być poło- rekonsirukcję gospodarczą, naprz. w lu. Francja z łona p. Herriota, nawet
czy nie tylko rząd, ale; także cały żone jako fundament
pracy
pań- Danji zrozumiano odrazu, że rewalo- p. Brianda, wróciła
na łono p. Rajaparat. urzędniczy.
Zdajemy
sobie stwowej.
ryzacja nie złączona z polityką zniż- munda Poinca:ż. Wydał się jej jednak
sprawę ze. słabości. naszej. biurokraBiurokracja wszystki
bu- kową cen przedstawia ogromne niecji,.ale wraz z Panami zdajemy sobie dowana i usprawniana chbyłapaństw
z nich wszystkich jeszcze najmocniejprzez lat bezpieczeństwo, to też tam
właśnie
także sprawę, że dotychczasowe no dziesiątki.
Dla nas konieczną pod
szym, najbardziej jeszcze zdolnym do
minacje -na_ stanowiska
urzędnicze tym względem tradycję zastąpić musi kryzys gospodarczy opanowano sto: twórcze
go czynu.
Ach, jeśliby stary
sunkowo najzupełniej, gdy naprz. w
nie. zawsze miały swoją podstawę w zdwojony zbiorowy
wysiłek.
Mam Norwegji przy deflacjj ceny
tygrys,
p. Clemenceau, miał choć z
pod"objektywnej celowości. Zbyt często przekonanie, że fundamenty
umożli.
niestety „nie. tylko akty władzy ale i wiające powstanie w Polsce możliwi niosły się o około 16 proc. w pięć lat mniej!
sprawy „personalne były wynikiem po- celowego i sprawnego aparatu pańe złocie co uniemożliwiło opanowanie
Podczas h storycznego uchwalania
- przez długi
okres
czasu
kryzysu.
litycznego kompromisu i takie posta- stwowego zostaną jednak
przez rząd To też sanacja Polski podejmowana zaufania dla pana
Poincatć i jego
wienie.- -sprawy
uniemożliwiało
po- który reprezentuję pogłębione.
obecnie
po
raz
drugi
musi
być
rządu
znalazło
wstanie ideowego « aparatu biurokrasię
w
lzbie DeputoSkoro mowa o tych, którzy
w wszechstronna
i równom erna, o ile wanych
tycznego. . Ważą tu zresztą nie tylko Polsce służą sprawie publiczn
52
sceptyków, którzy nie
ej,
to ma mieć warunki
stopniowego
ale
Sprawy personalne,
waży także sam nie mogę nie podkreślić, że w
wierząc
w dłuższy żywot naweć gakie- zupełnie pewnego powodzenia.
system i tryb urzędowania. Pod tym rownictwie armji ustalone zostały ja
binetu
„jedności
narodowej”, / tak
względem polityka i. wpływy politycz- ko wytyczne słowa p. ministra spraw
Niewspółmierność
ekspansji
gos
wściekle
koalicyj
nego,
że aż p. Herne muszą
być ze stałego aparatu: wojskowych
wypowiedziane w roz- podarczej do wartości produkcji
riot
siadł
państwowego
za
jeden
usunięte doszczętnie. kazie z dnig 22 maja 1926 roku i że
stół ministerjalny
społecznej.
Jednocześnie odpowiedzialność kolek» mówienie dziś o stosowaniu polityki
z p. Briaadem, wstrzymali się: przetywna musi. w. możliwej mierze ustą- w armji jest igraszką słów,
Przechodząc do omówienia pozy- zornie od głosowania. Tem
przekięniemniej
pić miejsca odpowiedzialnóści indy- caniem właściwej treści wyrazów.
cyj gospodarczych Państwa,
pragnę
starczyło jeszcze dla pana Poincarė
wskazać że wartość produkcji sumaPokojowość naszej polityki zagranicznej.
rycznej oraz produkcji górnicznej w głosów na utworzenie tak zdecydo*
iPrzechodząc teraz do tych uzu- stwami na terenie międzynarodowym. Polsce nie jest małoznaczua. Na pod: wanej większości, że aż wprawił w
stawie dość ścisłych obliczeń . staty- podziw świąt cały. Otrzymał 358 głopełnień, które rzucą dodatkowe świat Dla tego też w mojem
głębokiem stycznych wartość produkcji społeczto
na
poczynania
sów przeciwko tylko 131, Któżby się
i zamierzenia przekonaniu nikt znający bliżej nasze
nej w roku 1925 można
ocenić na był spodziewał!
rządu. pragnę raz jeszcze podkreślić stosunki nie może dziś w dobrej
Ależ to fenomen, to
złotych
w
szczerąi zdecydowaną
pokojowość wierze przypisywać nam śladem ten- około 10—11 miljardów
tryumf
zupełny!
A gdy jeszcze zaraz
polityki polskiej. Pokój jest środkiem dencyjnej, białemi nićmi szytej, pro- złocie, z czego okrągło 60 proc.
przypada na produkcję
frank poszedł w
rolniczą
w po takim sukcesie
koniecznym do zapewnienia państwu 'pagandy jakichkolwiek zamierz
eń zawarunków normalnego rozwoju poii- grażających pokojowi zgodnemu z różnych formach, a 40 proc. na pro- górę z 250 za funt angielski na 197
tycznego, społecznegoi gospodarcze: zasadniczemi postułatami integralnoš- dukcję przemystową.
—to
już wydało się wielu czemś..
Przy tak znacznej produkcji, pizy
go, do umocnienia go
nawewnątrz i ci, bezpieczeństwa, i autorytetu Panczemś... niesłychanem,
tak poważnem miejscu
Polski
pod
nazewnątrz
i do umożliwienia mu sku stwa Polskiego. Sejmu i Senatu.
względem
cyfry
Romińmy kwestję czemu należało
ludności,
obszaru,
tecznej.współpracy
z 'innemi
pań:
zapasu surowców i źródei _energji bardziej dziwić się: czy, że
mógł funt
Polska w splocie stosunków światowych.
* Polska na wewnątrz
była i jest kra. angielski
osiągnąć rekordowy
które w ważniejszych
jak następuje,

10

— Plac Batorego 8

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ra 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczena ryczałtem.

Expose Premiera Bartla.
Wczoraj
na. posiedzeniu Senatu
p: Premjer wygłosił dłuższe expose,

262

—

NIEŚWIEŻ — ul. Raiuszowa 1 |
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
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Poincare'mu i jego rządowi głosowali
jedynie stronnictwa robotnicze, socjaliści i komuniści, Parlament francusFrancja jest bogata. Lecz dopóki ki pod batutą pana Poincare to jedtykuł nic jeszcze nie wiedział wielki
na, wielka arena: walki klasowej. Czy
angielski polityk, że rekord krėtko- obywatel francuski poczytywać będzie długo
będzie Francja zadowolona z
trwałości właśnie zdobędzie gabinet za 'głupca tego, który płaci podatek parlamentu
zróżniczkowanego, po linp. dochodowy, tak długo nie zejdzie
tego ostatniego. W
najmniejszej to
nii interesów klasowych — niedaleka
Francja z progu bankructwa
a jej
atoli mierze nie uszczupia
wagi wy:
przyszłość
pokaże.
frank będzie Świat miał za ba-i-bardzo.
soce interesującym
wywodom i poBo
co
do
programu finansowego,
Czy uda się Herriotowi—pyta na to idzie
glądom—bynajmniej jeszcze nie wyp. Poincare po linji absolutzakończenie Lloyd:George— zniewolić
ranżerowanego—męża stanu.
nej sprzeczności z poglądami np,
swych ziomków nietylko do uchwalaLloyd George'a i z programem pana
Dla Franc uzów —pisże Lloyd:Genia podatków lecz, co ważniejsza, do
Cailiaux.
Prawda,
orge—zmiana gabinetu jest powszedszuka ratunku u
ich płacenia,
własnych
nim wypadkiem. Mniejszy wywiera
obywateli,
zapowiadając
"Pan Herriot nie zdążył dać odpo- podwyższenie
efekt niż wypad
podatków,
ek

samochodowy

na

powiedzi.

Lecz czy uda się p. Poinnasze
drzewo, "zboże, Polach Elizejskich niż zmiana repercare'mu
dokonać
cudu
na który tak
jeja, mięso, cukier, krochmal, spirytus, tuaru w Comedie
Francaise, .Tymra- wielki nacisk
kładzie
Lloyd George?
wyroby włókiennicze, maszyny ina: zem jednak sprawa
jest bardziej serrzędzia rolnicze mają
Czem-że jest owa większość parwielkie prawo jo.
Bo—ježeli Caillaux, przy. pomocy
obywatelstwa w Świecie. Niestety w
lamentarna,
co dała panu Poincare

węgiel nasz,

większości wypadków towary
nasze 'całego areopagu ekspertów nie. podprzechodzą przez ręce obcych
_po- niesie franka, to któż go ma podniešė?

tak rozgłośny tryumt

i która go

trzy-

podniesienie

taryfy kolejowej i t. p, — ale zrywa
sianowcžo z porozumieniem francusko-niemieckim, patronowanem tak gorliwie przez pana Csillaux.
Oczywiście,

życzył szczęścia

któżby

w

Polsce

nie

i powodzenia panu

ma na tarczy? Jest to zbiokowanie się, Poincare—lecz
(Cóż teraz na to Lioyd:George, że
nawet .najżywsze sympowiedzmy:
koncentracja grup bur- patje nie
mują póważną część zysku dla siebie. p. Caillau
mają obowiązku być ślex w gabinecie Poincare“go...
żuazyjnych, jedynie pod firmą „jedDalszy ciąg na stronie drugiej,
pemi.
wcale niema?)
Jacz,

"średników,

którzy

oczywiście

zatrzy-

ności

narodowej".
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Dzień Papieża.
Rozbudowa portów.
Z zagadnieniem tem łączy się bar- darczych Polski rozwija się i rozbuW końcu lipca rozpoczynają się w
mieszcza następującą bardzo ciekawą dzo rozwój naszego handlu morskie- dowuje port w Gdańsku.
Zdolność
jacy
p. Antoniego
Sajkowskiego ze
Watykanie
wakacje, z których naj.
korespondencję z Moskwy:
go'i sprawa naszych portów.
Obec- przeładunkowa Tczewa wzrasta też mniej korzysta sam Ojciec Święty.
stanowiska
zastępcy burmistrza
m.
W związku
z rozłamem w partji nie po szybkiem
Zagadnienie własnej
zlikwidowaniu dłu- bardzo szybko.
Radoszkowicz
i zamianowały
na te komunistycznej
Jednakże, wobec zakończonego okrei usunięciem Zino- gotrwałego
i szkodliwego
sporu z floty handlowej albo raczej jej pierw:

Niezrozumiałe postępowanie kuratorjum.
—

stanowisko

p, Czesława

Korespondencja «Słowa» —
Nowogródek,

Początek na stronie pierwszej,

List otwarty Zinowjewa.

Jedno

Sztroma.

wjewa,

POSTAWY.

29 lipca,

—

Szalony

ojciec.

z

pism

warszawskich za-

Łaszewicza i innych ze wszyst«

kich stanowisk, w Moskwie i na prowincji
rozpowszechniony
został w

Z pow. po: setkach

tysięcy
egzemplarzy: «nielegalny» list otwarty Grzegorza Zinowjewa-Apfelbauma do „W. C. Z, Ki*
partji komunistycznej, który wywołał
olbrzymie poruszenie nie tylko w sferach partji rządzącej,
lecz w całem
społeczeństwie
rosyjskiem, w szczególności zaś—w czerwonej armji.
List ten, wydany
w formie broszurki, zawiera 48 stron tekstu i sta-'
nowi niejako akt oskarżenia, sporządzony
przeż ' opozycję
przeciwko
«rządzącej większości».
Po zreferowaniu „historji opozycji”
oraz nastrojów, jakie panowały
na
14-tym zjeździe Sowietów, Zinowjew
—Apfelbaum między
innemi
pisze:
.«To, czego tak się obawiał Lenin,
obecnie
ma już miejsce. Jesteśmy
świadkami zwyrodnienia partji. Ideały
komunizmu przestały przyświecać pro.
wodyrom partyjnym. Zamiast komunisię
Komisja
graniczna, *złożona
z stów czystej wody, raamy
wysokich
przedstawicieli
władz
polskich i li. biurokratów, rawpół
burżeazyjnych
tewskich w sprawie punktu
sporne- dyplomatów, kupców, przystrojonych
go, obszeru około 2 ha, w rejonie gwoli
sowieckiej
przyzwoitości, w
zaścianka
Zalciszki — odcinek gra: w czerwone kokardki i oportunistów
niczny Glinciszki.
W swoim czasie najgorszego gatunku.
Litwini przesunęli pograniczne wiechy
Krew, przelana przez
proietarjat
na terytorjum polskie,
chcąc w ten rosyjski
w 1917—1920 latach
idzie
sposób sprowokować władze polskie, na marne, Komunizm
istnieje tylko
Obecnie jednak zgodzili się na polu- dia zewnętrznego
użytku, wewnątrz
bowne wyświetlenie całej sprawy.
zaś partji oraz śród biurokracji
rząZe
strony polskiej w skład Ko- dowej wywołuje
ov
już raczej pomisji wchodzi:
Kapitan Pinkoś, do» błażliwo—satyrystyczne uśmiechy.
wódca
odcinku Glinciszki i jeden
Robotnicy, chłopi oraz czerwona
przedstawiciel odnośnego starostwa. armia z przerażeniem konstatują obłudZe strony zaś litewskiej leutenant ną grę, jaką prowadzi większość partji
Krasnauskas, leut.3 Finkus
Wincenty komunistycznej, która całkowicie zei lent. Jgnatouscewius Szymon, oraz rwała już z tradycjami
naszej
byłej
starosta
powiatu
Wiłkomirskiego walki oraz, co jeszcze gorzej, z zasaSzubałcewicz. Komisja ta zjedzie się dami komunizmu,
na wyżej wspomnianym
odcinku w
Masy ludu pracującego i czerwoni
początku przyszłego miesiąca,
(x)
żołnierze poczynają szemrzeć, oskarża-

stawskiego donoszą o strasznej
trazaszła
we
wsi — Маnych powiatu Nowogródzkiego nie gedji jaka
Mianowicie mieszkaniec
otrzymali
należnego
wynagrodzenia karszczyzna.
za nauczanie religii w szkołach po- tej wsi, niejaki Jan Szamowicz, liczą:
utopił
wszechnych
za miesiące
wrzesień, cy lat 50, w przystępie szału
październik, listopad i grudzień 1925 dwoje swoich dzieci, 6 letniego syna
roku.
Trzeba wiedzieć, że w każdej i Sietnię córeczkę, poczem sam skoparafji istnieje do 10 szkół, z których czył do wody i utonął.
Zarządzono
natychmiast
dochowiększa część
położona jest w odcelem
ujawnienia
ległości kilka kilometrów od plebanii, dzenie policyjne,
wskutek czego proboszczowie
zmu- prawdziwych przyczyn tragedji. Krążą
Szeni są prawie codzień wyjeżdżać w pogłoski, że Szamowicz. był zupełnie
celu odwiedzania szkół na cały krótki normalnym psychicznie, a szalonego
pobujesienny lub zimowy dzień Niektórzy czynu dokonał pod wpływem
nie mający
własnych
koni,
muszą dek postronnych.
OWE RORRZRCGYCOCEM TRZETOAZECA
wynajmować
furmanki
wtošcianskie OIAŻEKOSEZZKE
na swój koszt.
Niewiadomo z jakiej przyczyny za
pracę tę, bardzo uciążliwą zwłaszcza
jesienią i zimą, w czasach bezdroża i
„ W dniu 26 b. m. ukonstytuowała
słoty, za wskażane miesiące kuratorProboszczowie

parafji prawosław-

Komisja graniczna dla Spraw

spornych.

jum szkolne Białostockie

należnej za-

płaty, stosunkown szczupłej (1 i pół
zł. za daną lekcję) nie nadestało. Nie
poskutkowały zabiegi księży, czynione
za pośrednictwem zwierzchności duchownej osobiścieu kuratora p. Gąsiorowskiego, który prawda przyrzekł
sprawę tę załatwić bez zwłoki,
tymczasem
pieniędzy
do
inspektoratu

szkolnego
desłano.

w

Nowogródku

nie na-

Wszystko to powoduje
pogłoski,
bardzo niekorzystne dla władzy szkolnej, gdyż i do Nowogródka w swoim
czasie doszły wiadomości o sprawie

p. Požerskiego w kuratorjum

skiem.

Wileń:

Ignotus.

GŁĘBOKIE.
—

Bal

na Macierz

Szkolną.

Dn. 10 lipca w Głębokiem
się pierwsze przedstawienie
skie

w

który

nowym

budynku

powstał

dzięki

odbyło
amator-

ERA

Kongres

teatralnym,

staraniom

pana

wszechinduski.

Wkrótce zwołana ma być, jak już
starosty Staniszewskiego. Przedstadoniesiono
z
Kalkuty, konferencja
wienia będą urządzane od czasu do
wszechinduska,
która ma obradować
czasu przez urzędników miejscowych
na cele dobroczynne, program zosta- nad nowem ustawodawstwem, zapo-

Starostwie

biegającem
w przyszłości wszelkim
starciom
między
Mahometanami
a
Indusami. Przywódcy jednych i drugich udali się, jak donosi «Morning
Post» wspólnie do ай !1 złożyli nowemu wicekrólówi, lordowi Irwinowi
petycję, proszącą o wysłanie do Kal-

odbył się bal na Macierz Szkolną. W
skład Komitetu Organizacyjnego we:
szli: pan Starosta, miejscowe ziemiań:
stwo, p. Sędzia, p. Inspektor szkolny
i pp. urzędnicy Starostwa.
W gustownie udekorowanej sali,

narady
z przywódcami
wszystkich
partji induskich.
Lord Irwin uczynił
zadość
temu
żądaniu
i wysłał sir
Bhupendranata
Mitra.
Na naradzie
omówiono zasadnicze sprawy,
które

nie urozmaicony
„ stry amatorskiej.

przez koncert orkie-

się ogromnem

powodzeniem — pu:

Pierwsze

przedstawienie

cieSzyło

bliczność rzęsistemi oklaskami

grodziła grę aktorów.
Po przedstawieniu

w

wyna:

kuty jednego ze swych

doradców dla

jasno oświetlonej, goście bawili się mają być rozważane na projektowaterochoczo do białego dnia. Do tańca nym kongresie wszechinduskim,
przygrywała orkiestra policyjna.
Dzięki pp. gospodyniom bufet był

obficie zaopatrzony
łyki

domowego

w różne smako-

Na wypadek

wyrobu.

Prowadzenie
balu zawdzięczamy
p. Staroście oraz pułk. Sipowiczowi,
którzy włożyli weń wiele
inicjatywy
i pracy własnej. Macierz Szkolna poparta została datkiem wysokości 599

ek
alu.

gr.

Jest

to

czysty dochód

ES — (t()

RADOSZKOWICZE.
Zmiana na stanowisku

zastępcy

burmistrza.

Władze

wo-

BORCHARDT

*
Ach, du mein

Berlin, 20 lipca.
lieber Gottl.. otóż

on jest, ów symbol nowych czasów..
Wszystko przemija... Jeżeli

Angielskie

wszakże

je-

wojny...

ministerstwo

lotnictwa

opracowało projekt obrony mieszkańców

Londynu

przed

atakiem lotniczo-

gazowym w czasie wojny. Projekt
przewiduje stworzenie specjalnych od:
z działów chemicznych, zaopatrzonych
w aparaty oczyszczające, które będą

jewódzkie zatwierdziły dekret zwalnia-

STARY

minu zwołania kongresu
szcze nie ustalono.

już F. W,

Borchardt mógł przestać istnieć—to.
co jest trwałego na Świecie, co?

ochraniały miasto od

gazów.

Prócz

tego w każdym domu ma znajdować
się piwnica, ukryta głęboko pod ziemią, gdzie ludność
znajduje
schronienie na wypadek ataku.

prześliczaemi obramowanych

gazona-

mi, rosną nieopisanie piękne bzy. I
lipy kwitną.
I ten plac jakże dziś się zmienił!
Mój Boże! Przy placu tym był jeden
z najpiękniejszych w mieście,
w najszlachetniejszym stylu, sklep z dywa-

nami orjentalnemi. Znikł — niema go

Chwiał się chwiał od
dłuższego ani śladu. A gdzie podziała się re:
czasu i oto
runął: stary,
sędziwy, stauracja rosyjska,
do której jeszcze
dwudziestu laty uczęszczała
zacny, handel win Borchardta. Kto kie- przed
dy chciał i mógł
w
Berlinie zjeść cała smietanka dyplomatycznego Świanajlepiej, ten go pamięta. Nie
jadali ta? Przy tym placu mieszkała metresa
z królewnigdzie indziej, najwięksi swojego cza- starego cesarza, tancerka
miał
swoją
su na cały Berlin
smakosze—wśród skiego baletu. Tam też
najdroższy majster SZE*_
nich szambelan Cegielski, wśród nich pracownię
książę Czartoryski Zdzisław... Dawne wiecki, co nie tknął nigdy innej stopy
okrom
co
najmniej
hrabiowskiej...
to czasy!
Dziś ulica
Francuska,
Franzosi: chyba że kto się uparł i płacił w
szybą
schestrasse, pełna sklepów, biur,
ba: trójnasob. Teraz za wielką
arcyszewca
zobarów, dancingowych sal. Niegdyś by- sklepową u tego
ła to najdystyngowańsza ulica, ulica czysz gotowe obuwie, po kłóre choteż najdystyńgowanszych zakładów i dzą panienki... z Friedrichstrasse.
Tam to miał swój
handel win F.
„interesów*, Tam miał swoją pracowto byt ponię słynny, rumuński krawiec męski, W. Borchardt, Nieduży
tam były sklepy z ' najwytworniejsze- czątkowo sklepik — z t. zw. z gali.
mi
-kapeluszami,
tam
przyjmował cyjska „handelkiem*. Na rogu, — па
najwyszukańszą klejentelę najbardziej rogu tego właśnie Gendarmenmarktu,
wzięty berliński adwokat. Ulica Fran- o którym przed chwilą była mowa.
znali niepo”
cuska, jak wiadomo, przecina Friede: Lecz smakosze dobrze
richstrasse w tym punkcie gdzie o- kaźny zakład. Tam, w dwóch niedugniskowało się przez długi, długi żych, ciemnych pokoikach za sklepem
czas nocne życie Berlina, gdzie kwit- można było dostać coś niecoś z przedła najjaskrawsza Nachtkultur (pięć- nich „delikatesów*, smacznie zjeść i
dziesiąt marek za butelkę niemieckie: wypić butelkę przedniego wina. Tam
go szampana... ho! ho!), gdzie dopie« siadywali gwardziści z Poczdamu, tam
wstęro niedawno zamknęła policja osławio* po nudnych balach u dworu
ny Cafe National, harem
uczniów z powali na późną kolację przedstawibeau
ośmej klasy, ma
i ogorza* ciele najwyższego berlińskiego

konsorcjum francusko polskiem,
po
dokonaniu szeregu korzystnych zmian
w samej umowie przystąpiono energicznie do rozbudowy naszego portu
w Gdyni. Również korzystając 'z na*
turalaego rozwoju stosunków gospo-

Zasadnicze
Nasz

handel!

zewnętrzny

su szczególnie
wytężonej
pracy,
związanej z rokiem jubileuszowym i
beatyfikacjami,
uważana
jest pora
jednak należy,
że skarb
polski nie
letnia, a zwłaszcza
koniec
lipca i
może ponosić
nadmiernych ofiar ze
sierpień, za czas
wypoczynku
dla
względu na pracę nad zrównoważePapieża. W rzeczywistości
wszakże
niem własnego budżetu.
wypoczynek ten równa się niejedneszych zaczątków jest obecnie dopiero
rozważanyni problematem. Zaznaczyć

mu

postułaty w handlu.

stoi @а-

leko niżej poziomu europejskiego.

wać,

należy

sklepów

zezwolić

mieć

sklepy

właścicielom

otwarte

w ok-

przed

dokumentem

na

śmiercią, postawił

natychmiastowe

dwa

dla handlu, podatki należy

skomaso:

Sytuacja

w

W dalszym
ciągu
przemówienia
pan Premier przytacza szereg danych
co do obecnego stanu; gospodarczego i finansowego państwa,z których
między

i

innemi

strzelanie Zinowjewa

gdy coraz mniej
swojemu

papie

wynika,

że

exoort

tysięcy

tem

przez „ostatnio

tonn,

w

export

że powetował

tak znacznie,

sobie już straty z powodu
wojny
celnej z Niemcami.
Rozwój gospodarczy
Polski
ma
port rudy polskiej wzrasta również przed sobą wielką przyszłość. Zharmonizowanie
produkcji
rolniczej
i
dość silnie,
W. wytwórczości
hut żelaznych przemysłowej, niezmierne bogactwo
surowców,
nadmiar
rąk
zaznaczyło się ostatnio znaczne Oży* własnych
i pracowitość
robotnika,
wienie. Najtrudniejsza
sytuacja
jest ludzkich
w. przeinyśle cukrowniczym i solaym. możność
wyjścia
na morze — to
Różnorodność
typów
fabryk i ich rządko razem spotykane czynniki funorganizacji
sprawia, że
ich
koszt damentalne gospodarczego
postępu.
wartość _ gospodarwłasny jest różnorodny.
Sprawa ta Potencjonalna
wymaga obecnie ponownego zbada” stwa naszego jest ogromna— war:
bardżo
nikła.
W
nia problematu
i określenia,
które tość kinetyczna
Gdańsk 272 tysiące, przez Hamburg
i Szczecin 253 tysiące, przez Gdynię
38 tysięcy i przez Tczew 23 tys. Ex-

zakłady

z punktu

nionych

widzenia

interesów

uzasad-

konsumentów mu-

zorganizowane

będą

a

włó-

z lu-

bością gadać „z berlińska*—wówczas

do

kazuje,

Borchardta

niewidziany

dotąd dostatek. Nowa, całkiem nowa
zaczęła przelewać się klijentela. Pchali

złotych

w

pierwszych

bieżącego

bości

państwa

na zewnątrz.

zbiory;

wcale maszyn
respondencja

całej

powabu

małures mortes.

miesięcy

wysukość

exportu

co

do

| «trzymał fason»,

rozparć

jeszcze

złocie wy6

Posyła:

win

miał am-

bicje jak nikt tak wygórowane.
Miał

izdebce,

w

Dlaczegoż by nie!

najlepsze

się formalnie na zabój do Borchardta
się w

wywozu

własny 'styl.

1921

ręki

szym

jak to mówią.
Np.

jeszcze

nie używano

w

u Borchardta

do pisania,
prowadzona

Cała
była

ko:
od

przez buchalterów i oficjalistów

piszących tak kaligraficznie, że pisma
ich mie odróżniłbyś od najstaranniejszej litografji. A jak to redagowane

kurtuazji
i — estetyki. Bardzo
to
wszystko było piękne .. lecz nie mogło, oczywiście, kalkulować się,

Podczas

centymetr

nicach

wojny

Borchardt

zwężenie

zaćmił,

finansowanie

7,30

przy-

jęcia urzędowe,
a przedewszystkiem
audjencja dla kardynała — sekretarza

stanu, Konferencja Papieża z najwyż-

szym dostojnikiem dworu
watykańskiego trwa zwykle
około godziny,
przyczem omawiane są najrozmaitsze
kwestje zacząwszy od ważnych spraw

dyplomatycznych aż do drobnych
administracyjnych. Podczas ferji odpadają

audjencie,

udzielane

innym

kardynałom, którzy o tej porze

roku

przeważnie
nieobecni są w Rzymie,
a także prefektom,
którzy w ciągu

Fundusz

na

ten

tegorocznych.

cel

z biegu

otrzymują

niedostatecznego

zbiorów

przeznaczony

wyniesie 20 miljonów złotych.

prac,

przyczem

od niego wskazówki,

jak

prace te prowadzić w dalszym ciągu.
Przyjęcia osób prywatnych odbywają
się w sali del Tronetto,
dawnej sypialni, w której umarł Leon XIII. Tutaj obchodzi Papież wszystkich zgromadzonych,
mając dla każdego miły

uśmiech
zbierają

i uprzejme
się

pielgrzymki,
nych

słowo.

grupy

osób

przechodzi

sal, abyznów

i dopuścić
pierścienia

do

io tej porze

następ-

obejść wszystkich

każdego do
pasterskiego.

trwają audjencje

O ile

lub. całe

ucałowania
Zazwyczaj

te do godz. 2 i pół

dopiero

przyjmuje pa:

pież drugi z kolei swój posiłek, przy
którym dwaj sekretarze osobiście od:
czytują
mu
dalszy ciąg listów, a

głównie

segregują

otrzymanych

je stosownie do

dyspozycji.

Po lunchu

udaje się papież na krótki spoczynek,
trwający
do godz.
stępuje przechadzka

tykańskich

do

godz, 6ej

przejażdżka, bądź

do bibljoteki
nych

lub też

powozem, bądź sa:

mochodem.
Po powrocie
pleż kawę,

4-ej, poczem naw ogrodach Wa.

do pałacu

poczem

pije pa-

znów

na dalszy

udaje

się

ciąg oficjal-

przyjęć. O godz. 10ej wraca do

swoich prywatnych

apartamentów na

wieczerzę, po której
znów idzie do
bibljoteki, gdzie pracuje do późna: w

noc.

Gdy Watykan cały śpi,

modli

papież

się, czyta lub pisze.

Owies

karmowy

poleca

Wileński Syndykat Rolniczy
Wilno,

Zawalna Nr 9

telef. 323.

i]

Berlina starego Borchardta? Krokiem raźnie z dwoma orkiestrami, z sentytym
desperackim — wobec niemiło- mentalną i z jazzbandem. Aby przerwy
siernej konkurencji i „czasów dziwnej w muzyce, broń Boże, nie było ani
przemiany* — było otwarcie tuż przy na minutę, no, i z dancingiem
tam,
ogrodzie
Zoologicznym,
w samem na piętrze.. aby nikt nie przeszkacentrum najbogatszej
i najwykwint- dzał...
niejszej dzielnicy:
restauracji. ele| u Borchardta było coraz puściej,
ganckiej, obliczonej na „bawiącą się” puściej.j Na muzykę za nic w świecie
publiczność.. bynajmniej nie dla kli- zgodzić się nie chciał, A co
dziś
jenteli serjo.
znaczy choćby najdoskonalsze jedzeJeszcze raz stary,
renomowany nie jeśli go zaraz wytrząść akuratnie
zakład pokazał co może.
A bynaj- nie możno
przy dźwiękach
jazz-.
mniej nie podnosząc cen. Wielkopań- bandu? Prawda?
ski był to gest, Coś, wobec czego
„Owóż i nie pozostawało staremu
trzeba było skłonić
głowę. Stary Borchardtowi jak dostojnie i w pięk-

«nie obniżył

miał

lotu». W piw-

wina — zabronione —

Berlinie, ma najdalsze
Os'at- dokąd... W
przedmieścia, choćby do Poczdamu,
do Wannsee...

A gdy

z produktami wogóle,

u

krucho

tofli, zimnego

mięsa.

Bo

było

Borchardta

było w bród: jajek, masła,

sera,

kar-

Borchardt—

to Borchardt, Trzymał fason.

dzonego“ starego Borchardta jak na
odpust.
Co dziwić się! Nigdzie w
Berlinie nie było lepszej kuchni, nie

ani o było lepszych

zawsze najwyższej próby;
miał
nie było?
Wszystko tam było.
Od przednie likiery, przednie wszystkie
langusty do trufli, od endywji do bel- trunki. Czego się komu zamarzyło —
gijskiej pulardy, od żywego sterlietia miał,
Tylko, że już publiczność zado suchego buljonu z żółwia,
czynała być.. nie ta. Berlin już nie
Wówczas,
w
czasach hucznych był ten, co przed wojną.
Nareszcie
i szumnych, bezpośrednio
przedwo- spostrzegł się i sam Borchardt...
Spostrzegł się — i przerzucił się
jennych, wyrastały jak grzyby po deszczu, jeden za drugim, najwspanialsze na dostarczanie, czego od niego
żązakłady gastronomiczne. Żaden z nich dano, z błyskawiczną szybkośćią bądź

F. W. Borchardta nie

t. zw.

godz.

Borchardt trzymał fason — usque ad nej pozie—umrzeć. Probować — na
były listy Borchardta np. do jego finem,
sposób nowoczesny—odmładzać się?
najwytworniejszej klijeatel)! Arcydzieła
I publiczność powaliła do „odmio. Pfuj? Nieładne, śmieszne, melancho-

Czego tam lecz

niem słowem wyt « ornej kuchni—był
1 pozostał Borchardt.
Niebył nawet
bynajmniej najdroższym. Broń Bożel
Miał tylko sławę, ogromną
sławę..
łych wieśniaków.
W
tym punkcie monde'u, tam się spotkało
tuza
z renomę, markę pierwszorzędną, jedyną.
dystyngowana
Franzósischestrasse „Ciežkiego“ przemysłu,
i dyrektora
Słynął
przedewszystkiem
z teodseparowywała się od swej dokazu* wielkiej transoceanowej
instytucji
i go, że niema
rzeczy
którejby u
jącej koleżanki i pompatycznie szła dobrze spasionego junkra.
Borchardta
nie dostać — o każdej
Gdy zaś Kronprinz podrósł., on porze!
w stronę najpiękniejszego berlinskieZamarzyło
się komu
mieć
go placu. Tam wznosi się imsponu- też zaczął przychodzić do Borchardta. do kruszonu truskawki w samo Boże
jący Schauspielhaus między dwoma Było to jakby opatentowanie firmy. Narodzenie... Borchardt mu je dostarbliźniaczemi kościołami, Fransuskimi Gdy zaś cesarzewicz urósł na kawa* czał. Zkąd? Jak? Jego to już była taGarnizonowym, tam po skwerach, lera co się zowie, gdy ożenił Się, jemnica. Na wieczór Sylwestrowy —

pomocy

O

prywatnej bibljotece papieskiej

papieżowi

publiczne.

w za sobą

ło się do Borchardta.
Borchardt wycinał szparagi... z pod Śniegu.
Zimą
hodował młode gołąbki,
Wina Bor:
chardta słynęły; zakupywał zagranicą

ci, dla których nie było w życiu większej rozkoszy i większego honoru jak
w Oparach książęcych i wielkoksiążęj
cych,
pod jednym
z nimi sufitem
siąść za stółi pić z kieliszka, na którym książęce spoczęły usta.
F. W. Borchardt stanął na wysokości nowych potrzeb. Odremontował
się gruntownie. Ukazały się zdumionej gawiedzi dwa olbrzymie okna,
a
w nich stosy smakołyków, win, naj.
wyszukańszych
importów,
sprowadzanych ze wszystkich części świata,
tworzyły najosobliwsze
i bajecznie
kolorowie, pełne nieprzezwyciężonego

wartości,

w

że

zaczął podobać się szparagi?

czyć się po Friedrichstrasse
zawitał

Zestawienie

przy

camera.

pozostałych
miesięcy
roku
mają
tem leży źródło nędzy ludności i sła« obowiązek ścisłego zdawania sprawy

Koleje i roboty
Koleje

tualety

udaje się do swojej prywatnej kapiiszą być zlikwidowane. Przemysł che- cy, gdzie celebruje mszę,
do której
miczny rozwija się znowu
nieco le- usługują mu
dwaj
camerieri secreti.
piej otrzymując
zamówienia
zagra- Po mszy spożywa
bardzo skromne
niczne. Przemysł nawozów sztucznych śniadanie podczas którego dwaj prajest w sytuacii
dobrej i pracuje w łaci odczytują mu
obszerną
zawsze
całej pełni. Export drzewa polskiego korespondencję, oraz dzienniki porangłównie do Gdańska wzmógł się ne. O godz. 9-ej rozpoczynają się w

1925,
1391

roku

i coraz cźęściej

przez

aiutante di

przemyśle.

się od roku
roku wyniósł

o dokonane
roz-

dniu

swojej

węgla podnosząc
w czerwcu 1926

dni

wniosek

aresztowanie

pracowlcie

Niego niezmiernie ściśle i metodycznależy
Należy
spełn'ć
szereg
zasadni: resie południowym, również
nie, rozpoczyna się o 7 z rana.
O
czych postulatów
w handlu:
część ułatwić uzyskiwanie paszportów za» tej godzinie jest już na nogach i po
kredytów
przeznaczyć bszpośrednio granicznych handlowych.
krótkiej
medytacji
przystępuje
do

odrębne przedsiębiorstwa państwowe obecnie
zakresu
pracy
resortowej.
stanowiące samodzielną osobę prawną Wręcz przeciwnie—w obrębie nowej
na czele. organizacji
zwolnionej od wpływów
jąc nas wszystkich o
wiarołomstwo z dyrektorem generalnym
i—nawei—o zaprzedanie się burżuazji Minister komunikacji obejmuje na: politycznych roboty publiczne mają
czelne kierownictwo koleii poczt. In- być prowadzone
bardziej niż dotąd
i kapitalizmowi.
A
tensywność
transportów
kolejowych
intensywnie.
W
roku
przyszłym
Masy te stawiają zupełnie słuszne
jest budowa
dróg
— wobec istniejących faktów — py- przysparza kolejom w dobie obecnej przewidywana
zyski,
które
umożliwią
nie
tylko
bitych
w
zakresie
dziesięciokrotnie
tanie:
inwe- większym
od
przewidywanej
w
— Росб% było stare burzyć, jeśli znaczne sięgające 40 miljonów
stycję
dodatkowe
w
drugiem
półroczu
budżecie
roku
bieżącego.
Przedsięteraz na nowo do tego
starego
się
roku bieżącego, ale również pozwolą wzięta
będzie regulacja Wisły
w
powraca, przywracając jego najgorsze
na
przelew
do
kas
skarbowych
na
obrębie
byłego
zaboru
rosyjskiego.
formy?!
budżetowe
państwa Pragnęlibyśmy aby rozpoczęta być
Zwyrodnienie partyjae— pisze nie- cele ogólno
mogła
budowa
kanału
łączącego
co dalej Zinowjew—i zgnilizna mo- dość znacznej sumy.
Nie należy przypuszczać
by żapo Wisłę z Wartą,
posiadającego
zna:
ralna sięgnęła już tak dalece w całym
wiedziane
„zniesienie
ministerstwa czenie pierwszorzędne.
naszym budynku partyjno- rządowym,
robót
publicznych
miało pociągnąć
że tylko nadzwyczajne
środki
potrafią uratować sytuację. Zgroza poSytuacja finansowa.
łożenia
odczuwa się nie: tylko w
Rosji śród mniejszości,
wiernej zasaWypowiedziana przezemnie dnia 468 miljonów, zapas walut brutto do
dom _— zagranicznych
komunistów, 19 b. m. ocena sytuacji finansowej 94,86 miljonów. Wpływy kasowe dały
którzy przestają wierzyć w żywotność potwierdza się. Obieg biletów Banku znaczną
nadwyżkę nad sumą prelinaszego ustroju i w czystość zamia- Polskiego
wzrósł w dniu 26.VII do minowai1ą,
rów większości naszej partji.
Kończy Zinowjew w ten sposób:
— Nie wiem, co zechce zrobić ze
Rolnictwo.
mną i z moimi towarzyszami, którzy
Należy
z najwyższem
uznaniem artykułów rolniczych wynosiła 338799
śmiało wytykają wam
grzechy
wa- podkreślić, że roinictwo
džwigając tys. złotych w złocie t. j 589 ogólsze przed proletarjatem całego Świa- na sobie ciężar zniszczeń wojennych nego wywozu, wobec 316127 złotych
ta. Wiem
jednak, że jeśli
będziecie i ograniczeń
gospodarczych powo- w złocie t. j. 51,1 ogólnego exportu
usiłowali
przeciągnąć
strunę, cały jeanych wykazało
wielką żywotność w tymże okresie
roku
1925. Rząd
nasz budynek sowiecki
funie i po- stoją: na należytym poziomie,
który przedsięwziął już kroki
w kierunku
grzebie naszą partję na bardzo dłu- zapewnia
nie tylko dostatnie wyży- najkorzystniejszego
wyzyskania
dla
gie lata»,
wienie całej ludności,
lecz pozwala rolnictwa
konjuktur
exportowych.
W Moskwie twierdzą,
że Dzier- na stały wzrost
exportu
artykułów Bank Polski
rozpocznie
akcję
kre
żyński, który zapoznał się z tym
- rolniczych.
dytową
mającą
na celu racjonalne
storycznym

spędzonemu

przeciętnego śmiertelnika.
Dzień Papieża, podzielony

Czego

win. Ale...

Ale — wszędzie, po najwytworniejSzych
restauracjach już zaczynano

tańczyć. Wszyscy dziś idą do restauracji potańczyć. Idą ostatnie uczciwe

liczne—i

zazwyczaj

jeżeli z całej

wspaniałości

pozostaje

jedna

kolumna,

rezultatu.
przecie

nie

bez najmniejszego

tylko

dobudowywać

nowoczesnego

pałacu,

sensu jej

konserwować.

kładzie i
rozpada.

ona

—

i

w

do

nawet

Niech

gruzy

to

niej

niema

się
się

dziewczęta,
idą
najpracowitsi
stu-“
A nas, znajdzie się zawsze grodenci,
idą
najsolidniejsi _ fabry- madka, którzy zachwycać się będziekanci
samochodów,
napoważniejsi my romantycznością takiego zwaliska

fabrykanci

konserw..

nie mówiąc o i będziemy woleli podumać nad niem
vieux beaux niż wałęsać się po nowych
jakichś
do restauracji przybytkach.,.
na dancing jak na marjenbadzką kul oto zwalił się z nóg stary F. W.
rację.
Borchardt jak ostatnia, wspaniałego
A Borchardt na jedno tylko zdogmachu, stylowa kolumna.
być się nie mógł, na ostatnią kon- niegdyś
Padł, jak przystało na szlachetnego
cesję wobec „nowych czasów”, mia- potentata. Dłużnicy dostali jak obszył
nowicie na „sprofanowanie*
swego
sto za sto. ile staremu Bórchardtowi
zakładu gastronomicznego — dancin- zostało — nikt nie wie. I co to kogo
giem. To? Za nic. Za żadne skarby! może obchodzić?
siedmdziesięcio-letnich
i tłuściochach, idących

No,

i tłukł się

jak

ryba o lód

Dość, że go niema,
My,
starzy marzyciele- romantycy,
Musiał mieć.
połem,
miły Boże,
trzy nowe kawciąż
go
jeszcze szukamy oczami,
Ubiegłej zimy stało się coś nie: wiarnie otwarto przy . Kurfiirstendam=
choć
wiemy
dobrze, że go niema—
słychanego, Burchardt zdobył się na mie. Kto się czemuś podobnemu
i
powieki
nam
tak jakoś dziwnie
krok wprost rozpaczliwy, nieprawdo: oprze?
Powstało
Cafć am 200, drgają...
nikt

mie

podobny.

miał,

to

Był to

nie symbolem

miał

symbol...

Borchardt.

Jak czyliž

jest zejście z widowni

stary

Borchardt

przez

zimę całą. A

istotnie wysztyftowane i wysztafirowane oszałamiająco — z dwoma, wy-

Old simple

man,

Nr 175 (1185)

SŁOW CG

KURJER

GOSPODARCZY
ZIEM

BILANS

HANDLOWY

województw

wschodnich.

.

(patrz Słowo Nr 175)
d) Jęczmień. Przywóz
jęczmienia
do W-wa
Wileńskiego
wynosił
w
roku 1924 tonn:
Z dyrekcji:

Wilno

Warszawskiej

Radomskiej 2)

1)

85

166

Gdańskiej 3)

16

Wileńska 4)

348

„Razem
tego ze stacyj

Oprócz

675
Dyr.

Wi-

leńskiej przywiedono: do Głębokiego
54 & 1 do Oszmiany 42 t, — ogólny
więc przywóz wynosił 771 tonn.
Dowczu z zagranicy nie było.
województw
Wówóz do innych
był następujący:
z Dukszt
221
„ Głębokiego
„ Wilna

50
31

Razem
zagranicę

Wywóz

do

Łotwy) wynosił 45 tonn.
Po potrąceniu od sumy przywozu
t) sumy

(771

wskaźnik

jako

tonn,

424

mujemy

(347 t.) otrzy-

wywozu

ujemnego kształtowania

bilansu

się

WSCHODNICH

— Ustawa z dnia
5 lipca
zmianie niektórych postanowień

Obrót

stacja przeznaczenia figuruje
Jako
tylko Wilno (119 tonn). Stacje na*

nie (poz.

414);

— Rozporządzenie Ministrów Skarbu,
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr
Pafistwowych z dnia 21 lipca 1926 r. w
sprawie zniesienia eła wywozowego
od
(poz. 418).

«Dziennik

Ustaw Rz. P.» Nr. 73 z dnia
28 Vil 1926;
— Konwencja między Polską a Szwecją,
dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana
w Sztokholmie 1-go października 1925 roku
(poz. 420).

KRONIKA

dawcze —

(31 t.) i Wilejka (24 t.)

MIEJSCOWA.

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 30
lipca r. b.
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 24,50 —
25 zł. za 100 kg., owies 53 — 35, jęczmień

Stasily browarowy 36—38, na kaszę 32—34,
otręby

t),

(64

Dukszty

1926
r. o
ustawy no-

tarjalnej, obowiązującej w okręgach Sądów
apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wil-

handlowego w obrocie jęczmieniem.

wewnętrzny był nieznaczny,

żytnie

Stacje nadania:

Stacje przeznaczenia

$

©

3=

Ё

Ё@

®

x

wę

DS

8a

*

106

90

Wilno

—

35

N. Wilejka

—
—
—
—

45
152
46
‚ —

Mołodeczno
Turmont
Podbrodzie
Bezdany

106

368

Кагет

к
2130

24—26 (brak), pszenne

24—26 (brak),

60—70

gr. za 1'kg., czarne

na rynku

wództw wynosił zatem 3535 tonn.
Przywozu z zagranicy nie było.
/ywóż
z terenu Województwa
Wileńskiego

województw

do innych

nie jest uwidoczniony w „Roczniku*,

ponieważ składał
malnych (kateg.

się z ilości

mini- |

„różne"). Za granicę

(do Łotwy) wywieziono (z Turmontu)

30 tonn.
Ujemny bilans w obrocie ziemniaków wynosił razem około 3,400 tonn.
Obrót wewnętrzny nie wykazywał
większego

ożywienia,
—

Jako stacje na:

148 tonn,

Wilno —

figurują:

dania

Oszmiana

120 tonn,

Budsław—31

tonn i Głębokie 25 tonn. Odbiorcami
były stacje: Wilno
126
N. Wilejka
103
Podbrodzie

40

Podświlje

Ziabki

30

25

—
Razem

Co

do

oraz

324

innych
w

płodów rolnych

ogrodniczych

zbożowym

w związku

z

nowym

629 zbożem. Tendencja chwilowo zwyżkowa wo125 bec braku dowozu.
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za
_8'!
= 1 kg., krajowa 110—120, gryczana całą 70-80,
przecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczak
50—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80.
„, Mieso wolowe
160 — 180 gr. za 1 kg.,
3061 cielęce 100—120, baranie 130—180, wie»

„Rocznik

Statystyczny* nie podaje stacyj przeznaczenia, Wobec
tego nie można
ustalić bilansu handlowego całego

wiśnie

okonie żywe 380—400, śnięte 270—300, ka*
rasie żywe 280 —300, Śnięte 240—250, karpie
leszcze ży:
żywe ,350—380, śnięte 240—250,

we 400—440, śnięte 300—320, sielawa 280—
300, wąsacze żywe 380 — 400, snięte 280 —
300, węgorze 450 — 470, płocie 150 — 180,
drobne 100—150.

Drób: kury 250—450 gr. za sztukę, kur«

częta 120—140, kaczki 300—600.

Dewizy

i waluty:
Tranz.

Dolary

Sprz.

4,05

Holandja

366,25

Londyn
Nowy-York

44,19
9.09

26,99
176,30
12900 —
29,82 _
23,46

27,05
176,74
.129.32
29,89
23.52

2699
175 86
128.68
29.75
23,40

24420

2427

217

24480

5 pr. pożycz konw.
pr. pożyczk, konw,
—proc. listy zast.
ziemskie przedw.

31 Das
Ignacego L.
Jutro

Zach, sł. o g. 19 m. 32

URZĘDOWA

64,75 (w złotych 567,28
146.00
143,50 —

45,23
—

4350
—-

—
—

30,30

30.20

—

„Kurjera Gospodarcze-

go" przyjmuje w lokalu redakcji
od godz. 5 do 6 pop. codzlennie
oprócz świąt.

wartość

za:

Magistrat

majątku miejskiego

wynosi

obecnie około 42088000 zł, w zło, — (0 Uproszczenie trybu u: cie. Obciążenie zaś majątku miejskierzędowania w l i II instancji. go wynosi 12.981.746 zł. Ponadto

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
celem uproszczenia trybu urzędowa:
nia i odciążenia urzędówI i II instancji uchyliło dalsze prowadzenie
przez władze administracyjne tych in-

Magistrat podał

w sumie, około

wysokość

kosztów

12.000 000:zł. w zło-

cie niezbędnych na przeprowadzenie
robót inwestycyjnych m. Wilna, a

stytucji muzycznej,

będącej punktem

Celem Towarzystwa jest uprawia-

muzycy

zawodowi

muzyki,

bez

jak i miłośnicy

żadnych

Cardzo jest pożądany

Nowe

i rozporządzenia.

ustawy

«Dziennik

Ustaw Rz. P». Nr.69, z dnia
16

VII 1926:

Rozporządzenie Ministra Skarbu

24 czerwca 1926 r, w sprawie

chodowego, ' motocyklowego

z dnia

ruchu samo-

i rowerowego

przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej
(poz. 404),

«Dziennik Ustaw Rz. P.» Nr. 70, z dn.
19

Vil 1926:

— Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30 czerwca 1926 r. o wy-

wie ustawy

kredyfu

o

zakładach

(7 VI. 1904 r.)

obecnie w stan likwidaci.

drobnego

Likwidacja

dej

zwiedzeniu

zorganizowaną w tym celu

dla każ-

skład której wchodzi pisarz

gminny,

kasy

komisji

likwidacyjnej,

w

dwóch członków i dwóch zastępców
wybranych

przez gminę.

Wydatki połączone

Horodźki,

Połoczany,
OO

m.

13 i po

Wilna,

co

potrwa dwa dni; uda się na pogranicze Sowieckie,
celem
odbycia tam

10-cio dniowego obozu.

— (x) Wiele mieszkańców ma

Wilno.

Według

cyfrowych danych,
komisje li potwierdzonych przez
Magistrat, oraz
zostaną przez

dzeniem czynności przez

kwidacyjne pokryte

z przeprowa-

zabytków

Spraw Wewnętrznych.

organa policyjne z r. 1923 zaludnie-

nie m. Wilna wynosiło wtedy około
167,500 osób. Nadmienić należy, iż
dane te obecnie nie można uważać

za miarodajne, gdyż od r. 1919

mieliśmy urzędowego spisu

nie

ludności

MIEJSKA m. Wilna. Opierając się na przypusz-

— (x) W sprawie pożyczek czeniach twierdzić
można, iż m.
inwestycyjnych dla m Wilna. W Wilno obecnie liczy około 190,000
związku z obecną misją p. Kemmerera do 200,000 mieszkańców.

w Polsce związek miast polskich

w

szczegółowych danych, co do ewentualnej pożyczki na roboty

imwesty-

— (x) Wycieczka

cza z Warszawy
niedzielę,

przybywa
joznawcza

w

1-go

Jednocześnie
Magistrat
przeznaczył do dyspozycji „wycieczkowiczów
samochody
i powozy. Goście spo-

Wilnie.

rocznie składkę członka zwyczajnego, .
otrzymując tytuł członka założyciela
z prawem do stałego bezpłatnego biletu na wszelkie produkcje urządzane
przez Towarzystwo,
Członek zwyczejny wpłaca jedno:

razowo wpisowe
oraz opłaca

W

r. b.

w

wysokości 3 zł.

składkę roczną

w

wyso-

kości 20 zł.. która może być wpłacana w ratach kwartalnych.
Muzycy zawodowi oraz osoby паbliższej rodziny członka zwyczajnego
mogą nabywać
prawa członka zwyczajnego uiszczając 50 proc. погта!nej opłaty
składek
członkowskich.
Wszyscy członkowie zwyczajni otrzymują 50 proc. zniżki na cenach biletów ma wszelkie produkcje urządzane

przez Towarzystwo.
może

być

Przywilej zniżki

unieważniony

tylko

w

zu

pełnie wyjątkowych, poszczególnych
wypadkach,
przewidzianych w statucie,
Skład Zarządu Towarzystwa określa się na 8 osób, z których siedmiu
obiera
Walne Zgromadzenie, 8 mym
zaś będzie kierownik muzyczny, pozyków
zawodowych,
w tem jeden
przedstawiciel
Wileńskiej
Orkiestry
Symfonicznej,
celem ściślejszego ze-

spolenia obu instytucyj
ich wspólnej

i zagwaranto-

pracy.

w

Wilnie,
Z Wilnz

Święcianach i Brasławiu.
zarekrutowano tylko 37

szej drodze

ku

ich urzeczywistnieniu,

Nie łudząc się wcale łatwością
wykonania
swych zamierzeń
i jasno
osób, a w tem dwie kobiety.
żyją wspólny obiad w kiubie Szla— (x) Kuchnia dla bezrobot- widząc ogrom zmudnej pracy z tem
checkim.
nej.inteligencji w Wilnie. W dniu źwiązanej, przystępują organizatoroSZKOLNA 2 sierpnia r. b. o godz, 7-ej po poł. wie dzieła z ufnością, że w społewileńskiem znajdzie się wy— (k) Kursa fizyko - matema- w sali posiedzeń Rady Miejskiej od- czeństwie
starczająca
ilość osób, dbałycho pobędzie
się
posiedzenie
specjalnie
wypotyczne dla nauczycieli szkół
ziom kultury naszego miasta, które
łonionej
komisji,
w
celu
omówienia
wczorajszym
dniu
W
wszechnych.
podtrzymają skutecznie starania załozakończyły się kursa fizyczno-matema- spraw reorganizacji kuchni dla bezro- życieli
Filnarmonji i zechcą wstąp ić
botnej
inteligencji.
W
skład
tej
kotyczne dla nauczycieli szkół powszechw poczet jej członków,
zdobywając
misji
wchodzą:
wiceprezydent
m.
Wilnych.
możność
zaspokojenia
swych
pragna
p.
Łokuciewski,
radny
m.
Wilna
pod kieю Kursa były prowadzone
nień
estetycznych
jednocześnie
ułatp.
Nagrodzki,
naczelnik
wydziału
оrownictwem p. Czapkiewicza, dyrekwiając stworzenie
kulturalnej
instypieki
społecznej
przy
Województwie
imi.
państwawego
tora gimnazjum
Wileńskiem p. Jocz, przewodniczący tucji społecznej.
Piłsudskiego w Święcianach. |
Od
dnia
2
go
sierpnia
r.
b.
p. L.
zarządu
kuchen
miejskich
p.
Walicki
przystąpiło 25
egzaminów
Do
Bogobowicz
(w
firmie
Block
i
Brun,
i
inni.
eksternista.
słuchaczy oraz jeden
przyjmować
.
ul.
Ad,
Mickiewicza
31),
Jak
już
donosiliśmy
zarząd
związ2-ch,
Zdało z wynikami dobrymi
będzie
codziennie
między
3
a5g..
ku
bezrobotnej
inteligencji
zwrócił
się
z dostatecznymi 21, nie dostatecznyw swoim czasie do Magistratu z popoł. zapisy na członków Towarzymi—3.
dla nich stwa. Zgłaszać się można też pisemskładali się z nauczy- prośbą o zorganizowanie
Słuchacze
osobnej
kuchni
pod
własnym
zarzą- nie oraz telefonicznie (Nr. 375).
okręgu
cieli szkół _ powszechnych
dem.
Jak
widać
z
powyższego
MagiMichał Józefowicz,
cszkolnego Wileńskiego i Biaiosto
strat
zamierza
prośbie
pomienionego
kiego.
Po egzaminach wdzięczni
słucha- zarządu zadośćuczynić,
— (t) Kierownictwo Państwo:
RÓŻNE
cze złożyli kierownikowi
kursów p.
— (x) Delegaci przysposobie:' wego Stada Ogierów w Janowie
Czapkiewiczowi i prelegentowi p. Sta:
zawiadamia Panów Hoz Łotwy,
Estonji i Podlaskim
siunowi
nauczycielowi
seminarjum nia wojsk.
dowców
z
Województw: BiastockieW dniu 3 sierpnia r. b.
ży- Finlandji.
nauczycielskiego, piękne bukiety

— (x)

Dodatkowy

gląd poborowych

przybywają

delegaci przy- go,

do Polski

sposobienia

wojskowego

przegląd

nia za.nieszkałych

rocznika

1905, jak

dówki.

i wszystkich innych roczników, którzy

z Łotwy,

w

m. Wilnie i wo-

Związek jest organizacją

dotąd z jakichkolwiek bądź przyczyn tyjaą.

Nie wzbrania

wszakże

Lubelskiego,

Nowogródzkiego,

Poleskiego i Wileńskiego, że w celu
otrzymania państwowych ogierów na

stacie, lub w
płodowy

dzierżawy na okres roz-

1927 r.

należy

nadsyłać do

Państwowego Stada Ogierów w Janowie Podlaskim przed (dniem 1-go
października 1926 r. szczegółowe imienne, ostemplowane
(2 zł)
szenia z adresem nadawcy,

zgło-

Dla zwiedzania stada są wyzna:
czone czwartki każdego tygodnia od
1-go sierpnia do

1-go

października.

— Sprostowanie.
Do komunikatu Zarządu Kasy Chorych m. Wilna, umieszczonego

w N rze

«Słowa»

z da. 30 b. m. wkradła się następująca omyłka: Biuro Wyborcze urzęduje po południu od godz. 6—9
wiecz. a nie od 4 do 9 wiecz.

TEATR

i MUZYKA,

— Teatr Polski (<Lutnia»). Repertuar
Teatru Polskiego zapowiada dziś i jutro wyborną komedję Verneuilla <Orzeł czy reszka»,
która

się ukaże

ustępując

w

miejsca

niedzielę

włoskiej

Niccodemi — <Gałganek»
roli tytułowej.

po

raz ostatni,

komedji

z Leną

Dario

Pillatti

w

— Koncert Symfoniczny. Dziś odbędzie się w ogrodzie Bober zandyświaia koncert Wil. Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Rat. Rubinsztejna o programie nadwyraz
urozmaiconym, składającym się z kompozycji: Brucha
(Koncert skrzypcowy g-moll),

bezpar- Saint-Saensa (<Samson i Dalila»), Steimana,
swym

Keller Bela i innych,

Jako solista wystąpi dziś utalentowany
nie stawili się do przeglądu we właś- członkom należenia do partyj i ugrue skrzypek Aleksander Kontorowicz, który zy*
powań
o
charakterze
politycznym,
\
skał na uprzednim koncercie nadzwyczajne
ciwym terminie.

PRACA i OPIEKA

SPOLECZNA

lecz nie mającym

celów

sprzecznych

z dążeniami R. Z.P.Z. lub państwo-

— (t) Dodatkowe kredyty dla wości polskiej.
bezrobotnych umysłowych
pra:
Każdy
członek związku
otrzycowników.
Wobec otrzymania do: muje prawo noszenia znaczku, (z)
datkowych kredytów na zapomogi
— (t) Wycieczka rolna do Biedla bezrobotnych
umysłowych pra- niakoń. W nądchodzącą niedzielę odcowników wznowione zostało w biu: będzie się wycieczka rolniczo hodowrze funduszu bezrobocia przyjmowa- lana organizowana przez Wileńskie
nie podań o przyznanie tych
zapo- Towarzystwo Rolnicze, do stacji domóg. W najbliższych dniach zapo- świadczalnej w
Bieniakoniach oraz
mogi, te zostaną wydane.
gospodarstw pp. Wagnera i Borow—

krajoznaw- stwowy

sierpnia

norazowo 500 złotych oraz opłaca co-

p. Buharow-

(0

Stan

Urząd

bezrobocia.

Pań-

Pośrednictwa

Pracy

łiczy obecnie
na swojej ewidencji
4867 bezrobotnych.
Mężczyzn
jest
do Wilna wycieczka kra- 3506, i kobiet—1361. Liczba niewyz Warszawy
pod prze- kwalifikowanych
sięga 1246, biurali-

dnia

wszelkie produkcje urzą -

W trosce o zapewnienie stałych
podstawę
fistów—619. Jedynie przemysł chemicz- dochodów, dających
do realizacji
projektów
skiego. Wycieczka ta ma na celu ny ma zaledwie jednego bezrobot- ransowan
artystycznych wysokiej miary, grono
zwiedzenie
zabytków
historycznych nego.
myśl (za przym. Wilna, oraz
jego okolic (Troki, *y — (t) Polscy robotnicy — do założycieli powzięło
Filharmonji _ Warszawskiej)
Werki i t. d.). Z ramienia Magistra- Francji
W dniu
dzisiejszym
wy- kładem
tu towarzyszyć wycieczce będą inż. jeżdżają do Francji na roboty rolne uruchomienia przedsiębiorstwa renp. Sokołowski i stud. medycyny p. robotnicy, którzy zostali zarekruto- tującego się i czyni w tym kierunku
Piaskowski.
wani przez członków misji francuskiej energiczne zabiegi, będąc na najlepmecenasa

czele z poborowych
roczn. 1905 i in. jewództwie Wileńskiem emigrantów
tej drużyny p. Plerosyjskich, celem walki o wyzwolerie
Wycieczka zatrzymała W dniu wczorajszym odbył się przy Rosji z pod jarzma II] międzynar
ul. Ostrobramskiej 5 dodatkowy prze-

skączewskim.
się przy ul. Dominikańskiej

7) Stacje nadania: przeważnie—Kamien- Warszawie zwrócił się w tych dniach
ną Nowa,
Kużnica, Wysokie Litewskie, na- do Magistratu m. Wilna oznadesłanie

stępnie idą: Grodno,
dajewo i inne.

na

tych kas przeprowadzona będzie przez

robie i obrocie specyfików farmaceutycz- gminy z funduszów własnych.
nych (poz. 46);
:
Nadzór nad czynnościami komisyj
— Rozporządzenie Ministra Skarbu z
dnia 30 czerwca 1926 w sprawie uzupełnie* likwidacyjnych należy do Ministerstwa
1) Stacje nadania: Kutno, Włocławek.
2) Stacje nadania: Hrubieszów, Łuck.
3) Stacje nadania: Lubawa, Brodnica.
4) Stacje nadania: Horodziej, Nowojelnia, Grodno, Mołczadź, Wołkowysk, Zelwa,
Wysokie Litewskie, Lida.
5) Stacje nadania: Kutno, Krośniewice,
Słedlce, Międzyrzec, Sokołów, Podnieśno.
6) Stacje
nadania: Łubartów, Łuck.

tamtejszych

harcerzy w liczbie 25,
przechodzą przewodniczącym

ma

woływany przez Zarząd, W składzie zajaknaj- rządu musi być nie mniej 5-ciu mu:

INFORMACJE.

wycieczka

biletu

dzane przez Towarzystwo.
Członek rzeczywisty wpłaca jed«

— ograniczeń.

udział

Estonji i Finlandji, w celu wzięcia
udziału w marszu szlakiem kadrówki
władnym podań stron z adnotacją ma, jak już wyżej podaliśmy 12 000000 cy. W odpowiedzi przemawiał przed- członków przysposobienia wojskoweszeregu tego rodzaju płodów, a więc „do zbadania i sprawozdania* zale- złotych w złocie. Wszystkie wymiesłuchaczy
i słuchaczek p. wego w Polsce,
innych zbóż (poza żytem, pszenicą, ciło ministerstwo ograniczyć do mo- nione kwoty podane są w złotych w stawiciel
Marsz
ten odbędzie się między
Romejko—nauczyciel
z Landwarowa,
jęczmieniem i owsem), roślin strącz- żliwego minimum, a przesyłać raczej złocie, czyli w złotych frankach. dziękując
Krakowem a Kielcami.
kierownikowi
i
pregenkowych i aprowizacyjnych (grochu, te podania „do zbadania i wydania Cyfry te są również podane w przy:
„ Na spotkanie gości w tymże dniu
soczewicy, fasoli, bobui t. p.), nasion we
własny”
zakresie
działalności bliżeniu i mogą być
w przyszłości towi.— (i) Komisja egzaminacyjna udaje się z Wilna do Turmont dyoleistych
(siemienia Inianego, kono- potrzebnych
aiządzeń*.
zmodyfikowane.
seminarjum
nauczycielskiego
dla przeprowadzenia egzaminu z rektor
słonecznika i t. p.),
Zarządzie to ma na celu odciąpianego, maku,
— (x) Polska | wystawa,
bu- języka polskiego nauczycieli. Mi- w Wilnie prezes wileńskiego okręgu
nasion pastewnych i nasion traw żenie właz administracyjnych Ii Il dowlana i drogowa we Lwowie.
nisterstwo Wyznań Religijnych i O «Strzelca» p. Tadeusz Młodkowski.
(koniczyny, lucerny, esparcety, Sera- instancji. Inicjatywie wojewodów po- W czasie od 5 do 15 września r. b. świecenia Publicznego powałało do Na dworcu w Turmontach wystawiodeli, wyki, łubinu i tp.), ziemniaków zostawia ministerstwo przedstawianie odbędzie się we Lwowie ogólnona
będzie
kompanja
honorowa
z
suszonych, buraków cukrowych, bu- sprawozdań w wypadkach, gdy uzy- polska wystawa budowlana drogowa. życia komisję egzamin cyjną do przeczłonków
przysposobienia
wojskoweprowadzenia
egzaminu
z
języka
pol:
raków pastewnych, marchwi, siana skane wiadomości lub obserwacje Wystawa ta mą na celu szerzenie skiego, przewidzianego w ustępie go z Wilna j Święcian ze sztandarai innych traw pastewnych świeżych poczynione na miejscu mogą być propagandy
budownictwa
i prze- drugim art, 11 ustawy o kwalifikacjach mi i orkiestrami.
i suchych, słomy, jarzyn, warzyw potrzebne władzy naczelnej.
mysłu polskiego. Komitet wystawy zawodowych do nauczania w szkoW Wilnie odbędzie się powitanie
i włoszczyzny,
owoców,
jagód, оzwrócił się w dniu wczorajszym do łach średnich ogólnokształcących i gości przez władze rządowe, komuSAMORZĄDOWA
rzechów, przetworów
owocowych,
Magistratu
m. Wilnaż z prośbą o i seminarjach nauczycielskich.
Skład nalne i organizacje społeczne.
— (1) Likwidacja gminnych wzięcie
tytoniu surowego i t. p.
udziału
w tej wystawie i komisji stanowią:
przewodniczący—
— Rosyjski Zakordonowy Pakas pożyczkowo-oszczędnościo. wyznaczenie delegata do Komitetu
Zygmunt Harski,
dr,
A.
Ryniewicz,
kurator
O.
S,
egtrjotyczny
Związek w Wilnie. Do
wych dla ludności wiejskiej. W organizacyjnego.
zaminatorowie:
Stanisław
Riess,
wizyKomisarjatu
Rządu
wpłynął statut
D. © N.
ministra
pana
myśl rozporządzenia
—
(x) Wycieczka
harcerzy tator szkół, i dr. St. Stetkiewicz, wi- „Rosyjskiego Zakordonowega Patrjokasy
gminne
wewnętrznych
spraw
białostockich w Wilnie. W dniu zytator szkół. ,
tycznego Związku w Wólnie*.
pożyczkowo oszczędnościowe dla ludZwiązek będzie dążył do skupie„WOJSKOWA
ności wiejskiej, działające na podsta- wczorajszym przybyła z Białegostoku
Wilna

czajnych
4
Członków honorowych zaprasza i
mianuje dożywotnio Zarząd Towarzy:

strofalny, zniewolił grono osób, bliżej
się stykających z miejscowym ruchem stwa. Członkowie honorowi zwolniemuzycznym, do energicznej akcji ra- ni są od wszelkich opłat oraz otrzy
tunkowej. Myśl stworzenia jekiejś in- mują prawo do stałego bezpłatnego

orkiestry

mianowicie: na rozbudowę elektrowni
stancyj około 47 stałych ewidencji i miejskiej 1.300.000 zł, 2y na rozbuwykazów. «Równolegle z tem, Mini- dowę kanalizacji 900000 zł, 3) na
sterstwo Spraw Wewnętrznych
za- rozbudowę wodociągów 1 100 000 zł.,
rządziło, aby Departamentyi Wydziały 4) na budowę tramwajów 3700000
Ministerstwa przy wydawaniu zarzą- zł, 5) na budowę
ńowej
gazowni
dzeń władzom
podwładnym
żądały miejskiej 3 100000 zł., 6) na budowę
sprawozdań o wykonaniu ich jedynie gmachów
dla szkół powszechnych
;
w wypadkach, gdy charakter sprawy 1300000 żł i na budowę betoniarni wych kwiatów.
Przemawiał
p.
Czapkiewicz
analikoniecznie tego wymaga.
miejskiej 100,000 zł. razem na najpilprzebieg kursów i wyniki oraz
Również przesyłanie władzom pod- niejsze inwestycje potrzebna jest su- jąc
złożył życzenie dalszej owocnej pra-

do

norowych, b) rzeczywistych. i c) zwy:

wania

m. Wilna w dniu wczorajszym przesłał do zarządu związku miast polskich zestawienie, powiadamiając iż

10 po šw. P.

miasta, liczącego około

wytrwałych kole-

wodnictwem

mierza przeprowadzić.
W skutek powyższego

3 m.53

muzycznej

200,000 mieszkańców. Taki stan kata*

lecz nawet do Argentyny, liczniejszy z najszerszych kół społeKanady i tp, w poszukiwaniu ratunku czeństwa. Jeszcze przed rozpoczęciem
od śmierci głodowej w mieście
ro- sezonu jesiennego będzie urządzone
dzinnem. W końcu doszło do tego, że Walne Zgromadzenie organizacyjne

243,60

cyjae, które Magistrat m. Wilna
Wsch. sł. og.

ry

przymusowo

Polsce,

"KRONIKA
SOBOTA

byłoby z nieobliczalną szkodąjdlałkultu-

gów, którzy opuścili
Wilno,
udając
się nie tylko do miast
innych
w

ciwszy kilku muiej.

wartościowe.

dolarowa
kolejowa

Redaktor

9.06

44,41
9.07

Papiery

Pożyczka
s

Kupno.

43.30
9.09 =

przyszłych członków Towarzystwaw
celu ustalenia planu najbliższej dziagrozi zupełne rozprysnięcie na wszyst łalności.
Członkowie dzielą się na a) ho: *
kie strony świata całej orkiestry,
co

nie i popieranie—jaknajszerzej pojęte
bezrobotnych. Wysiłkami niemal bo- —sztuki muzycznej, ze szczególnem
haterskiemi, walcząc z nędzą
i gło- uwzględnieniem muzyki symfonicznej.
Do T.wa mogą należeć zarówno
dem, przetrwali
ubiegłą zimę, utra-

367,17 _ 365,33

22,22

członkowie

znaleźli się w położeniu

9,04

Filharmoniczne.

oparcia
dła orkiestry symfonicznej,
sama się ńasuwała i po
rozwažnych
naradach postanowiono
powołać do
życia
Wileńskie
Towarzystwo
Filharmoniczńe, któreby skupiło jaknajszersze koła zawodowych
muzyków,
oraz miłośników
muzyki
wszelkich
narodowości, Utworzono Tymczasowy
zarząd,
do którego
należą: dyr. A.
Wyleżyński, dr T. Szeligowski,
red.
Markow, dyr. L. Bogobowicz, kap. S.
przez zarządy miejskie. U nas od lat Sledziński, członkowie zarządu związkilkunastu egzystuje orkiestra symto- ku
muzyków — M.
Zamsztejgeman
niczna,
złożona
z wytrawnych — i A. Zienkiewicz oraz
M. Józefowicz
częściowo wręcz wybornych — mu- jako przewodniczący. Niezwłocznie о<
zyków, którzy żyją z dnia na dzień, pracowano
statut,
wzorowany
na
często w sytuacji wprost
rozpaczli- statucie Filharmonji
Warszawskiej
i
wej, nie mając
znikąd zapewnionego innych
podobnych
towarzystw,
z
poparcia materjalnego — ani od mia- przystosowaniem do potrzeb
i wa:
sta, ani od rządu.
runków miejscowych, a który już jest
W ciągu lat trzech, uruchomienie zatwizrdzony
przez
województwo,
teatru operowo operetkowego dawała niezmiernie życzliwie
popierające zachoć
skromny,
lecz stały zarobek początkowane przedsięwzięcie kultuorkiestrze; z chwilą zawieszenia tych ralne.

przedstawień,

GIEŁDA WARSZAWSKA
30 lipca 1926 r.

55—60, jęczmienna 55—60.

Chleb pytlowy 50 proc 50—55, 60 proc.
45—48, razowy 30—35 gr. za I kg. Podrożenie chleba tłumaczy się nieustaleniem cen

160—170,

80—100, maliny 229 —240.
`
Cukier; krysztat 133-136 (w hurcie), 138140 (w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170
(w detalu) gr. za 1 kg.
Ryby: liny żywe 380—400 gr. za 1 kg.
śnięte 280—300, szczupaki śnięte 250—300,

Wiedeń
hurcie), 105 (w detalu) za 1 kg, krajowa Włochy
50 proc. 80—90,
60 proc. 60—70, 70 proc. Belgja
50—55, żytnia 50 proc, 50—55, 60 proc, 45— Stokhotfm
48, razowa 30—33, kartoflana 70 80, gryczana

woje-

Ogólny przywóz z innych

w roztrząsanie bar-

dzo wielu powodów, które się przyczyniają
do niedostatecznego
Oży:
wienia tutejszego ruchu muzycznego
i stwierdzając
tem objaw
nietylko
wielce niepożądany,
lecz i dziwny,

Paryż
e) Ziemniaki (świeże). Przywóz z jęczmie nne 21—22 (brak). Tendencja utrzy- Praga
mana,
województw stanowił w tons”
Mąka pszenna
amerykańska 95 (w Szwajcarja

nach:

Nie wchodząc

Towarzystwo

nia $ 6 rozporządzenia Ministra Skarbu
z przowe 240—250, schab 260—279, boczek
dnia 13 grudnia
1920 r. o postępowaniu 260—270.
Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 —
ceinem (poz. 407);
, — Rozporządzenie Ministra Skarbu z 4.00, il gat. 320 — 350, smalec wieprzowy wobec naszej niezaprzeczonej
muzy*
dnia 14 |ipca 1026 r. w sprawie wypuszcze- 450—500, sadło 400—450,
kalności
wrodzonej,
niezbędnem
jest
nia serji Xil
8- proc.
biletów
skarbowych
Nabiał: mleko 30—35 gr. za 1 litr, śmietana
150--200,
twaróg 60—100
za 1 kg., dołożenie wszelkich starań ku wzmo»
(poz. 408);
— Rozporządzenle Ministra Kolei z dnia ser twarogowy 100 — 150, masło nieso- żeniu normalnego działania
tak waż8 lipca 1926 o zmianach
i uzupelnieniach lone 500 — 550, solone 450 — 500, desero' nego w kulturze kraju czynnika,
jataryfy towarowej bolskich
kolei normalno: we 550— 600.
kim
jest
—
muzyka.
torowych (poz. 409).
Jaja: 160—170 za 1 dziesiątek.
Jednym z najskuteczniejszych spo:
Warzywa: kartofle młode 10—15 gr. za
«Dziennik Ustaw Rz. P.» Nr. 71, z dnia 19 1 kg., cebula 180 — 200, młoda 5 — 8 sobów zaznejamiania
szerszych kół
lipca 1926 r.:
(pęczek),
marchew młoda 10 — 15 (pę- społecznych z dobrą muzyką jest nieburaki
— Rozporządzenie m. Robót Pubiicznych czek), pietruszka 5 — 8 (pęczek),
wątpliwie orkiestra symfoniczna.
W
w porozumieniu z Ministrem Reform Rol- młode 5 — 10 (pęczek), ogórki młode 5—10 krajach o wyższej kulturze powszechnych z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykona* gr. za 10 szt., groch strączkowy 15—20 gr.
niu ustawy
0 mierniczych
przysięgłych # za litr, kapusta świeża 25—30 za 1 kg., ka- nej dawno już tę prawdę zrozumiano
lafiory 30 — 50 za sztukę, pomidory 200 — i w miastach,
dnia 15 lipca 1925 (poz. 412).
nieraz nawet
mniej250 za 1 kg.
egzystują
dobre
Jagody: czereśnie 120 — 130 za 1 kg., szych od naszego,
«Dziennik Ustaw Rz. P.» Nr. 72 z dnia
symfoniczne,
finansowane
26 VII 1926;
czarnice 30—35. za litr, porzeczki czerwone orkiestry

pszenicy

302
'(z Dukszt

Wileńskie

powodzenie i ogólne uznanie. Ceny biletów:
wejście—1 zł., miejsca rezerwowane—2 zł,
ulgowe—50

gr.

— Występ

lę wystąpi

I. Dygasa. Jutro w niedzie-

na koncercie symfonicznym

zna-

komity artysta opery warszawskiej Ignacy
Dygas, który wykona szereg | ulubionych
arji, oraz pieśni polskich i włoskich. Wśród
bogatego programu wyróżnić należy arje z
op. <Manru» — Paderewskiego, Modlitwa z
"op. <Samson i Dalila» — Saint-Saensa oraz
pieśni Rachmaninowa i Moniuszki. Orkiestra
Suitę
P od dyr. R. Rubinsztejna wykona
<Wasantasena» —Halvorsena, Uwerturę <Egmont» — Beethovena, «Sen nocy letniej» —
skiego.
Mendeissohna i inne. Ceny biletów: wejście
Jeżeli dopisze pogoda wycieczka 1 zł., miejsca rezerwowane: 1-sze — 3 zł.,
2.gie--2 zł, ulgowe—50 gr.
połączona zostanie z majówką.
Poranek muzyczny z udziałem orWycieczkę poprowadzą inspektor kiestry— 85
p. p. Strzelców Wileńskich odbęrolny p. J. Jurkowski i insp. hodow* dzie się w niedzielę 1 sierpnia w Bernardyńskim ogrodzie.
lany p. Opacki.
s

4

s
:
5
Obosieczny
miecz

WYPADKI | KRADZIEŻE,
4

+

-

przy zblega

asas I Śwowej łzę fałszywych pogłosek o „przygotowaniach

taxometru

zbiegł.

— Oiiary tragicznej uczty. Z pośród
26 osób, którzy się zatruli spirytusem
denaturowanym
na uczcie weselnej we wsi
Zarzecze gm. Gródeckiej, o czem donosi:
liśmy swego czasu, zmarli
Kwiatkowski (w. Dorochy)

Rybiński:
— Pożar łażni, We
Brasiawskiej

wskutek

jeszcze
Michał
oraz Aleksander

wsi Manastyr

nieostrożnego

gm.

BOO:

dzenia się z ogniem spłonęła łaźnia ną szkodę Ludwika Sawickiego,

nych pogłosek o możliwości wojny, odnosi
kredytowych Kowna,

Sprawa o obrazę prezesa głównego zarządu zw. PZK.
W dniu dzisiejszym na wokandzie
sądu pokoju
w Wilnie
znajduje się

cyjne

zeznania

p. P. Perycza,
Oskarżenie
Engiel,

broni

p. j. Żeleźniaka
są rewela"

dotyczące

działalności

popiera

mecenas M.

oskarżonego

znajduje

P0444+44444+444444440

ach,

świata

tygodniu

miała

padek naprawdę niezwykły.

R. Raczyńskie$

niepodległość

nieufnie

do.

bardzo plenne, zimotrwałe, dobrze

_ Zamówienia
W POZNANIU;
W

się po

stronie

lftewskiej.

4 osoby

Bolesław

zostały

aresztowane,

Czarnecki, zamieszkały

b. nauczyciel litewski w Zaiługach.

w

w

tej

(Wilno,

w

Dąbrowskiego

1) przyj

owanie

p
Okazja!

Р,
Gui

i

Potocki

m.6

Nr. 3

poiežną

sieć

żaglowe parły

„w

Straty

zarząd.

pochod-

wyprawy.

Można

i

panienkę w

— Jubileusz

rybaków,
meduz

kostjumie

Bernarda

Shaw:

Obchód 70-letniej rocznicy urodzin
Bernarda Shaw, który miał być wielką
« uroczystością,
urządzoną
na cześć
wielkiego
pisarza spowodował nie-

miłe zajście.
Obchód ten miał

:

się

odbyć

gością przewodów.
dowej około |

Tych mamy w
kim,
a w

nie zgodzili się na to, aby

uroczystość odbyła

się

w

gmachu

parlamentu.
jest jasnem,
że wrogi siosunek
do Shawa zosiał w znacznej
mierzę
spowodowany
przez zwrot, jaki nastąpił w angielskiej opinji publicznej
z powodu strajku węglowego.
,

ponad 280000 klm. Na okrągło
(0 stacji
telegraficznych dyr. poczti telegrafów 1 950
kolejowych istnieje już w 1
miejscowo=
ściach 3000 publicznych rozmėwnic telefonicznych. Do tego dodać trzeba 70000 abonentów sieci rządowej z 75000 aparatów, z
których każdy stanowi jakby osobną stację
nadawczą. i odbiorczą, i
aborentów
sieci prywatnej - (Pol. Akc. Sp. Telef,), w
Warszawie, Łodzi, Sosnowcu, Lwowie, Воrysławiu, Lublinie i Białymstoku z 55000
aparatów.

To też obchód zamiast być uroczystością literacką stał się wiecem

politycznym, na którym Shaw przemawiał za oddaniem
władzy w ręce

Labour Party.

czyli równą dwu najbardziej odległym
siebie punktom Rzeczypospolitej.

notowano 245.000,000 (w tem 13 mijj. mięi

na: sieci

prywatnej

Michała

WARSZAWA,

Hortensja 5—16,

1

al

' Uwaga!

płaci najwyż:

w WILNIE, ul. Garbarska

—

į Choroby

е

Dom:

przyjmuje

ma

Nr1 (1 sze piętro)

przedstawisjący

«Anioła,

uf

bri

“|

tarów. pod kierunkiem

kuszenie - świętego

Antoniego. Jest to płótno o wymiarach 82:ch cm. na 524 cm., którego
wartość oceniona została przez ekspertów na 20 milj. dirów.

jątku

а-

na swej podróży.

Norweskie pisma
obliczają рггуpuszczalny dochód, który mogą mieć
Amundsen i jego towarzysze z ostat

ооооторфофоооо
о бофеоф ф фоффоф д о9 о4
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znosiciel

kolwiekbądž

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0. P. P.
oai

CPIDRE

©

PADU O

to

“7

MBA

Krucza

6,

NBBE

KRESOWEGO

pa

CUKIER

BZME

wołałem.
—. Nigdy!

— Błagam się w

imię

Twarz jego

wyrażała

dość, a ciało drżało jakby
ne przez djabła,

Czy wiesz, gdzie ja

SE.

szaloną ra-

— Nie uda ci się

to.

nawiędzoidę?—za-

— Nie — odpowiędziałem. — Nie

ją wypadkowo, jest

w

gdy, nie można

nigdzie

element, którego nie
go

niej

bezowocne.

Gdy

rozpacz _ nie-

wojna,

dzikie plemiona

zalały

nasze

Odkryłem „umysł ludzki zdolny jest rozstrzygnąć „łem od śmierci. Udało mi się
tę zagadkę, to wkróice

spotkamy

zdobędziesz ni- z nią i połączymy na wieki.
znaleźć,

jedynie w Pajeu
EE
— Pierścień Totusa! — powtórzy-

3

ska-10 m. 2 (7—9.w.)

pojedyńcze,

-silniejszy

element,

który

Po tym wypadku žycie me poply-

nęło wśród

poszukiwań.

Parms

powiedział, że

się

wynalazek

jego opierał się na pierścieniu Totusa.

en przedmiot został mi w

wreszina szybkonogim

ciężył on eleksir życia.

;

fa się w mem

sercu

iskra

nadziei,

sprzedania

)

Dom HK.

:

uć
trzy — i

Gdańska 6, tel. 05

о—

uwagę

"

Rolniczych.

. zwracać

nabywaniu

ĘTA*

„ZAGH

cztero:

oraz radełka
obracalne,
pługi można
skibowe
w. pradrłatach,
otrzymywać,
Przy

bu-

dynkami. . Dobra
ziemia. Tanio do

BR
—

ie

szi

igemx

—

z <utrzyma"M1 :„pism
|
©3272
eni,
A J. Such
markę
NI,
UCHE
firmę
zł. m.
neć
ą. Aby pług i po, zdarcu. Się | > wierzy
ochronn
i
S
dalej dobrze pracował — fabryka do-

BE

starcza własne lemiesze, płozy, rozkładnie i t. p. części na zapas.
Zarazem „polecamy. odpowiedzialne

a“

Brony

i

na

rurkach

trwalsze),

+ | Bronki

Zs

sprężynowe.

i

na

kantówce

a także , lekke

2i3polowe.

Po cenniki

i

i o bjaśnienia

„й

(jako

з

ežio

książ.wojąk

zWyd. przez

2

8

na

==>

zwiacać się pod adresem J.SUCHENI
poczta Gidie, wój. Łódzkie.

.

P.

U. — Wilno

8

5
B

na

suo
sa

Mieszkania
„wolne
.małe i
większe i pojedyń-

GE

Grzyby siszonE | „ZACHĘTAC

cze pokoje „„poszu:

kuje

WYBOROWE

BA "o a

M

„płacę do. 50 proc. wyżej cen. rynkowych.
Próbki i ceny proszę nadsyłać:
T. Różniecki,
arszawa, Krucza 34.

i wynajmuje
om H.-K.

Gdańska 6.
- Telefon 9—05.

tutaj. pierwsżą

i ostatnią noc zarazem.

— Oto moja hystorja, panie Schmyth.
Przed kilku miesiącami wyczytałem w „Widział pan twarz kobiety, którą ko-

ziono

mumję

z nadpisem,

głoszącym,

cham, byt pan „$wadkiem moich.poszukiwań,
czynionych
pośród pierŚcieni z „kryształami.
Wreszcie znalazłem, to czego szukałem. tak długo.
Teraz skończyłem wszystko, oto zwy-

ciężę swe przekłęte,zdrowie! Żegnam
ana.

iż jest to ciało córki wodza z cza- и Egipcjanin wyprowadził uczonego
wielbłądzie powróciłem do Egiptu. Z sów Tutmozisa, przy otwieraniu. gro- na ulicę, Anglik +po- raz.ostatni objął
miasta naszego nie pozostało „śladu, bowca, znaleziono
duży pierścień z zwrokiem szczupłą figurę niezwykłego
cie. uciec z niewoli

rych. dowiedziałem kilka
się, że kropel,
w, krysztale
tak

„jazdu. Herodota,
do. Memfis, świadek
„historji kilkunastu wieków. Lecz teraz

scach, gdzie

„poznałem
wszystkie
narody, znam
wszystkie języki.
Lecz ani razu nie
spojrzałem z miłością na inną kobietę. Atmawie, że. pozostałem wiernym
16].

Następnego dnia .po powrocie
„do
Londynu John
Smyih przeczytał w

gaźecie krótką wzmiankę.

«Dziwne

zdarzenie

w Luwrze».

Wczoraj
rano
w
sati egipskiej
Luwru, robotnicy <znaleźli .jedąego z
woźnych, leżącego na podłodze bez

zycia, „obok -mutnji, . «którą
zapewne
chciał wynieść w celu «sprzedania jej.

i tam spotkało
mnie niepowodzenie, Widocznie chronicznaj
wada serca spomumja i pierścień były w drodze do wodowała, nagłą śmierć, Był to ,człożycie me przeklęte dobiegło końca, Luwru. Podążyłem za niemi i tam, „wiek nieznany, „nie „pozostawił.niko:
pożądanego przezemnie, płynu.
_ Lecz jak znaleźć pierścień? Parms mimo, że .eleksir nie utrącił siłyi po czterech tysiącach lat prawie, od- go z krewnych, ani znajomych, -nikt
nie miał go przy sobie, wiedziałem o młody jeszcze „jestem!
nalazłem ciało miej Atmy i pierścień. nie opłakiwał tego nagłego i tragicz-

Musiałem pozostało jeszcze

tej chwili jad ten rozpoczął już swe.
działanie w mych żyłach, .za godzinę.

„ma

®

dwu

NA

p PRAW DZiWwA

leżący na piersiach mumii. „człowieka, za chwilę, drzwi. zamknę:
nie mogłem również
odnaleźć gro: platyny,
pamięci. bowca Atmy. Piaski. pustyni zasypały «Więc oto znalazł się pierścień Totu: ły się.

eleksiru, W znaleźć tę silną truciznę, której dziainie miało być silniejsze Od eleksiru
ycia. Od rana do nocy siedziałem
umrę napewno, Połączę się z nią, a pochylony nad probówkami i prepa- tem, gdyż byłem obecny przy „balsaratami chemicztiemi. Zbierałem ma- „mowaniu jego ciała, nie znalazłem
ty zostaniesz tutaj.
Patiząc na niego uważnie, musia-, nuskrypty i pišparaiy, chemiczne, któ- też w jego rzeczach. Bezskuteczne
łem uwierzyć jego słowom. Błysk. je- re pozostawił Parms. Nie wiele dały były wszelkie poszukiwania. Przesiego oczu dowodził, iż istotnie zwy: mi one wiadomości, Chwilami budzi- gam nawet, plasek pustyni, w, miejniweczy działanie twego

cję. Adres, Śsta Jakób-

j pod

g

wiem tego.
;
łem — gdzież jest pierścień Totusa? Było to duże kółko, ciężkie, wykona- "go, palmy, które oznaczały miejsce jej Sal» —znawołałemśradośnie. Miał rację,
— ldę do nieį — zawołał. — Le— Tego nie dowiesz się nigdy. ne z rządkiego metalu, o wiele droż- spoczynku, zginęły dawno.
że go nie znajdę,
Poszuki- Parms twierdząc,
žy ona nabalsamowana w odległym Zbobyłeś jej miłość, lecz kto pozo- szego od złota, który nazywacie pla- wania moje utraciły wszelką .podsta- gdyż żaden egipcjanin nie ośmieliłby
grobowcu, obok
palmy
za murem stanie przy niej? Zostawię cię tutaj, tyną. W obrączkę z platyny wprawio- wę. . Straciłem
swą duszę, odsuwając
nadzieję
znalezienia się splamić
naszego miasta.
temu życiu pospolitemu, ziemskiemu,, ny był piękny kryształ, w którym pierścienia z trucizną. « Postanowiłem ścianę grobowca.
— Poco tam idziesz?
moje żaś więżysą zerwane. Idę do można było zachować kilka kropel cierpliwie czękać, aż eleksir osłabnie
Tej samej nocy wyjechałem „do
— Aby umrzeć! — krzyknął, Um: niejj — Odwrócił się szybko i wy- płynu. Byłem przekonany, że w krysz- w mym ciele i przestanie działać. Nie Egiptu, dowiadywałem się: u Егапсиrzećl Nie jestem już związany więza- biegł z pokoju. Następnego rana do- tale tym znajdę zbawienną truciznę, możecie zrozumieć, jak straszną rze- zów, zajętych wykopaliskami, o mumi. ziemskiemi.
wiedziałem się, że kapłan Totusa zmarł Przypuszczenia moje, znalazły potwier- czą jest czas. Tylko ja to zrozumia- mję i pierścień, powiedziano mi, że
dzenie w notatkach Parmsa, z „К- łem, ja—Świadek upadku Troi, przy- odesłano je do Kairu, Pojechałem lecz
"
`
— Ale masz w krwi swojej eleksir! Kei mocy”

— Nie. potrzebuję o tem , myśleć!

stowarzy-

nych przy

=

Totusa i zwyciężona ogarniała mnie,

pewien

Organi-

na prowinwyjechać.

!

tel. 230—13.

EG

Zw.

Poża- miesiąc, dwa mogłaby

Pługi

"KRYSZTAŁ

U KA

Warszawie.

pracę:

lub

POZ

najbardziej

VICHY ETAT.
aptecznych.

na worki (100 к1#;)
zaś ze sklepu na Kalwaryjskiej Nr. 2 w detału.
Na żądanie pp. Rolnikom wysyłamy cukier,
workami
zaliczeniem
kolejowem
po
=
=
wypłaceniu zaliczki 35 zł. za worek. <2

wynagrodzenie

Teatralnych

jaką- zacja zespołów teatral-

Od lat 50 zgórą znaoe,

Т

ZIEMIAN B
ul ZAWALNA I
TELEFON 1—147
Komunikųjemy, iž na sezon jagodowy E
stale sprzedajemy ze składu Zawalna 1

depesz

o

Bryl.

‚

ZWIĄZKU

rów

ro: Teatrów Ludowych w

dectwa. Wilno,

U

KB

geo-

Irowa 5 m. 11, Antoni

Spėldzielniach i Skiadach

na. Polskęt

upoważnionego

inną. -szeniach.. Reżyserja
ń.
przedstawie
Posiada chlubne świa*
3
а
woźnego

i wątroby,

Sm SPÓŁDZIELNIA R 0 LH

węskich. Za tak ciężką i niebezpiecz

па podróż
jest
„istotnie skromne.

Reprezentacja

J. Saidendorff, Warszawa,

pomiarów 10.000, hek-

Nr-63.

prosi

szedłem ziemie. Miasto nasze zostało zdobyte, gazetach o jakichś odkryciach, doko— Co chcesz przez to powiedzieć? wszechmocnego Anubisa.
ku grobowcowi otoczonemu palmami, a mieszkańcy jego wzięci do niewoli. nanych w sąsiedztwie mego nieistnie—zawołałem, podnosząc się gwałłow— Zbytecznesą twe prcśby, —. Stojąc tam, gdzie leżało jej martwe
Długie lata pasać musiałem bydło jącego już, miasta rodzinnego. Serce
nie.
ciało, czułem ją blisko siebie i szep- na rozległych równinach, wzdłuż Eu- me. zabiło radośnie na tę wiadomość,
odrzekł chłodno.
—widzę, że nieszczęście odebrało ci
— Więc sam odnajdę tę substan- tałem drżącemi ustami, do jej słodkie. fratu się
uczony rozkopał
ciągnących.
Pan
mój Pisano, że pewien
przytomność, biedny mój przyjacielu! GSR
go obrazu,
obiecując
jej, że jeśli umarł, syn jego postarzał, a ja daleki Бу- grobowce.
ÓW.
A
:
W jednym z nich znale-

Znalazłem

WZP

Ž

*

— Daj mi zażyć tej truciznyl—za-. lecz gasła szybko. Płynęły tygodnie spacerować. Nieszczęście przerwało _ Miałem
zwyczaj
odczytywania
i miesiące, a poszukiwania moje wciąż „me poszukiwania. Wybuchła wielka wszystkiego, co pisano © Egipcie.
były

DOYLE.

sPierścień Totusa.

—

MIERNICZYCH ‚ @а

45. m. 6

redukowany

Baba

oraz tabletki (comprimćs), pastylki i sole
ądać we wszystkich aptekach i składach

TECHNIKÓW

19, Mickiewicza,

zgłoszęnia do ng
in: ruktorka
b. kierowniczka
«Słowa» sub T.
Szkoły lastrukto-

By, EH EE

;

-Tyoszukuję
samo:
sdkielsych

„poszukuję. Łaskawe

wchodzące.

T

ka

metry. Zgłaszać
się
ieumeblowanego tylko listownie. Wilno
pokoju z.niekrę- ul. Dobra 5 Kazimierz
pującem
wej- + Začwilichowski.
ściem w śródmieściu

w

*

RADYKALNIE

-Е

H.-Kom.

„EN

wszel-

Celestins, .Hópital, Grande-Grille
Jeneralna

„Dom

„ZACHĘTA“

905. | | Gdańska 6

„do

kie roboty w zakres
drukarstwa

ORYGINALNA

МУ СУ

obrazu

Amundsen nie zrobit

LECZY

WODA

28U,000,000. Dalszy rozwój sieci uprawnia
do przypuszczenia, że ilość rozmów w r, b.
w sumie znaczoje przekroczy pół miljarda, niej podróży 'do bieguna Północnego.
Z biegiem czasu rozwój telefonu i rajdo Ogłoszenie sprawozdania ż wyprawy,”!
usunie telegrat na plan trzeci, pozostąwiałąc publikacja fotografij
oraz produkcje
mu jedynie korespondencję urzędową i siu* filmowe powinny przynieść
zarobek. 4
žbową.
w sumie około 200.000 koron
nor-

т

pytał.

-Handi-Kom

„ZACHĘTA“
Gdańska 6:iel.

zapasowe

DRUKARNIA"

przewodów moczowych, żółciowych
„dyspepsję, artretyzm, reumatyzm

:

GOTÓWKĘ

na skladach.-+—7—7-—)

ARA
е° ,

SZLUPOWICZ.

Agencja Transalpina podaje
wia:
domość
o
sensacyjūĖm
odkryciu
artystycznem, dokonanem w Bolonji.
Znaleziono
obraz
Michała
Anioła,

od

Rozmów w r. ub. ną sięci rządowej za-

dzymiastowych)

„Odnalezienie

sieci rząprywatnej

Sieć telefoniczna korzysta już dziś prai
wie z nieograniczonej ilości (2.750) połączeń
or- międzymiastowych
i dzięki ulepszeniom na

w

parlamentu angielskiego,

(około 1500) już prawie jej dorównywa,
przewyższając ją natomiast kilkakrotnie dłu-

ganizacją jego zajęła się Labour Paity, głównych magłstrałach daje możność poroJednakowoż posłowie kunserwatywni zumienia się na odiegłość 1200 kilometrów,

CONAN

i bez.niego.

Nasza sieć telegrąficzna o długości tra-

sobie wyobrazić zdumienie
kiedy wśród ryb, krabów

stanowczo

zapewnione z

omów rzecz rzadw. każdej sumie na
ka, jednakże
obwysokie
procenta
jekty takie za bez- | Į lokūjemy i zabezcen. , posiada , ,d40,].].pieczamy...
najsoli„sprzedania
dniej

saab

Wiadomość;

załatwia
są telefony. W Polsce, dzięki wiel- zarobkach, wynoszących
OGŁOSZENIA do
wszystkich
7.000
franprzez którym
kiemu rozwojowi lnji telefonicznych pozarybacką. Dwa statki miastowych, dalsza rozbudowa telegrafu ków rocznie, podczas gdy w Angiji „pism. Kosztorysy na każde żądanies:
przy minimum 50.000 franków, a w
е
9
w kierunku brzegu, uległa zahamowaniu.

powrót

gmachu

DOCHODY

U RBEGAW

WARSZAWIE.

Oddam

1

į

Ma |
0 ęzapka
B-cia
Stefanii Piotr BERGMAN. W..Smiaiowska
Inżynierowie, WARSZAWA ;Żórawia 33.przyjmuje od godz.

pochwycona

dziesiąt osób oczekiwało z

znaleźli żywą
kąpielowym.

|

stalo

w pełni powodzenia

Stanach Zjednoczonych przy
70,000
ciągnąc gmatwaninę sznurów, utrzysy w r. b. przeszło 30000 kilometrów (w r. franków. Przy miljonie—475,272 franmywaną na powierzchni wody przy 1924 — BE posiada przewodów krótkich,
/242,8000, w Stanach
pomocy poiężnych piywaków.
dalekobieżnych
i kablowych w sumie na ków, w. Anglji
Wło"Luiza,
rada
nierada,
pozwoliła blisko 110000 klm., gdy długość trasy tele” Zjednoczonych —270,000 a we
przyholować się do portu, gdzie kilka- fonicznej rządowej (27000 kim.) i prywatnej szech tylko. 100,000 franków.

niami na

9.

„od g. 3—5,po,pol

Ка
Okazja!

zaczęło ciągnąć z powrotem ku plaży.
tel. Nr 82.
Na nic się zdały rozpaczliwe wy- im znaczną część klienteli. Sieć telegraficzna sze podatki. Podatek dochodowy poFrancji już przy „Najtaniej i najdogodniej
siłki.
Pływaczka
zorjentowała
się w ciaśniejszem znaczeniu ma innego wroga, "bierany jest we

wkrótce, że jest

Przedmieście

s)
części

PRZEDSIĘBIORSTWA
GĄSTRONOMICZNEGO

do dużego
i starego

Społecznych stwierdził Marcel Marion,

że obywatel francuski

Krakowskie

wiejskie

Biuro Reklamowe
Akademii , Nauk „STEFANA
GRABOWSKIEGO

„Na posiedzeniu

D. Zeldowiez. | Z. Zeldowiczowa

ul. Mostowa.

przyjmę do 3/4 wspólnika

Francji.

Rozwój radjotelegrafji cywilnej tak u nas,
jak i w innych państwach współczesnych
powstrzymał. bodaj zupełnie dalszy rozrost
sleci wielkich linji kablowych, odbierając

i S'ka,

Kobieta-lekarz

Przyjęc. 9—1 15—8 | od, 12.5 „Chor. kobiece
oraz -.spec.. weneryczne, moczopłciowe i
Skórne ul, Mickiewicza Nr, 24
(obok hot.
Bristol),
W. Zdr. P. Nr: 31.

osób, które zechcą z letnisk skorzystać

i
< nad

wszędzie.

GRZZEBZRASAZAA

1

Kurlandji.

„telegrafu,

jdać

W.Z.P. Nr 29, Wiino, dn. 2:VI 1926 r.

Doktór

ofert na letniska z utrzymaniem

2) Informowanie

liczbie

Nowych-Tro-

Nowy, nadzwyczajny wynalązek amerykański
przeciwko
nadmiernemu
poceniu się,

(Dawniej Glabisza
Petkus 100)

przyjmują także

Letniska

Telefon i radjó konkurentami „Najwyższe podatki we

odległość, Zaledwie młoda
licho

Kwilecki

ach,

się krzewiące polecą do siewu

Nowa litewska afera szpiegowska.

wy-

sportsmenka zdążyła oddalić się od
brzegu na tysiąc kilkaset metrów, gdy

Bank

B, Hozakowski,

5-m

OC
W A

Bank Kwiłecki Potocki i S-ka, Aleje Marcinkowskiego.
Dom zbożowy Władysław Radomski, Plac Wolności 3.

WARSZĄWIE:

w

ŻONY» — Jana w Žeh aktach.

szereg pieśni artystka opery p. J. Korsak - Targowska.
dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego,
niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie
godz..3.ciej, w, powszednie dnie o godz. 5-tej.

Zarząd. dóbr w ROGALINIE poczta. Świątniki njw.

zabiegów

siedziby i przesiedlają się dó miejscowości wyżej położonych.
olbrzymie. Było kilka wypadków nieszczęśliwych z ludźmi,

Podczas

jakieś

się

(ul. Ostrobramska 5)

ramat

NAD PROGRAM: «PRZYJACIEL

„ROGALINSKIE“

Z Rygi donoszą,
że całą południow.
połać Kurlandji
i ółnocrą
część Litwy, nawiedziła ogromna powódź,
Kurlandji powiaty
uninski,
Niceński i Barteński, znajdują się pod wodą, Mieszkańcy, opuszczają swoje

gęstej mgły wypłynęła na morze. Fala
była krótka, co Sprzyjało
wycięczce

znienacka oplątało ją

|;

MIEJSKA

W TORUNIU:

Olbrzymia powódź

bawiąc na wybrzeżu bretońskiem w
Traport, odbywa codziennie čwiczenia bez względu na pogodę.

na większą

SALA

Dziś

wyświetlany fil
„NIESAMOWITE będzie
ŚWIATY (uje świeca i tegu)

ŻYTO oryginalne

°
Organizacja operowała na terenie Wilna od r. 1924, — Cała sprawa spo:
czywa w rękach sędziego Śledczego: Szczegółów nie podajemy ze względu na
toczące się śledztwo.

znakomitą pływaczkai marzy o przepłynięciu kanału La Manche. Obecnie

ubiegłym

|

się wycofuje.

tówny jnswuuktor kowieński

— Pływaczka schwytana
w
sieć rybacką. Paryżanka panna Luiза de Laulrec riależy do kilku klubów
sportowych.
Przedewszystkiem
jest

W

KULTURALNO-OŚWIATOWY

Dowiadujemy
się z pewnych Źródeł,
1
(
że władze polskie zlikwidowały sze- =
roko rozgalęžioną aferę szpiegowską, działającą na rzecz kowieńskieso sztabu _
generalnego. Organizacja miała na celu dostarczanie tajnych materjałów woj.
skowych do Kowna, Rozporządzałą ona wielkiemi
funduszami,
częściowo
pokrywanemi
przez ajentów niemieckich.
Kierownictwo organizacji spoczywało w rękach oficerą litewskiego sztabu
generalnego, z siedzibą w miejscowości Zaiługi,
na granicy, po stronie litewskiej.
Jak ootąd stwierdzono, w aferę zamieszanych jest 14 osób, z których 10

mecenas

A. Szafkowski. (t.)

Ze

ii

W ten sposób prasa litewska padła
ofiarą
niemieckomachinacji
sowieckich i wyrządziła niedźwiedzią przysługę rządowi, z czego. obecnie

w myśl art. 531 k. k. o oszczerstwo ną gwałt
b. prezesa głównego zarządu związku
PZK. p. Е. Pezycza sprawa ta ma tło

Spodziewane

Ponieważ

Nr 176 116)

.
1 7:
Miejski
Kinemaiograf

Litwy i samo państwo nie wszędzie za granicą traktowane jest. poważnie,
więc finansjera europejska, a zwłaszcza amerykańska, wobec
rozpuszcza-

ZSĄDOW.

polityczne.

zabiega o pożyczki zagraniczne.

0

Podczas seansów wykona
ORKIESTRA pod
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. — KASA CZYNNA; w
od godz. 4 m. 30. — POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o

Z Kowna donoszą o niesamowitej metamorfozie,
jaka
zaszła nagle
w prasię kowieńskiej, do niedawna jeszcze z nam ętnością rozpowszechniającej pogłoski o rzekomych przygotowaniach Polski do wojny z Litwą.
Mianowicie obecnie, prawie cała prasa kowieńska wyraża się sceptycznie
o tych „przygotowaniach* i bagatelizuje enuncjacje
pism
moskiewskich.
Polakožercze _„„Echo* Kowieńskie, otwarcie
wypowiedziało, ;że pogłoski te szerzone są przez ajentów sowieckich z Mińska. Prezes <szaulisów» Daukantas, ogłosił za pośrednictwem urzędowej
ajencji wywiad, w
którym kategorycznie zaprzecza przygotowaniom Polski do wojny.
Z kół dobrze
poinformowanych
dowiadujemy
się co następuje:
Litwa przeżywa obecnie ostry kryzys gospodarczy.
Rząd
dla
kowieński

różnych celów

sprawa z oskarżenia

Polski do wojny

z Litwą“,

metr Nr. 14028 najechał na dorożkę przy:
czem została potłuczona pasażerką Paulina
Paprocka (Krakowska 33). Pogotowie odwiozło poszkodowaną do szpitala św, Jakóba. Szofer
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Parms

miał

zwyczaj

Podróżowałem

„po całym świecie, Lecz jaką drogą mogłem go uzyskać?
Zdarzyło się, że potrzebowano woź:

Dapoviedalalny ка ostypoenia Zguon Ławiónki.

nego,

poszedłem

do

dyrektora

i wy-

tłumaczyłem mu, że znam dobrze
Egipt. Przyjął mnie na tę posadę, po-

nego zgonu.
KONIEC.
"
nu

żądaną dlą mnie, i dzisiaj spędzić. mam
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