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Tak

naszej skarbowobudżetowej...

zażzął p Rajmund

Poincarė

deklarację programową swego rządu,
gdzie obok pana
Herriot'a
zasiada
p. Ludwik Marin, obok pana Briand'a
— p. Andrzej
Tardieu,
a obok
p. Painlevć'sgo — p. Maurycy Boka-

nowski.

Ale

zaledwie

p,

Poincarć

gał zwołania zgromadzenia narodowego w Wersalu skoro tylko parlament
projekt ten uchwali.
;
Rada ministrów zadecydowała, iż rząd sprzeciwi się
wszelkim
do:
datkowym wydatkom, na które nie znalazłoby się odpowiedniego pokrycia
z wyjątkiem wydatków na sprawy związane z odpowiedniemi atryb ucjami
każdego z ministrów.
| Rząd złoży parlamentowi projekt w sprawie
kasy
amortyzacyjnej
dnia 4 b. m. i będzie domagał się jak najpilniejszego
jej załatwienia.
Zgromadzenie narodowe zbierze się prawdopodobnie 10 lub 12 b. m.

Prześladowania

zdołał odczytać pierwsze zdanie swej
deklaracji, kiedy z ław komunistycznych podnoszą się okrzyki:
Deklaracja rządu,
— A bas Poincarć-la Guerrel Hou,
hou...
„. WASZYNGTON, 2—Vlli. Pat. Meksykański chzrge d'affaires złożył
Przewodniczący dzwoni. Prawica, oficjalne oświadczenie
swego rządu
w
sprawie
konfliktu kościelnego.
centrum i znaczna część lewicy wstaje Oświadczenie to stwierdza, że Kościół w okresie swej pełnej politycznej
i urządza p. Poincarć'mu owację. Ale władzy Meksyku nie okazał się czynnikiem twórczym. Kościoła tego
nie
lewe skrzydło radykałów podnosiłsię należy sądzić według Kościoła Stanów Zjednoczonych, ponieważ stosunociężale, z musu, Posłowie tego od= ki w obu krajach są zasadniczo różne. Tylko ten kto zna historję Meksycienia rzucają ku komunistom spojrze- ku może zrozumieć obecny konflikt.
nia pełne nienawiści. P. Daladier,
, Kościół w Meksyku przez 300 lat nie podniósł
jednak
kultury w
kartelista integralny,
woła pod
ich kraju do poziomu w innych państwach. Wskutek
rozdziału
Kościoła od
adresem:
państwa kościół będzie zmuszony ograniczyć się wyłącznie do
czynności
— Głupcy, wy mu tylko poma- duchownych.
gacie!
Oświadczenie
biskupów.

Kościoła w Meksyku.

| wskazuje palcem na p. Poincarć-

go, który spokojnie czeka na trybunie aż się uspokoi.
Istotnie, wrzawa

cichnie.
—

Później,

mogą zajść

ciągnie

p. Poincaró,

pomiędzy

lūdžmi

rząd

,
MEKSYKA, 2—VIII. Pat. Biskupi katoliccy
wystosowali
do,
rządu
pismo, w którem oświauczaja, iż skłonni byliby zawrzeć
porozumienie z
rządem na czas, dopóki ludność w drodże plebiscytu nie zadecyduje
w

w sprawie obecnego konfliktu.
Jednocześnie biskupi zalecają zaniechanie prześladowań

stanowiący.ni
różnice zdań
co do rozporządzeń antykościelnych. Wczorajszy pochód robotników
innych kwestji, ale dziś wszyscy są w zupełaym spokoju. W tym samym czasie ludność
wierna
zgodni co do konieczności, co do zanosiła w kościołach modły o poprawę sytuacji.

nagłości i co do środków
finansów...
Komuniści

znów

ratowania

zaczynają

hałas.

2Vil. Pat.

W

Słychać różne okrzyki.

Nagle wstają ło wała rozproszyć tłum zgromadzony

28)

mąż

(jest

ich

i zaczy-

nają wyć «lnternacjonał», Przewodaiczący dzwoni

z całej

siły, a cała nie-

mal sala bije oklaski.

Śpiewu komu-

ciła kamieniem

Pod wpływem tego zajścia przyszło do poważnych
których wojsko użyło broni palnej raniąc 9 osób.

Nowy

Wielkie

gabinety

powinny

powiadzć, a dużo
care zapowiedział

mało

zdziałać,
jedynie,

za-

szef

rząd będzie się starał podnieść kurs
franka i że wprowadzi nowe podatki
pośrednie i bezpośrednie.

— Panowie,
zakończył premjer,
przystąpmy natychmiast dp trudnego
zadania, jakiego domaga się od nas

Republika i Ojczyzna!
Ostatnie słowo rzucił p. Poincare
tonem wyzwania pod adresem komunistów, którzy przyjęli je szyderczemi

okrzykami. Już z miejsca zapowiedział

rozruchów

w 'czasie

G.P.U.

MOSKWA, 2—VIll. Pat, Prezydjum centralnego komitetu
wykonawczego zamianowało szefem
politycznej administracji państwowej Wiktora
Mencińskiego.
Menciński
pracował od
wybuchu
rewolucji przy boku
Dzierżyńskiego. |

P. Poin- BEST K SIT TESTAI TTT
że jego
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-. Eksport węgla polskiego.

Usunięcie

usterek

w obrocie

taborem

kolejowym.

„WARSZAWA, 2Vill (PAT). Dnia 31 lipca odbyła się w Ministerstwie
Kolei pod przewodnictwem ministra koiei
Romockiego w obecności ministra Przemysłu i Handlu inż. Kwiatkowskiego z udziałem
przedstawi:
cieli przemysłu węglowego zagłębia górnośląskiego i dąbrowskiego. Konferencja miała na celu wyjaśnienie chwilowych usterek przy obrocie taborami kolejowemi, a zwłaszcza węglarkami z uwzględnieniem
szczególnie
ważnych momentów odnoszących się do eksportu węgla, jako to: przydziału wagonów kopalniom, czasu na ładowanie z zagłębia i wyładowanie
węglarek w portach, oraz tworzenia się zatorów
na
szlakach i stacjach

p. Poincare, że sprzeciwia się dyskutowaniu wszelkich interpelacyj przed towarowych, Minisierstwo
kolei wyjaśniło jakie zarządzenia są w toku
dyskusją nad projektami finansowemi, aby powiększyć ilość węglarek oraz regulować naładowanie według możjakie właśnie przedłożył
lzbie. Pro- ności wyładowczej. Szczegółowe wyjaśnienie tych zarządzeń spotkało się
jekty te przewidują 6 miljardów
no- z uznaniem przedstawicieli przemysłu węglowego.
wych
podatków.
Plan
ekspertów
przewidywał tylko 5, ale rząd zdecy:
Drogą wodną przez Szczecin.
dował
podnieść
płacę
urzędników
WARSZAWA, 2VIli. PAP. W poszukiwaniu nowych
o 12 proc. więc potrzebny
mu
jest
dróg ujścia
zagranicę dla węgla polskiego zaczęto już transportować
dodatkowy miljard,
węgiel
drogą

Dyskusji nad

mową

nista

właściwie

Renaud-Jean

deklaracją

progra.

nie

Komu:

było.

wygłosił

krótkie

przemówienie,
w
którem stwierdził,
że porażka
Kartelu jest zupełna,
albowiem na fotelu przewodniczącego
zasiadł znów p. Raul Peret, przewodniczący z okresu 1919/24;
na czele

wodną do Szczecina, Węgiel

ten ładuje

sę

w

Tamie

Garbarskiej pod

Poznaniem na barki, a stamtąd już drogą wodną do portu
i dalej morzem zagranicę. Pierwsze próby dokonane z temi

w

Szczecinie
transportami

wykazały dużą ich dogodność.

«Bilans
WARSZAWA,

eksportu

2;VIII, PAT.

W

styczny kończy

Mówca

komuni-

gwałtownym atakiem

na socjalistów, którzy „zdradzili* masy
robotnicze
i ponoszą
za wszystko
odpowiedzialność.
Radykałowie radzi tego słuchali,
a socjaliści, zwróceni
ku ławom komunistycznym, grozili pięściami i kłócili się ze swymi brzėmi-moskowita-

mi. Ale kiedy

skończył

p.

Renaud-

Jean, wszedł na trybunę pos. Compere-Morel, socjalista, aby dalej
odpowiedzialności popchnąć.

ciężar
Zaczął

lipcu r. b. wywieziono

przez

porty

O obalenie testamentu śp. Żeromskiego.
WARSZAWA, 2/Vill. (£el.wł Słowa), Siostra śp. Stefana Żeromskiego
p. Bolesława Endrychowa wystąpiła ze skargą w Sądzie Okr. w Warszawie o obalenie testamentu swego brata.
Jak wiadomo Żeromski zapisał cały
majątek córce swej z drugiego
małżeństwa 13 leiniej Monice. P. Edmanowa żąda ażeby córka otrzymała
połowę majątku (spuścizna literacka i willa w
Konstancinie)
natomiast

druga połowa przypadła dla niej i pierwszej żony.

Samobójstwo

podpułkownika

Szt. Gen.

WARSZAWA, 2,VIII (że, wł, Słowa). Dziś rano popełnił samobójstwo
ppułk. sztabu gen. Stanisław Laudański. Podczas wojny pracował ppłk,
że «Blok Narodowy się odbudowa ». Laudański w Il oddziale, później zaś w Ill pułku ułanów,
Przyznać należy, że tego rodzaju EDO ESEE
=-->
NN UTENOS TT
mówić przeciw
radykałom,
brak
charakteru i śmiałości

których
sprawił,

zarzut jest cyniczny, Jeśli radykałowie
znaleźli się w sytuacji
bez
wyjścia,
jeśli część wśród nich zaczęła
nawet
zerkać ku centrum — to dlatego, że
socjaliści mgdy nie chcieli
wejść do

rządu i podzielić z nimi
odpowie:
dzialności.
Przemawiał jeszcze republikanin
socjalny Fryderyk Brunet, który próbował,bronić fikcji Kartelu. Zwracając się wyraźnie przeciw pp. HerfioVowi

i Painlevć'mu

zawołał:

— Kartel, to nie jego

to ludzie tu obecni,.
. Nakoniec zabrał głos

wodzowie;

pos.

Frank:

lin Bouilion, który w łonie radykałów

już od roku domagat

się stworzenia

rządu jedności narodowej.

NONATTASNOAIS T EBNESI

— Żałuję, mówił, że gabinet

nie zupełnie

odpowiada

być powinien...
— Bo nie jestem
któryś z socjalistów.

ten

pojedyńczego

z cza-

okolicach Inowrocławia

życia dokonał

wpatrzony

w umi-

Zaczął od demagogicznego apoteozowania ludu, rzucając na Polskę całą hasło: «Zbawienie leży pod sier:
mięgą».
Było to dawno temu, około
mniejwięcej roku 1885-g0. Lecz ety-

kieta ludówości przylgnęłatdo Kaspro-

literatury* szlacheckiej,

mianując go

«najgenjalniejszym _ przedstawicielem
wsi

i ludu»

się

z najistotniejszych głębin

oraz poetą wywodzącym

duszy

chłopa polskiego. Prawda. Zostało w
Kasprowiczu
wiele z „syna ziemi“
przepięknych,

do

swego

nie wymieniając na- waniu

Składu,

jak

ostatnich

Jeszcze ;w
wierszach

z

księgi zatytułowanej „Mój Świat” (co

nad uchwaleniem

nagłej pro*

z cedury, jaka przy dyskusji projektów
finansowych będzie
zastosowana, za
aby га- wnioskiem Rządu głosowało 418 gło-

— Dziwna rzecz, mówił;
tować franka od katastofy ucieka się sów, a tylko 31 przeciw. Większość
do pomocy
tych, którzy sytuację ta jest pewna. Ale gdyby sukcesy
obecną wytworzyli...
Przystąpiono do głosowania:

polityki monetarnej Rządu: nie były
368 bej szybkie—opozycja zacznie wzra«

głosami przeciw 13i uchwalono
za- stać,
ufanie do Rządu. Przeciw głosowało

Kazimierz

Smogorzewski.

PIŃSK, 2—Vill. Pat, 31 u.m. popołudniu

Raczyński

pp. Ministrowie

i

Staniewicz w dalszym ciągu swej po-

Lirykiem tylko pozostat bez zmian

od początku
do
końca.
Próbował
dramatu. („Uczta Herodjady*,
„Mar-

W „Gazecie Warszawskiej*
nięto
Kasprowicza poetą
wym!

Czyliż

okrzyk- Polesiu,
narodo-

Następne

by bunt, który był isto-

tą arcydzieł poetyckich

Kasprowicza,

posiedzenie

czwartek

Senatu,
południu

o g. 5 po

5 bm.

zostało wyznaczone

We

Pat.

2—Vill.

WARSZAWA

miał być istotą duchową
nowej Polski? A cóż specyficznie „Nnarodowego“

znajdziemy w Kasprowicza

£

Se-

posiedzenie

natu. Na porządku dziennym znajdu:
sprawy załatwione
ja się niektóry
dnia 2
przez Sejm na posiedzeniu
sierpnia,

inwekty-

o ekspioafa:

umowy

Rewizja

Powiedzmy rychlej - z Kasprowicję Puszczy Białowieskiej.
czem zeszedł do grobu
potężny w
WARSZAWA, 2.VIII (£elwł, Słowa)
literaturze polskiej wyraz uniwersaNa
najbliższem posiedzeniu komitetu
lizmu.
Ogólnoludzkim jest

Kaspro-

ekonomicznego

wicza prometeizm. On to spokrewnia
go ż największemi duchami
światowego pismiennictwa,
wolno

czy

wszech-

będzie

będzie roz-

rewizji

umowy

spółką angielską eksploaiującą
czę: Białowieską.

ze

Pusz-

:

Traktat sowiecko-angielski
a $ 16 statutu Ligi. WARSZAWA 2VIII. (tel. wł.Słowa).

Popularnym nigdy Kasprowicz nie

był i wątpić

ministrów

patrywana sprawa

nim

piórze, w rzucie myśli i słowa tężyz- Żeromskim dzielił Kasprowicz władzę udzielił następujących wyjaśnień: |
nę i dosadność chłopską, chłopskie nad sercami i myślą swego pokoleSprawa traktatu niemiecko-sowiecnia",
(„Kurjer
była i jest przedmiotem bacz:
Poranny“)
kiego
Ani
na świat
setnel
i ludzi spojrzenie, nawet
nej
uwagi
ze strony rządu polskiego.
części
wpływu
nie
wywarł
humor chłopski — lecz był on już
takiego
Z kilku stron wysuwane
są pewne
jak
Żeromski
i Wyspiański, W
jakże dawno odbiegł od «ludowych»
pro- wątpliwości co do zgodności traktatu
meteizmie swoim stoi Kasprowicz — z zobowiązaniami wynikającemi dla
ołtarzy!

W głębie filozoficzne zapadł porzuciwszy
społeczne _ zagadnienia.
Pochłonęły go wieczyste
Sprawy
duszy ludzkiej z połączenia tęsknoty
do wszechbytu z poczuciem siły,
jak iskra z krzesiwa uderzonego stalą,

z

porywie, któremu

| w

prometeizm.
żaden

Kasprowicza—

wspaniały

wybłysnął

naszych

poetów

ostatniej

wolno wyrazić się —
na polskim Parnasje.

odosobniony

członka Ligi Narodów z art. 16 Rząd
polski powziął również takie wątpliwości, Ze strony państw zaintereso

Zrósł się — jak się rzekło — z
wanych
w tej sprawie otrzymał jedTatrami, z ich nastrojami, z ich przy nak uspakajejące
zapewnienia.
Cała
rodą, z góralskim ludem, Kazał siebie sprawa wymaga jaknajszczegółowszeo zbadania.
Sądzę,
że Liga Naropochować nie na Kujawach lecz w

ów może
w tym względzie wydać
Zakopanem, na. starym cmentarzu
opinję. O ile mi wiadokompetentną
gdzie leży Stanisław Witkiewicz po-

mo sprawa
ma być poruszoną
na
najbardziej kompetentnym
do interpretacji paktu terenie tj. na najbliższem

grzebany.

Polska straciła wielkiego poetę, W
doby nie sprostał, wzbił się Kaspro- żałobne dzwony
niech uderzą po ca- Zgromadzeniu.
Rząd polski będzie
wicz, odmawiając hymny swoje po- łej Rzeczypospolitej.
Drzwi Panteonu bardzo chętnie widział sprecyzowanie

tężne, — na „Wzgórze Śmierci*.

niech

się szeroko

stanowiska

otworzą.

Zgromadzenia,

bo to je*

Mało kiedynie może przyczynić się do wyjaW twórczości swej ówczesnej — dy wchodził przez nie
któryś z wiel: śnienia atmosfery
ogólno-europejstylem kich w narodzie,
swoim
lapidarnym
pisze
dostojniejszą opro- skiej.
Briickner—objął Kasprowicz nędzę i
mieniony sławą,
rozpacz całej ludzkości, jej bezsilne
Zmiana statutu Banku Pol-

zmaganie

у

się z namiętnością, z grze*

skiego,

Jan Kasprowicz urodził się w r. 1860*
chem, ze złem, Nawet na widok
WARSZAWA, 2Vili (żel, wł Słowa)
tym, we wsi Szymborzu pod InowrocłaProf.
Kemmerer
złożył min. Klar:
Golgoty pada (u Kasprowicza) dusza
wiem, Gimnazjum
ukończył w Poznaniu,
w ramiona wabiące Lucyfera. Nikt Studja uniwersyteckie odbywał w Lipsku i nerowi memorjał o statucie Banku
Polskiego, który zostanie uzgodniony
z równą, nieraz szorstką siłą nie

Wrocławiu. We Lwowie pracował w dzien= z wnioskami prezydjum Rady Banku
nikarstwie. Tam też został powołany na ka- i będzie podstawą uchwały akcjonarchu i popiele, karnych samooskarżeń, tedrę uniwersytecką. Zuawcą literatury pole juszy zmieniającej statut oraz dekPrezydenta,
zatwierdzającego
jako *skiej był znakomitym. W 19ilitym wyszły retu
Stwórcy
wyzywań
dumnych
jego dzieła oryginalne w sześciu dużych statut.
współwinnego. Te wielkie ziby mod- tomach. Ostatni tom, <Mój świat» ukazał
P. Kemmerer
w tym memorjale
litwy, „Salve Regina", „Moja pieśń się w drugiej połowie 1925 r. Porzuciwszy
wypowiaada
się m. in. przeciwko
wieczorna”, „Ginącemu Światu” da- Lwów przed sześciu laty przeniósł się do przepisowi pozwałającemu Bankowi
od własnego domu leżącego u drogi z Zakopa- kupować
odbiegły
daleko
bardzo
leko,
papiery wartościowe państwowe, uważając
że przepis
ten
religii, _ prawowierności, nego do Poronina.
wszelkiej

tarzania

tego

się w pro-

Kasprowicza

Bóg

dogmatyczności

Kasprowicz odznaczał się fenomenalnem

zdrowiem.

W ostatnich dopiero

latach

mógłby

który tkwi w nas samych...

Paryżu.

bez- strony, zwłaszcza tak wysoko „położone jak

W

być furtką do inflacji.

Echa zajścia w ambasadzie w

za*

to nie Bóg teologiczny, unoszący się
padł na cukrzycę i chorować zaczął na żeri przestrzenią, to Bóg, ce. Lekarze naglili aby porzucił górskie
nad czasem

WARSZAWA,

nadziejnym pesymizmie szamotał się Zakopane a nawet Poronin.
Kasprowicz
aby, z sił wy- nie dał sobie wyperswadować, że życiem
Kasprowicza,
duch
może przepłacić jeśli nie zmieni miejsca

2VIiil

(tel.wł.Słowa),

Zajście w lokalu ambasady naszej w
Paryżu,

wywołane

spoliczkowaniem

przez p. Smogorzewskiego

sekretarza
czerpany, zejść w ciemności. Cóż, że
przebywania. W niedzielę, 1 go b. m. nagle ambasady p. Czajkowskiego, niewąt:
w mistycznej ekstazie szukał Wiary? mu sę pogorszyło, Sładł za stół do obiadu. pliwie w wysokim stopniu podkopało
Rozum szarpał go wciąż, powtarza* Nastąpił atak i zgon prawie momentalny. autorytet p. Chłapowskiego we Fran-

W

Pozostawił

w nas

zło tkwi

jąc: zło jest wieczne,
samych,

Buninów

napisał

okresie tym

niejasności.
i

duża

przedewszystkiem

wizja

Żywiołowa
tkwi

oto

co

w hymnach

Kasprowicza.

| nastąpił okres

tmiczna,

surowa,

z cji i bezwarunkowo
niję jego

na

utrudni

pozosta:

dotychczasowem

siano

p.

Kasprowiczowej

Premjer wysłał

szorstka, często

ary-

przemędrkowana

EBZNWY TOPIC

<Poruszony

Również

p.

depeszę następującej
do głębi

śmiercią Ś. p.

męża Pani, nad którą

boleje cały na-

ród

pani

polski,

wyrażam

rządui własnem
współczucie».

mój

T

CASCARINE

WARSZAWA 2. VIII, (żel. wt. Słowa)
Prezydent
Rzplitej i marszałek Piłsudski wysłali depesze kondolencyjne

do

swego

sta-

nowiska.

Kondolencje,

trzeci — ostatni. treści:

uspokojenie.
Nastąpiła rezygnacja,
Rozpacz rozpłynęła się w przebóstwiony jakiś altruizm. Poezja Kasprowicza, dziwaczna,

Marję

przez p. Chłapowskiego

i

siła —

żonę

p. Zdzisławową

s

o prozę, spo-

zarywania

Kasprowicz

oraz dwie |córki,

Kaspro- Małaczyńską tudzież p. Władysławową Ja: wjsku. Wobec tego należy się liczyć
rocką, poślubioną znanemu artyście-mala- w najbliższym czasie z opuszczeniem

h

i liczności. rych

zwiska, zaatakował p. Herriotfa,
którym jest „na noże”.

Polesiu.

na

Ministrowie

już niefbył bynajmniej wielkopolską za- kiedykolwiek. Przez to samo zbyt
zagranicznych na
grodą wioskową'lecz górali zakopiań: wydaje nam się pochopnem
twier- W komisji spraw
zapytanie
w
sprawie
trzktatatu so:
dzenie, że „wraż z Wyspiańskim i
skich światem) miał
Kasprowicz
w
wiecko-niemieckiego p. min. Zaleski

mistyczna

p. Franklin-

i Bząd.

Sejm

wicza na zawsze.
Wczoraj
jeszcze, wach przeciwko
Stwórcy, w jego
po zgonie, wynoszono
go najwyżej bezdennym
pesymizmie, w jego roz=
jako antytezę Mickiewicza, Słowackie* Pacznem wadzeniu
się z Bogiem?
go, Fredry,'„reprezentantów kultury, i

Bouillon, zapewnił, że jest bezintere- Tembardziej, że przy drugiem głososowny, poczem

oraz

się samodróży inspekcyjnej udali
Kossowa,
do
n/B
a
Brześci
z
chodem
przezna:
łowane Tatry — pod których stoki
się z terenami
zapoznając
mięskie i
był się przeniósł ze Lwowa,
Z rów- chołt*, aby najlepsze wymienić) lecz czonemi na szkoły rolnicze
i Mereczow*
żeńskie w Kossowie
nin rósł ku górom, aż szczytów ich żaden z utworów scenicznych
Kas- szczyźnie óraz dokonywując po droduchem swym dosięgnął.
prowicza
nawet
nie zbliżył się do dze inspekcji nadleśnictw i powiatoPo Żeromskim arcymistrzu prozy jego utworów poetyckich. Prozy ar- wych urzędów ziemskich. Rano dnia
polskiej z ostatnich lat, zwalił się tystycznej nie tknął.
1 b.m. pp. ministrowie wyruszyli na
jest obecnie
która
rzekę Hrywda,
oto kolos poezji. Była bowiem pieśń
Pod pierwszem wrażeniem zgonu regulowana. Następnie pp. ministro+
Kasprowicza jako organu ogromnego wielkiego poety
pośpieszył p. Stroń- wie udali się do Pińska,
*
granie, a nikt mu z poetów doby os- ski zapewnić, że Kasprowicz
zgro*
licznie
wsi
i
miast
ć
Ludnoś
„wy*
minitatniej nie dorównał
w potężnym dobył z mgławic
pp.
ie
powitan
na
się
duszę nowej,
roz- madziła
wykazują duże zainteresowalocie ku odwiecznym
tajemnicom szerzonej na rzesze
strów,
ludowe, Polski“.
na
Rządu
członków
nie pobylem
bytu.
—

sów Bloku Narodowego, zarówno co

się bardzo

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej I 3-ej 30 gr
2
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 er. Ww n-ch świątecznych
j.
Aro
proc.
25
o
tabelowe
i
cyfrowe
ia
Ogłoszen
drożej
z prowincji o 25 proc.
10 groszy,

Umarł
Kasprowicz.
Urodzony zaczęła dzwięczeć
tem,
czem
fakprzed sześćdziesięciu sześciu laty pod tycznie jest w istocie swej poezja —
chłopską strzechą w piaszczystych i muzyką.
:

równinowych

5

|
Świat 46—14
WARSZAWA
24
wicza
Mickie
.
A—ul
ATOW
POWI
WILEJKA

OGŁOSZEŃ:

CENA

za tekstem

28 komunistów, 96 socjalistów, 3 ra” wicz
Jest to istotnie większość

Maja
ŚWIR — ul. 3-—go Nowy

Mackiewicza 63

najświetniejsze swoje utwory,
temu czem dykałów i 4 dzikich, Na 130 radyka- istotne arcydzieła kunsztu poetyckie- rzowi.
‚
łów 50 wstrzymało się od głosowania. go, pomimó ogromnyc
dowolnośc

w nim..—rzucił

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

о

15 groszy,

— ui. Mickiewicza 20

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

Zgon Kasprowicza.

w formie,

Zaperzył

n-ru

ul. Ratuszowa I

—

NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28

— Związek Ziemian

niszczona ryczałtem.

wyśpiewał

w lipcu.

polskie 373301 ton węgla. Z tego przypada na Gdańsk 207931 „ton,
rządu stoi znów p. Poincare, a pp. Gdynię 35351 ton. W porównaniu
z czerwcem
roku bieżącego export
Herriot,
Painleve i Briand
«przeszli węgla tylko przez poity polskie wzrósł
w miesiącu lipcu o 36842 tony.

na stronę wroga».

ul. Majora

—

po kres żywota. Prawda,

dookoła Kościoła, jakaś kobieta rzuz żandarmów.
Policja zabiła tę kobietę.

zabijając jednego

nistów prawie nie słychać.

Kiedy
ukończyli
strofkę haias
znów cichnie i p. Poincare może do*
kończyć odczytywanie deklaracji, któ:
ra jest zresztą krótka
i skromna.

odbył się
kościołowi

sobotę 31 bm. w chwili kiedy policja usi-

jak

jeden

3
i wydawania

Salwa przed kościołem.
MEKSYK.

LIDA

p. Poincare.,

pie- nadania ustawie charakteru prawa konstytucyjnego rząd będzie się doma-

naszego

KOSZYRSKI

WERSALU

— Gabinet, jaki Staje przed
PaPARYŽ, 2 Vili. PAT. Rada ministrów przyjęła projekt ustawy w
nami, powstał w atmosferze narodo*
sprawie utworzenia autonomicznej kasy dla amortyzacji
bonów
obrony
wego pojednania w celu zapobieżenarodowej oraz eksploatacji przemysłowej monopolu tytuniowego. W celu
nia
niebezpieczeństwu
grożącemu

jednocześnie wartości
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Ustawa o cudzoziemcach,
' WARSŻAWA,

ostatnich

Judasza.

czasach

się nieścisłe

32VII

PAT.

W

w prasie ukazały

a nawet wręcz tenden-

SEJMU.

Izby Poseiskiej.
Załatwienie poprawek Senatu do projektu .zmiany

List do Redakcji.

Posiedzenie

Konstytucji.

cyjnie zredagowane informacje o przy— Korespondencja «Słowa» —
na którem został
Na wczorajszem
popołudniowem mem posiedzeniu,
gotowanym przez rząd polski projekSoły, pow Oszmiański, - cie ustawy o cudzoziemcach.
lnfor- posiedzeniu Izba przystąpiła do za» zgłoszony.
Dzień 20 lipca rb. winien być jak- zadowolenie swoich ambicji
Oraz art. 9 i 10 o wejściu w ży:
i oso- macje te znalazły niepożądany od- łatwienia poprawek Senatu do ustawy
najstaranniej wykreślony z życia i bistych interesów znaleźli. Lecz nie dźwięk w prasie zagranicznej. W o zmianie Konstytucji i da ustawy © cie ustawy i jej wykonaniu
rozwoju spółdzielczości, a tem samem przejrzeli ci panowie, że tem samem celu
Art. 3 projektu, zmieniający art.
sprostowania
tych informacyj pełnomocnictwach. Po przemówien'u
unarodowienia rodzimego handlu, w na siebie wyrok surowy wydali. Bo i zapobieżenia dalszemu ich rozpo- sprawozdawcy Chacińskiego (ChD) 25 konstytucji o procedurze zwoły
naszem niewielkiem, lecz dość ruchli- ludzie którzy nie chcą widzieć i sły- wszechnieniu, wskazane jest podanie zabrał głos p. marszałek Rataj i usta- wania, zamykania i odraczania Sejmu
wym miasteczku. W dniu tym, licy- szeć głosu zdrowo myślącego ogėlu, następujących wyjaśnień:
budżetu
lił w drodze wykładni procedurę co i o sposobie uchwaiania
tacyjny młotek komornika sądowego, skazani
Senztu.
są
na
pogrążenie
się w
i
poprawkam
do
Sposobu
załatwiania
poprawek
4
z
przyjęto
Wszystkie państwa posiadają dzidokończył ostatecznie dzieło, rozpo- nicość.
Tak
Trzy
z
tych
poprawek
mają
charakter
się i stało.
Objąwszy siaj specjalne.
poczynionych
przez
Senat
w
sprawie
przepisy
dające im
częie przez
dotychczasowy
zarząd spółdzielnię w swoje władanie,
całą możność dokładnej kontroli nad ru: zmiany
Konstytucji.
P. marszałek wyjaśniający, ostatnia zaś przeredagoi radę nadzorczą
na żywym
trupie parą rozpoczęli powolną jej likwidację,
stanat na stanowisku,
że
w
myśl wuje ustępostatni poprzedniego prochem
cudzoziemców:
*
Środkami
tej
jaki od roku przedstawiała
z siebie nie troszcząc się o pojedyńcze głosy
jektu dotyczący prawa rządu do poartykułu
125
Konstytucji
do
wpro:
kontroli są w każdym państwie: obojedyna tutaj polska placówka handlo- sprzeciwu i oburzenia członków.
zesztoroczzmian wy- siłkowania się budżstem
wiązek meldowania,
rejestracja i le- wadzenia do Konstytucji
wa mająca nazwę «Spółdzielnia Rol„Pracę
„panėw“ ;;zniweczyli,
po- gitynowanie
Sejmu nym lub ustawą o kontygencie reobywatelstwa.
Niema magana jest zgodna uchwała
niczo Handlowa». Będąc jedynym pol- wierzone fundusze ogółu
członków więc powodów cla kiórego państwo i Senatu powzięta
większością - 2/3 kruta wrazie niepowzięcia na czas: od
skim sklepem w całej Solskiej gminie, roztrwonili, i w końcu bez
zwo: polskie
nie miałoby
tych
samych głosów przy obecności co najmniej powiednich- uchwał.
zaopatrywała
oną
w
artykuły co- łania
i |podania
do
wiadomości zasad
Art. 5 projektu zawierający do art.
stosować п siebie, Istotnie połowy - ustawowej liczby posłów
dziennego użytku i narzędzia rolnicze członkom Zebrania o stanie niewyi
senatorów.
konstytucji poprawkę redakcyjną
35
wspomniany. projekt
ustawy. przewimieszkańców miasteczka i okolicznych płacalnym spółdzielni i zaciągnięcia duje, że cudzoziemiec będzie musiał
Przeciwko . tej interpretacji « opo' upadł.
gęsto rozmieszczonych wsi. Ludziom o tem opinii faktycznych gospodarzy,
Upadł również art. 8 projektu na(Wyzw.),
meldować o każdej zmianie adresuw wiedział się poseł Bagiński
niewtajemniczonym
w
zakulisowe w dniu 20 lipca resztki towarów zlidający
3 Sejmowi prawo. dokonania
który
stanął
na
stanowisku,
że
decyciągu 24 ch godzin. Należy jednak
sprawy prowadzenia tej spółdzielni cytowali, jednakowoż i na tem robiąc zauważyć, że ten sam obowiązek dować ostatecznie powinien Sejm. ta rewizji ustawy konstytucyjnej własną
przez obecny zarząd i radę nadzorczą sobie dobre interesa jak naprz. p. Siejepaństwo połskie nakłada
na swoich znaczy nawet w wypadku odrzucenia uchwałą w. ciągu jednego jroku,
do chwili
obecnej jej samowolnej luk Wincenty zakupił całe urządzenie
y
żeli
drugi
Sejm
będzie
rozwiązan
poprawek
Sejmu
przez
Senat
Sejm
własnych obywateli.
likwidacji, dziwnem'” zdać
się moze wewnętrzne sklepowe ża... 5 zł. naDalej
cudzoziemiec
będzie. mu- te poprawki może uchwalić większośią przed upływem roku po ukonstytuo:
by takowa nie zdołała
utrzymać się siona warzyw i t. p. wartości
kilku- siał się rejestrować w ciągu 8-u dni 2/3 głosów.
waniu się nie dokonawszy: tej rewizji.
będąc przecie jedynem polskiem zródłem dziesięciu złotych za.. parę złotych.
Art. 6 projektu uzupełniający art.
Marszałek zastrzegłszy się, że nie
po przyjeździe. Przepis ten jest wzo:
zakupów tutejszej ludności, posiadając A członkowie spółdzielni, którzy we rowany na'jednej z najliberalniejszych jest
ostatecznym
i nieodwołalnym 44 konstytucji, a traktujący o prawie
prawie że bezpłatnie, obszerny i wy- własnych
sprawach
zjechali się na ustaw © cudzoziemcach a mianowicie inierpretatorem Konstytucji
i o prawie wydawania
odczytał dekretowania
godny w centrum
miasteczka lokal, targ w tym dniu do miasteczka, oczom
na ustawie szwajcarskiej, która rów» pismo marszałka Senatu stojącego co rozporządzeń z mocą ustawy na podopłacając minimalne podatki w myśl swoim nie dawali wiary, że tak ich
na tensamem
stanos stawie pełnomocnictw został uchwanież przewiduje
termin
8-u
dni. do tej kwestji
ustawy
o Spółdzielniach, wtenczas ci „apostołowie* oszukali i wyprowa*
lony.
W ostatnim ustępie tego artyWreszcie potrzeba posiadania
przez wisku.
gdy do 30-tu (tak!) żydowskich skle- dzili w pole.
па rząd obowią:
Przystąpiono
do głosowania. W kułu nakiadającym
cudzoziemców dowoiów
osobistych
pików opłacając dość znaczne podatI dzisiaj Spółdzielnia już nie egzy- jest powszechnie przyjęta.
rezultacie głosowania przyjęte zostały zek przedkładania dekretów względ:
ki, komorne, dejąc utrzymanie właści- stuje, pozostało do 4 tysięcy długów,
nie rozporządzeń w ciągu dnia14 po
Jeżeli chodzi o rygory zabezpie-- bez zmian:
cielom, oraz przy silnej konkurencji które nie dziś to jutro, przymusówo
zebraniu
się Ssjmu
pod groźbą ich
Art.
2
projektu
sejmowego
zmiepaństwo
przed* elementami
swoich że ziomków, sktomnie egży- zmuszeni będą pokryćrobecni człon- czające
niający art, 22 Konstytucji w kierunku nieważności nie uzyskała kwalifkoszkodliwemi,
to
polski
"projekt
jest
stują i handel prowadzą, w dodatku kowie, a narazie oszukani stanem inwiększości
2-3 głosów popod tym względem liberalniejszy ani- ustalenia co' nastąpić powinno wrazie wanej
nie posiadając tak znacznego kredytu, teresów Spółdzielni
żyranci wekslowi żeli odnośne ustawy innych państw. otrzymania przez posła lub senatora prawka Senatu nakładająca na rząd
jaki miała rok temu nasza spółdziel- poprowadzą swoje krówki na targ..
obowiązek komunikowania tych rozPrzewiduje bowiem
wszystkie kon- jakiejś korzyści od rządu.
nia, prowadzona wtenczas przez kilku Rolnik tutejszy
został rzucony na kretne wypadki w których "cudzozie*
dekretów rówArt. 4 projektu sejmowego. zmie: porządzeń względnie
miejscowych ziemian i światłych go- wyzysk i pastwę miejscowych
skle.
niający
art.
4
konstytucji
o
corocz:
nież
i
Senatowi.
Art.
4
projektu, zmiespodarzy, dających dostateczną gwa- pikarzy, którzy już w pierwszym dniu miec może być wydałony oraz przy« nem
ustalaniu budżetu na następny niający art. 26 konstytucji, w sprawie
znaje
prawo
odwoływania
się
od
derancję instytucjom handiowym i ban- licytacji narazie nieznacznie ceny
na
rozwiązywania "Sejmu i Senatu przyjęto
cyzji władz niższej instancji do wyższej, rok budżetowy.
kom, że udzielony kredyt własnym towarze podnieśli.
:
z wyjątkiem
ustępu
trzeciego tego
Art.
7
projektu,
zmieniający
art.
dając ponadto możność wstrzymania
funduszem zawsze pokryją. | w rzeczy
Dzisiaj każdy mieszkaniec
gminy
artykułu,
Dwa
pierwsze
ustępy o pra58
konstytucji,
"a
traktujący
o
tem,
wykonania decyzji do czasu rozstzysamej, przed rokiem spółdzielnia kiero Solskiej, zmuszony
został ten swój
wie
Prezydenta
i
ostatnim
terminie
że
wniosek
poselski,
żądający
ustąwana przez ludzi dobrej woli, uczci: nieraz krwawym potem zapracowany gnięcia przez wyższą instancję.
pienia
Rady
Ministrów
nie
może
być
90 dni dla zarządzenia nowych wy*
S
TAIP |
wych, światłych i ofiarnych w swej grosz ostatni
zostawić przepłacając DSL Ia UL GETZ
poddany pod głosowanie na tem sa- borów zostały utrzymane.
‚ jak na tutejsze warunki niewdzięcznej za towar w
licznym spekulacyjnym ich pieczy funduszu.
pracy, zaczęła się pomyślnie rozwijać, sklepiku. Hańbą okryliście nas, panoPrzyjęcie ostateczne ustawy o pełnomocnictwach.
Wierzę mocno, że Urząd prokura*
myślano już o założeniu Н! oraz wie Sieluki, Marcinkiewicze, Chanczewbliżej
-torski w to zechce wglądnąć,
majątku
Następnie przystąpiono do głoso: i obciążanie nieruchomego
począwszy od jesieni rozpocząć skup 5су ! & р.] pokazališcie
swoją nik- się zająć, i interesa poszkodowanych*
wania nad
poprawkami
Senatu do państwowego w drodze rozporządze
płodów
rolniczych po wsiach i fol- czemną krecią robotę,śżże nie potrafiwarkach, Kredyt na ten cel, oraz my sami we własnem podwórku go- członków obronić, winni zaś muszą* ustawy o pełnomocnictwach.=Z -po- nia о йе wartość poszczególnego
na przyszłość być unieszkodliwieni i śród 4 przyjęto 3. poprawki Senatu. — objektu nie przekracza
"100 tys. zło»
, źródło zbyiu były już zapewriione.
spodarzyć i własnemi rękoma
sobie zasiąść za kratki więzienne.
Sprawy 1sza z tych poprawek - rozszerzą za- tych, 3-cia poprawka wyjmuje
z zaLecz niestety, rozwijająca się pla- dobrobyt stworzyć, bo jesteśmy za tej zaniechać nie wolno, obowiązkiem
objęte
cówka polska solą w oku była kilku mali. Wystawiliście nas wszystkich wprost jest miejscowego ziemiaństwa kres spraw, których / rozporządzenia kresu pełnomocnictw' sprawy
przez ustawami antyalkoholowemi. Poprawwysilającym na pośmiewisko, że nie zdołaliśmy jako elementudość ruchliwego i Świa-* Prezydenta mogą «dotyczyć
tutejszym „działaczom*
kę Senatu wyłączającą z zakresu pełskreślenie
z
liczby
wyłączeń
spraw
się przedmniejorjentującymi się włościa- zamiary wasze w czas przejrzeć, i was domego swego dziejowega zadania:
sprawy
z dziedziny
objętych art. 69 konstytucji, a doty- nomocnictw
wspólnej na wsi, którzy tutaj,
nami, zaprezentować siebie jako „wy- samych od ołłarza naszej
szczególnie w czących rozdziału funduszów 'mięizy. szkolnictwa "powszechnego
i średi unie- naszej
ludu oraz zdol- zrzeszonej pracy odrzucić
bawcy“ uciśnionego
gminie, swoja ofiarną pracą państwo, a samorządy. 2 ga poprawka niego odrzucono.
(przez własną szkodliwić.
i powołanych
nych
na czele z czcigodnym ks. probo- umożliwia również zbywanie, zamianę:
Ale niech będzie te' wasze, narazie szczerm Kurpis - Grabowskim,
kieszeń, o czem tylko ci „apostołowie*
oraz
dobrobytu zwycięstwo, nad biednym obatamu- p. Aleksandrem Żylinskim prezesem Wniosek o rozwiąza nie Sej
wiedzą) do stworzenia

tutejszym mieszkańcom. | otóż rozpo

corym ludem,

ma przyszłość

temuż

ostatniemmu zdrową, chociaż kosztowną narazie nauczką.
Niech nie idzie
ża byle podmuchem - wiatru,
który
nieraz burze sciąga, niech na przy:
szłość rozpozna się w „lisach farbowanych*, i za ogonkiem ich nie idzie.
A tymczasem, tu zaszczepioną ganpola twoich sąsiadów, dla chłopa
trzeba tylko nafty i mydła»l? Są to grenę rozwoju spółdzielczego i unap. Sa- rodowienia handlu musimy jaknajry-.
słowa nauczyciela ludowego
i zacisnąwszy zęby,
nickiego, wypowiedziane na walnem chłej usunąć,
nad
zebraniu członków spółdzielni zwola- długo nie patrzeć i medytować
Bo większym jeszcze
nem rok temu przez podobnych jak on swoją hańbą.
okryjemy
siebie za swoją
«działaczy» p. Sielukiem Wincentym, wstydem
i. innymi bierność, brak odporności, sprzeciwiaJanem
Marcinkiewiczem
idącymi w ogonku za temi prowody- nia się złu i wrogem twórczości w
«krzewiciela Polsce. I z tych oto łaskawie udzie:
słowa
rami. Podobne
mi
szpalt tak poczytnego
oświaty rolniczej», jasno stawią spra- lonych
wę, że panowie ci ani rozumem, ani dziennika, zwracam się z gorącym apedoświadczeniem, nie sąi nie mogą być lem do zdrowo myślącego ogółu i
przygotowani do czynnej pracy spo- poszczególnych osób gminy Solskiej,
by zechcieli ze swej spiączki obudzić
łecznej na wsi.

wszędzie
częli ci działacze wmawizć
opanowali
i każdemu, że „panowie*
spółdzieinię, co chcą to z nią robią,
a wy płacicie im udziały, po co wam
potrzebne
pługi i nawozy
sziuczne,
które siejąc rozpyłają się wiatrem na

Praca

marne, się i zainicjować

nie poszła na

ich

obałamuciwszy większość obecnych
przeprowadzili
na żebraniu włościan

zwołanie

Zw. Ziemian, p. lgnacym Olszewskim

i zajmie miejsce

Czekamy:

czajnego zgromadzenia członków Spół:

*

<pogodnie

i jasno».

Jeden z poszkodowanych,
BRASŁAW.

dzieln, bo przecież de facto - takowa
— ()
Zatwierdzenie
statutu
drogouchwały obalające dotychczasowy za- istnieje, gdyż Zarząd z Radą Nadzor* o specjalnych opłatach
rząd i radę nadzorczą, a wybierając czą bezprawnie i samowolnie nie in- wych. Urząd wojewódzki w porozu:

spółdzielni, w nikczemnej swojej pracy udział jako

Kwestja

jeszcze się

teatralna.

ły cywilizowany świat.

„chwieją się”.
Wszędzie
teatry
Powie kto może: „Toczy je, jak czerw,
uwiąd starczy "...
Tak mówi

mitszych „ludzi

np. jeden

z najznako-

teatru”, niegdyś pra-

wa ręka Reinhardta, dziś sam luminarz kunsztu teatralnego, teatralnego
wogóle
świata, Ryszard
Ordyński.
Niedawno przecie (w zeszłorocznym

46-tym numerze
rackich*)

wyraził

„Wiadomości
się tak:

Lite-

„Proces

życiowy teatru nie odnawia się; teatr
pozostał w tyle po za objawami du-

chowemi

nowoczesnego

życia.

Gdy

literatura, gdy muzyka i sztuki plastyczne co chwila zdobywają się na
jakiś kapitalny gest, gdy

raz po raz

wytryska tam nowe źródło twórczości,
nowa forma i nowy wyraz,—teatr z
zadziwiającym spokojem tkwi w swej
rutynie, zadowolony z pozornych sukcesów, wyrażających się jakoby naj-

wierniej we frekwericji./ publiczności,
Huczy coraz to nowa fala zmieszanych głosów życia tuż pod oknami. tego budynku, walą o jego wrota
nieznane dotąd a potężne i jaskrawe
rytmy, dokoła słychać cudowny szept
tajemnych nowych uciech i rozkoszy
—ale wewnątrz gmachu cicho i głu:
cho. Tam

tych głosów

nie chce, bo pobożny
szew

3

nikt słuchać

ludek

ciągle

zbiera

powierzonego

i płaci

płatach drogowych dla powiatu Brasławskiego.
'

przestarzały”.

za towar szych warstw szerszej

2

—i

system

dokonałem

«napadu»

rzy Ambasady
nie»

mnie

na jednego

z sekreta-

mszcząc się za <zdezawuowa*

przed

Federacją

Międzysojuszni=

сга b. Wojskowych i że wobec tego <Ambasada interwenjowała w sprawie wydalenia
Smogorzewskiego

z granic

Francji».

Takie

przedstawienie nie odpowiada prawdzie.
Źródłem całej sprawy był osżczerczy
komunikat zarządu Związku B. Wojskowych
Polskich we Francji, małejjorganizacyjki z rgałych ludzi złożonej. Ponieważ komunikat ten
ogłosiło « jedno z pism polskich - wychodzących

w

Paryżu—wytaczam

jak i autorom
stwo.

zarówno

komunikatu

Komunikat

pismu

proces o oszczer-

ów dał

jednak

asumpt:

do

równić
oszczerczego łistu przeciw mnie skie:
rowanego a wystosowanego do Federacji
Międzysojuszniczej List ten podpisał między in
p. Czaykowski,

sekretarz

Ambasady.

Miałem

prawo moralne bronienia swej czci naruszo»
nej

w

sposób

tak

obowiązek
przeciwko

nieoczekiwany.

Miałem

energicznego * zaprotestowania
interwencji

paryskim

dotychczas

na gruncie

niestosowanej: * Spoliczkowałem

winnego.

Zajście miało miejsce w Ambasadzie.
Jest to okoliczność, przyznaję bez wahania,
bolesna. Wbrew najgłębszym moim przekonaniom o konieczności podtrzymywania po-

wagi i bezwzględnego szanowania naszego
przedstawiciejstwa' — nie mogłem zapobiec
temu co się stało. Tembardziej nad tem boleję. Czyż jednak mogłem szukać zadośćuczynienia gdziekolwiek w miejscu publicznem?
Iczy nie byłoby to z istotną szkodą

dła naszego prestiżu państwowego? Wszak
prasa paryska nadałaby zajściu rozgłos.
Czyn mój usprawiedliwia głębokie poczucie wyrządzonej mi krzywdy.
Działałem
pod

wpływem

słusznego

sferze, którą łatwo
Pan

oburzenia

w atmo=

jest zrozumieć

Ambasador

zareagował

i odczuć.

na

to

4 la

Izwolskij: zażądał wyrzucenia mnie z Francji. Bardzo prędko dano mu do zrozumienia, że nie jest to możliwe. Wówczas roze
puścił wieść, że do czynu z godnością narodową nie licującego się nie posunął. Na
Szczęście istnieje dowód w postaci depeszy
PASTA
ь
Federacja Międzysojusznicza
odpowiedziała na
list oszczerczy jak należało,
Stwierdziła, że ma nadal do mnie ca łkowite zaufanie; że wie dobrze, iż nic mi zatzucić nie można;

że dziwi

się, iź tego rodzaju

list wogóle otrzymała. Jak wiadomo, reprezentuję przy Federacji polski Związek Inwalidów, oraz jestem redaktorem
miesięcznika
<F, 1, D. A. C», organu _ Frderzcji wycko
dzącego po francusku i po angielsku. Numer wrześniowy tego mie sięcznika, z okazji
warszawskiego kongresu Federacji, pošwięcony będz'e Polsce,
Łączę

wyrazy szacunku

i poważania

Kazimierz Smogorzewski.
Paryż, 28 lipca 1926 r.

dzienny

129.

Na tem po-

wyczerpany.

Następne posiedzenie
się w połowie września.

odbędzie

Dr.M. Obiezierski

Wileński Bank Ziemski
rozpoczyna zmianę zarejestrowanych listów 'rublowych
naturze i kuponów od nich na listy zastawne,
Listy złożone będą się wydawały tylko na mocy
i takichże na kupony.

Deklaracje ze

szczegółową

po wniesieniu

wyżej

wymienionej

ceny

deklaracji

instrukcją.

w Banku w cenie 10 groszy za egzemplarz i mogą
i kosztów

na listy

wydają

być wysłane
znaczka

w

się

pocztą

pocztowego.

Wypełnienie deklaracji na żądanie klijentów może dokonywać Biuro Podań Towarzystwa Opieki nad dziećmi, mieszczące się w gmachu
Banku
pokój Nr. 12.
Bank. zacznie przyjmować « deklaracje

od

dnia 2.g0

sierpnia

rb.

Każdemu kto złożył deklarację zostanie wyznaczony dzień, w którym będzie mógł otrzymać w kasie listy złotowe. Na żądanie listy złotowe będą

się wysyłały pocztą na koszt ich właścicieli.

powrócił.

teatrem żydowskim jest
publiczności i bożenie elity inteligencji — oło przy” dowskiego
Dlatego. nawet p.
świecą obecnie — słabe.
oszczędnościowy. To mo: czyna dlaczego sale teatralne
A już najbardziej zacofanym te- że zażegnać fatalny kryzys, który pcha pustkami nietylko już w'dni powszed- Adler nie chce pozostać+w Warszawie;
atrem jest teatr polski.
Na szerokim teatry na próg bankructwa
i ruiny.* nie lecz i w świąteczne.
Frekwencja jak na niego nalegano, i wraca quand
móme-do New*Yorkuświecie już się prawie przechodzi do
Teatry powinne krzewić pogodę, zmalała katastrofalnie Ot, co jest! *
Dyr. Arnold Szyfman
uchodzi—
porządku dziennego nad Reinhardtetn, dać zapomnienie o troskach codzien:
Punkt widzenia, ani słowa, racjo=
myśli
słucha- nalny.
Ale — ale temi oto właśnie najzupełniej słusznie—za znakomitego
Stanisławskim Antoine'em, nad Duse, nego życia, oderwać
niewiedzieć jak
nad Komisarzewską, nad reżyserskiem czów od dręczących zmartwień. Ar- dniami
przyjechał do Warszawy z: kierownika, choćby.
imprezą
teatralną.
nowatorstwem Craiga, ba, nawet Taj- cydzieła posępne, przeniknione pesy- Ameryki, gdzie stale. przebywa, słyn- skomplikowaną,
rowa—u ras tymczasem— wyraża się mizmem, nie są na czasie. Należy też ny aktor żydowski Adler. Za pošred- Gdy zaczęła zawodzić gospodarka na
zowiącym
„Naszego
Przeglądu* do: jednym wielkim majątku,
Ordyński—najciekawsze pociągnięcia —opinjowat Kotarbiński—odłożyć do nictwem
się od
niego,
że w się Teatr Polski, dyr. Szyfman dobrał
teatralne pochodzą z czasów prywat- bardziej
szczęśiwych
-konjunktur i wiedzieliśmy
nej imprezy teatralnej Pawlikowskie- stosunków wystawianie
dla bonoru Ameryce— tak, w Ameryce! — teatr "sobie: folwark — Teatr Mały — bo
go w Krakowie i pierwszego okresu sceny utworów, mających wprawdzie żydowski, obsługujący warstwę lud- zawsze łatwiej gospodarzyć i tu i tam;
Teatru Polskiego w Warszawie.
-powinie, to tam się
nie najuboższą; tu się noga
głęboką waltość
literacką, lecz nie- ności z pewnością.
ściągnie superatę;
jedno wyjdzie na
„A jaką konkiuzja:
scenicznych, np. sztuki Claudela„ Za też... przeżywa ciężki „kryzys.
„Zmierzch bogów teatralnych za- kosztowne są mise enscene'y zarówW New Yorku jest aż trzynaście drugie — i zawsze CoŚ jeszcze zoże dyr.
panował
na całej linji, i nowych no pod
względem
malarskim jak teatrów żydowskich. Jest wśród nich stanie. Ba, był moment,
trzech
_gospodarzył
prawdziwych bogów musi świat zna- kostjumowych. Kotarbiński przytacza i prosperuje od wielu lat tak np. Szyfman na
Obecnie ma
leźć, aby na nowych ołtarzach roz- przykład. W Warszawie wystawiono teatr Gebla,. grający, według šwia-- teatrach -w Warszawie.
palić jakieś przedziwne ogniska i no- niedawno
„Świętoszka*
Moljera w deciwa p. Adlera,
najohydniejsze w, Warszawie znowu tylko dwa, lecz
we nam zagrać melodje*.
ubraniach dałeko bogatszych niż w melodramaty, schlebiające najniższym” ma też teatr—w Łodzi,
No, i.cóż się dzieje w teatrach
najciemniejszych
mas
To jeden punkt widzenia.
paryskiej Comedie Francaise! To też instynktom
Szyfmanowskich?
Dai
kilka
Jest i drugi. Z owego drugiego z całą stanowczością opinjuje, że w (niby zatem hołdujący . repertuarowi nawet
telegrafowano z Łodzi: do
punktu widzenia sprawa nie ma po: teatrach polskich nawet
dla
warstw.
szerszej temu
pierwszo- „ponętnemu
„Dyrekt. Szyfman
zorów
kompletnej bezriadziejności. rzędnych oprawa zewnętrzna powin- publiczności”, jak chce p. Kotarbiń* „„ Warszawianki”:
Nie wymaga radykalnych zmian. Ot, na być nie tak wymyślna i mniej ko- ski, i jak jeszcze ponętnemu!) I cóż? oświadczył -pracownikom,
że płace
l ten
teatr—w
New. Vorku—zaczął ich muszą być zniżone, w
przeciw:
należałoby tylko wziąć teatr w kluby sztowna.
ostatniemiczasy. nym bowiem razie musiałby teatr w
racjonalności i... oszczędności
a już
Jest wreszcie i trzecie stanowisko się też chwiać
wszystko wróci do normalnego, po- wobec krachu teatralnego. Zajmują Prawda, iż dobry aktor każe sobie Łodzi zamknąć: przed ukończeniem
wiedzmy, przedwojennego stanu.
je ci, którzy jako główną. przyczynę płacić w Ameryce 500 do 41000 do: sezonu“ (jak nieprzymierzając ubieg*
Wybitny reprezentant tego zama: zachwiania się samej egzystencji te: larów tygodniowo-a w Angli: jeszcze łego lata w Wilnie dyr. Rychłowski).
skowanego optymizmu, sędziwy i atrów (nawet najwybitniejszych, naj: więcej... Prawda, że coraz. koszłow- Aco do swoich warszawskich teto dyr. Szyfman zamierza
zasłużony aktor, Józef Kotarbiński, lepszych, oraz
najpopularniejszych) niejszą jest każda dziś wszędzie im- atrów,
sam np. w. przyszłym sezonie nadać Teatrowi
pisał np. w „Kurjerze Warszawskim" podają: ogólne, powojenne, zubożenie. preza teatralna—ale—ten-że
Osobliwie w Polsce!
Brak gotówki, p. Adier uskarża się, że w Warszawie Małemu typ teatru avantgarde. Wiez 2 grudnia r. ub.:
„Repertuar ponętny dla teraźniej- stagnacja w przemyśle i handlu, zu- interesowanie się społeczeństwa ży: my co to znaczy... Będzie próbował
mocno

Przestała być lokalnąa—np. w Wilnie, Objęła dziś Polskę całą, bal—ca-

nabywcy

miemiu z lzbą Skarbową
zatwierdził
statut o specjalnych opłatach
i do-

głosami przeciwko

rządek

Szanowny Panie Redaktorze!
Dnia 22 lipca został ogłoszony w prasie polskiej komunikat oficjalny, przesłany
do P. A. T. przez Ambasadora Chłapowskiego, 4 zawiadamiający opinję polską, że

upadł.

W. dalszym -ciągu.-zabrał głos poseł Petrycki (Z. L. N.) przedkładając
organizatorem mleczarni spółdzielczej sprawozdanie komisji konstytucyjnej
u nas, i t. d. i t. d.
oraz
przy po:
w sprawie
mocy sił nauczycielskich i osób któ: o wnioskach poselskich
rozwiązania Sejmu. Wniosek komisji
rym leży dobro rozwoju rodzimego
proponuje aby Sejm załatwił wnioski
handlu w Polsce, —niezwłocznie przy:
w sprawie rozwiązania Sejstąpią do zorganizowania nowej Spół- poselskie
mu po rozstrzygnięciu kwestji zmiany
dzielni, lecz takiej, po którą
by już
ordynacji wyborczej do Sejmu i Senie śmiały sięgać ręce wspomnianych
natu. Wniosek
mniejszości
domaga
wyżej burzycieli,
w których
obca
się
natychmiastowego
rozwiązania
praca twórcza znajdzie tylko zagładę.
Powtarzam zwlekać nie wolno! Każ- Sejmu i Senaiu i rozpisania nowych
na dzień 31 peździernika
dy dzień przynosi pogłębienie wyzy* wyborów
r.
b.
Nad
kwestją
tą rozwinęła się
sku miejscowemu rolnikowiga w tem
bardzo
żywa
dyskusja,
po zakończei jego stratę.
Może nareszcie
miejimiennem
scowy barometr uczuć patjotycznych niu której w głosowaniu
wniosek
większości
uchwalono
151
po długim staniu na «słocie» zejdzie

nadzwy-

o faktycznym stanie Spółł
nowe władze składające się właśnie z formując
tych osób, którzy dla uzyskania tych dzielni, takową dopuścili do zlicytostanowisk, kosztem dalszego rozwoju wania, przyjmując w tem najżywszy

mu

prezesem
Kółka Rolniczego, p. Michałem, Łaszkiewiczem, inicjatorem
i

FA

ćpater la bourgeois, schlebiać snobizmowi* „inteligencji*, sensacji oraz
tlumów— ciekawości.
Najgorzej sprawa stoi w warszawskich teatrach miejskich.
„Jeszcze pod

ubiegłego

koniec listopada roku

magistrat

m.

Warszawy

będzie musiał

przewidywał,

że

w Warszawie

Wielkiej Opery,

płacić 3,956.650 zł

do-

na utrzymywanie
testu

Narodowego - i Letniego — i to już
po potrąceniu rządowego subsydjum
w sumie 500,000' zł. Wytłumaczono

wówczas

magistratowi warszawskie-

w. prasie, że myli się co do
mu
przewidywanego dochodu z teatrów,
i, że w*sezonie 1925 na 1926 będzie
musiał dopłacić do utrzymania teatrów
nie 3,956,650 zł lecz... co najmniej
5,146,640 zł. Co się i sprawdziło.

Niedobór teatralny.

przez

warszawską

do

kasę

pokrycia

miejską

wy-

niósł w roku gospodarczym 1925/1926,

włącznie z wydatkami
pięć miljonów złotych
sumę
hotrendalną
gistrat warszawski?

sum

podatkowych.

na remonty
Skądże tę

mazaczerpnie
Oczywiście, że z

Niedobór:

war-

szawskich teatrów miejskich pokrypłatnicy podatjemy... my wszyscy,
kowi. A subsydje wypłacane ze: skar:
bu państwa innym, różnym teatrom
w Rzeczypospolitej Polskiej? Skąd-że
wielkie, małe,
się biorą te sumy,

średnie? Z podatków. płaconych przez
ludność państwa.- To rzecz przecie.
jasna,

.

ZN ESA

KURJER

GO0SPODARCZY
ZIEM

BILANS

HANDLOWY

województw

(patrz Słowo Nr. Nr. 175, 176 i 177) ty i tp.) przeważnie
zagranicę:
W zależności od względów
stao ważności przewozu

względem

taryfowym, statystyka

t) Drzewo

było

do Gdańska

pod

„

prze-

„
„

wozu produktów hodowli, łowiectwa
i rybołostwa (konie, bydło
rogate,
owce,:kozy, drób żywy i bity, ryby
wszelkie, Śledzie, konserwy),
artyku:

ne!). Wywóz

z wwa

«drzewa:

do
„
„
„

5881

Prus Wschodnich 2716
Rumunji
111

-nieobrobio:

Wilejka

20902

1782

Wilno

Do

N. Wilejka
Wileńskiego do innych woje: Smorgonie

wództw
-osiągnął
12274 tonn:

-w r. 1924

Śtacje nadania:
Stasiły

cyfry

ziono

1978
1932
1328

Kiena
Landwarów
Jaszuny
Ziabki
Woropajewo

814
797
166
632
602

Wilno
Usza

Jaszuny

|

672

387

N.

Wilejką

543

6064

Królewszczyzna

c) Podktady: kolejowe.

za

przeważnie do Łotwy:

„
„

an,
12274
Razem

Razem

3789

Wywóz zagranicę « wynosił.
tonn w tem:

Wywóz

do

2377
* 627
465
180
140
A
3789

granicę,

województw

tonn.

18707 tonn.

Stacje przezna-

Stacje nadania:
Kieny

czenia:

1523

М. Wilejka

1253

Mołodeczno

654

Jaszuny
Wilejka

Budsław—552,

`

768
715

544
Podświlje
Landwarów
488
Gieładnia
465
Stasiły
371
Podbrodzie
315
Olechnowicze «313
245
Łyniupy

Wilno
N.

|

2104
1582

Wilejsa

Porubanek — 264

inne,
a) Drzewo kopalniane

Jako

biorca drzewa kopalnianego
z państw obcych
wyłącznie

od-

figuruje
Łotwa,

dokąd wywieziono 'z województwa
1723 tonny. Wywóz do innych wo624 jewództw wyraził się cyfrą 3930 tonn.
_ 340
Przywóz miał miejsce tylko z po1369
1056

Usza
Turmont

Budsław

Mołodeczno
Głębokie
Woropajewo
Bezdany
Hoduciszki
Wilejka
Parafjanów

258
253
240
195
90
86

z nowym
statutem
Min.
Spraw
We-

opracowany

został

po-

dział czynności obowiązujący do dnia
1-go stycznia 1927 r. W. myśl tego
podziału do Departamentu
| orgsniOrganizacyjno-prawny, obejmujący
sprawy dotyczące organizacji
władz
i urzędów podległych Ministerstwu z
z wyjątkiem samorządowych, zasady
organizacji policji państwowej i sto:
sunku policji do władz państwowych
i samorządowych
oraz sprawy роdziaiu
administracyjnego
i współudział w pracach ustawodawczych Ministerstwa. Wydział 2. osobowy iobejmuje
sprawy
dotyczące, stosurku
służbowego funkcjonarjuszów Mini:

ruchów;
VII
narodowościowy,
do
którego
należą sprawy
mniejszości
narodowych, wynikające z ich odrębności obyczajowej,
językowej,
wyz:
naniowe] i gospodarczej,
i VIIl bezpieczeństwa,
obejmujący
sprawy
związane z ewidencją przestępczości,

badaniem

jej

przyczyn i wydaniem

zarządzeń
zapobiegawczych
natury
ogólnej.
Departament lil Samorządu. Wy:
działy: 9 Administracji samorządowej,

obejmuje

sprawy

miasteczek

i

samorządu
wynikające

nienia

uzdrowisk,

sprawy

miejskiego,
z
potrzeby

sprawy
zapew-

zgodnej

terstw w

działalności

zakresie

autonomicznego

stosowania

Województwa

Minis-

statutu

Ślą-

sterstwu podległych. Wydział 3 obej- skiego oraz
muje sprawy inspekcji , władz administracyjnych
oraz wyszkolenia personelu
urzędiiczego
i organizacji
pracy w urzędach. Wydział 4 ogólny
załatwia
sprawy
budżetowe
oraz
wszelkie inne, związane z działalnoś:
cią finansową
i biurowością
Min.
Spr. Wewn.
5 Sekrefarjat
Ministra
obejmuje sprawy reprezentacyjne, informacji prasowej, oraz sprawy ogólne, wynikające ze stosunku Ministra

prace samorządowe nienależące
do kompetencji innych de:
partamentów,
Wydział 10 Finansów
komunalnych załatwia sprawy finansowej
gospodarki w związku z ko:

munalną,

Wydział

spodarczy

było skierowane

i

KRONIKA

obejmuje

sprawy

rekcji Teatrów

gospodarka generaiska—jak
niezbicie p. Jerzy

Dy: poglądów,

na prezesów

Rządowych

Michalski

dowiódł
w

tak

rozbieżne

iż konia

z rzędem

WTOREK.

Dzie

Wsch.

sż, oz,

3 m.53

Zn. św. Sz.

Zach.

ai, 0 g.

19 m. 32

większość

gmin żydowskich

w

można

jed- wać się w. tych rozbieżnościach*.

sierpnia do

I paździer

r. b.

raźaiejsza gospodarka teatralna
warszawskiego magistratu.
„Nasi gospodarze
z Placu Te-

atralnego—pisze p. Michalski — w

teatralnej, tudzież na główne zalecane
sposoby jego rozcięcia.
з
D. C N.
Cz. Jankowski,

znajdujących się zagranicą

ny został okres
października

r.

wyznaczo-

pr. pożyczk, konw,

—proc.

—

—

ы

listy zast.

rozporządzeń _ administraczjnych

„

przekazanych

do wykonania
MinistWewnętrznych.
Departament
V Służby zdrowia.
Podział
czynności
wydziałów tego
Departamentu pozostaje taki jak ustalono
okólnikiem
Nr. 30 z dn. 15
marca
1924 r, z
uwzgłędnieniem
zmian wynikających z nowowprowa:
dzonego statutu.
W
związku
z tem w systemie
urzędowania województwa
nastąpią
pewne zmiany.

13

23 lata i nie mogą korzystać
z odroczeń ustawowych, winni przedstawić zaświadczenia, że są uczniami
ostatniej klasy, — otrzymają przesunięcie terminu służby wojskowej
od
dnia 1 lipca 1927 roku.
należy
tej sprawie
w
Podania
składać w P. K. U. właściwem
do
dnia 1 września 1926 roku.
Jak
‚ — (0) Sprawy poborowe.

się dowiadujemy, w bieżącym miesiącu dodatkowe Komisje poborowe bę-

dą przeglądały w szczególności osoby
starszych roczn., zwłaszcza ochotników,
którzy w wielu wypadkach dosłużyli
się w wojsku stopni
sierżantów,
a

ka-

PRACA
—

i OPIEKA

()

W

SPOŁECZNA

sprawie

emigracji

ne Są: odzież, galanterja, artykuły oś-

gjonistów.

Obecny

Minister

Spraw

strzega, że zaświadczenia wydawane
są w urzędzie
pośrednictwa pracy
jedynie w wypadkach przedstawienia
przez robotnika kontraktu pracy, po-

świadczonego przez konsulat

polski

w Rumunji.

W Rumunji ujawnia się od czasu
do czasu zapotrzebowanie na rutynowanych szklarzy i tkaczy. Robotnicy
innych zawodów
nie mają
prawie
żadnych szans uzyskania pracy, gdyż
rząd rumuński zezwala na zatrudnie:

nie obcokrajowców

jedynie

w razie

braku wykwalifikowąnych robotników
miejscowych.

—

`

(x) Zapomogi

mocy

+

żyd. kom. po-

biednym.

W ciągu lipca r.b.

Dziwne

RÓŻNE
zestawienie.
Jak

Komitet pomocy biednym żydom przy
“minie żydowskiej w Wilnie rozdzieił
chleb
pomiędzy
2694 rodziny,
czyli 8528 porcyj.

—
nas

informują, przedstawicielem

dników

pocztowych

w

Wil.

urzę:
Dyr.

Poczt..i Telegrafów przy głównym
zarządzie związi u pocztowców Caiej
Rzplitej na ostatnio odbytym
kon-

gresie w Wilnie, wybrany został niższy funkcjonarjusz XV gr. stopnia
służbowego niejaki Markiewicz.
Na
zastępcę zaś jego
powołano
zast,
obecnego naczelnika urzędu pocziowego w Grodnie, urzędnika VII stop:
nia służbowego.

— (0) Sprawyo

Ijańskie.
lacyjny w

sprawę

skarbu

po-Bazy.

państwa

konsystorzowi

Wiinie

mury

Dnia 11 sierpnia sąd apeWilnie będzie rozpoznawał

przeciwko

prawosławnemu

o mury po-Bazyljańskie.

w

Jak

wiadomo, orzeczenie sądu okręgowe
go w tej sprawie
w maju miesiącu
1925 r. wypadło
na korzyść konsystorza prawosławnego.

—

Polski

Czerwony

Krzyż or-

ganizuje
„Kursy Przeciwgazowe dla
instruktorów". Kandydaci
na kursa

(tylko mężczyźni)
do

Zarządu

zechcą się zgłosić
Wileńskiego

Okręgu

C:erwonego Krzyża Polskiego, w lokalu Prywatnego Banku Handlowego
w Wilnie przy ul. Mickiewicza Nt 8.
Termn zgłoszań tylko do 10 sierpnia
FD:
— (x) Nowy świadek w spra-

wie mordercy Petlury—Szwarzbarda. «Wiiner Tog» z dnia 2 b. m.
podaje, że list wileńskiego adwokata
Stefana
Mickiewicza
do
obrońcy
Szwarzbarda—adw. Toresa w Paryżu
wywołał rzekomo
wielkie
wrażenie.
Oprócz wizyty korespondenta paryskiego czasopisma <Paris Soir», przybyłego
do
Wilna
w towarzystwie
żydowskiego korespondenta w Sejmie

B.

Zingera,

otrzymał

p.

w

Stefan

dniu

Mickiewicz

wczorajszym

list

od pewnego Polaka z Częstochowy
niejakiego Henryka Chrzanowskiego.
Jak widać z tego listu p. Ch. jest
zredukowanym

urzędnikiem

latach od 18 do 20 r.

i był w

na

Ukrainie

krzyża. W liście tym Ch.
że Peilura w swoim czasie

twierdzi,
sam wy-

delegatem

dawał

duńskiego _ czerwonego

rozkazy

robienia

pogromów

na żydów.
rozkaz, pozwalający wojskowym służDaiej «Wiłner Tog» podaje, że
by czynnej va udział w dorocznych pa- przedstawiciel
Ё
czasopisma
„Paris
wojskowych

Marsz.

Piłsudski

wydał

„Kurjera Gospodarcze-

miątkowych zjazdach b. formacyj woj: 'Soir* w towarzystwie korespondenta
skowych w charakterze «gości».
gazety „Wilner Tog“ odwiedzili adw.
Tem samem anulowano rozkaz b. Mickiewicza, który im
podal szcze:,

oprócz

po zjeździe legjonistów.

ziemskie przedw,

Redaktor

i

tegorji, gdyż nie przychodzili, jako
poborowe,
ochotnicy, przez Komisje

Jutro

są

nika
Postarajmy się z własnego punktu
nym z ostatnich numerów „WarszaDia przesłania do Głównego urzęwianki*—była 37 razy lepsza niż te- widzenia spójrzeć, o ile przenikliwość du likwidacyjnego listów i obligacyj
pozwoli, na węzeł gordyjski kwestji

sprawy porządku publicz-

nego,
administracyjno-policyjne, cu.
dzoziemców i ochrony
granic.
Wydział
15 Administracyjay
obejmuje
sprawy wynikające z orzecznictwa w
toku instancji oraz stosowania ustaw

nie danych, co do inwestycyj m.iWil-

rady Polski wymienionych
wyżej listów i Pożyczka dolarowa 6475 (w złotych 567,28
obligacyj. Dla rejestracji i ostemplo:
143,50 —
14600
dać temu, kto będzię umiał zorjento- wania wyznaczony został czas od 1 5 pr. 5 poźyczkoleįowa
konw.
45,23
4350
—

jeszcze ta znawców,

obejmuje

wojskowych.
publicznego

nie mają dotychczas oznaczonej

do artykułów
Kongresówce wypowie się bezwzględ: wietleniowe (włącznie
— Rejestracja
listów zas awnie za gminą wyznaniową, czyli bez instalacyjnych gazu i elektryczności),
nych b. rosyjskich banków. Miniwszelkie artykuły, wchodzące w za11323 tonny stanowią cyire do: sterstwo skaibu wydało zarządzenie, prawa wyborczego dla kobiet.
kres
gospodarstwa domowego
Graz
— (x) Zmiana
na“ stanowidatniego bilansu.
w myśl którego przeprowadzona bę:
75
Mołodeczno
artykuły apteczne.
Wszystkie
wię:
148
Postawy
skach.
Radca
prawny
przy
Starostwie
W obrocie wewnętrznym
główną dzie rejestracja
55
Smorponie
i ostemplowanie li.
145
Smorgonie
przedsiębiorstwa, prowadzące
handel
50 stacją odbiorczą był Turmont (659 t.) stów zastawnych
Ignalino
119
Gudogaj
b. rosyjskich ban: paw. Wil-Trockiego p. Dr. Baławel: wymienionemi
artykułami,
powinny
Zalesie
86
i-N. Wilejka
(215 t)—razem
874 ków „ziemskich: Petersbursko-Tulskie- der z dniem 3 b. m. przeniesiony
posiadać odpowiednie
cenniki
oraz
8377
Razem.
80
Parafjanów
tonny.
Nadania
odbywały
się na go, Moskiewskiego, Kijowskiego, Poł- został do wydziału administracyjnego
uwidoczniać ceny w wystawach
i
Usza
75
województwa
wileńskiego.
stacjąch:
Gieładnia—280,
Kiena—215,
tawskiego, oraz obligacyj b. ŻytomierSoły
70
wewnątrz sklepów w gabloikach, szafJaszuny—184, Ignalino—135 i Land- skiego
MIEJSKA kach i t. d. W przeciwnym razie wła:
Towarzystwa
kredytowego
warów— 60 tonn.
Razem | 8377
miejskiego, znajdujących się w posia— (x) Memorjał zw. miast pol- dze administracyjne zmuszone będą,
daniu osób prawnych
na terytorjum skich do Magistratu
m. Wilna. wobec ciągłych skarg kupujących, zaO
2-9
IAA
państwa polskiego.
W związku z pobytem w Polsce do: stosować kary w stosuku do winnych
Wszystkie osoby prawne na teryZ tej choćby tylko prostej przy- ciągu jednego tylko 1925 roku doło- torjum państwa polskiego, w których radcy finansowego p. Kemmerera, za- nieprzestrzegania przepisów.
poznającego się obecnie ze stanem
5 000000 fakiycznem
czyny mamy najkompletniejsze prawo żyli do teatrów miejskich
posiadaniu
znajdują 56 gospodarki państwowej, związek miast
WOJSKOWA
wnikać, choćby najbardziej zszczęgó- złotych, czyli dwa
miljony
rubli w wymienione listy zastawna i obligacje,
łowo w kwestję teatralną, przygnia- złocie, a więc bez mała tyle, ile ro- niezależnie od okoliczności, czy gzie- p >lskich w Warszawie zamierza;przed— (t) Przyjazd zagranicznych
stawić również stan obecny
miast
tającą
wcale mocnym
ciężarem — syjscy gospodarze z Petersburga w kolwiek „i kiedykolwiek
zgłaszały je polskich i wykazać konieczność prze- gości. W dniu dzisiejszym przyjeżciągu lat trzydziestu siedmiu. Roz- do rejestracji, względnie zgłaszały z
skarb państwa,
dżają do Wilna
główni komendanci
prowadzenia w poszczególnych mias- przysposobienia wojskowego Państw
rzutny i złośliwy wróg gospodarował ich powodu
jakiekolwiek
preten'je,
tach
najniezbędniejszych
inwestycyj
siedem
razy lepiej od powinny przedłożyć
Więc może na ostatek teatry są trzydzięści
je w najbliższej przy pomocy kredytu zagranicznego. Bałtyckich, Finlandji, Estonji i Łotwy
źle—administrowane? Jak to? Teatry? nas u nas*.
instytucji rejestrującej posiadane listy
ze sztabami.
:
Wobec powyższego pomieniony zwiąRadca Rogowicz,” na
któremś z zastawne i obligacje,
Wogóle? Któżby się odważył na poW godzinach porannych na spotoraz
wypełnić
zek przesłał w dniu wczorajszym do
dobne uogólnienie! Nie mogą być ostatnich posiedzeń warszawsk ej га- odnośne deklaracje.
gości
wyjezdža
do Turmont
Magistratu m.Wilna pismo o nadesła- kanie
adminisiro- dy miejskiej, wyraził się bez ogródek,
przecie teatry wszędzie
delegacja w składzie: kom. okręgowy
, Rejestracji i ostemplowania wy:
fakt że «niema w stolicy nikogo,
ktoby mienionych
Tylko, niestety,
wane fatalnie.
Strzelca p. T. Młodkowski, delegat z
listów i ebligacyj dokony:
nie ulegą najmniejszej wątpliwości: nie określił gospodarki teatralnej miej- wują: Zarządca państwowy nad
ramienia | dywizji kpt. T. Kawalec,
mieGIEŁDA WARSZAWSKA
co do warszawskich teatrów miejskich. skiej, w teatrach warszawskich jako niem b. rosyjskich
insp. Muzyczko
oraz przedstawiciele
prywatnych ban2
sierpnia
1926
r.
Za czasów rosyjskich były t. zw. szaleńczej »
prasy.
Е
ków ziemskich (Wilno Mickiewicza 8), Dewizy i waluty:
Lecz i to jeszcze wszystko: jed- wszystkie oddziały Banku gospodar
rządowe teatry warszawskie adminiNa
stacji
Turmonty
starosta
bra:*
Tranz.
Sprz.
Kupno.
= stwa krajowego, prywatne
strowanie ani oszczędnie
ani umie- na ze stron medalu
sławski
podejmować
będzie
gości
o*
i państwo- Dolary
9,01
9.06
8,02
Aoi zacofanie, ani rozrzutność, ani we banki.
jętnie. To też zabrnięto w długi, ź
biadem. Po drodze starosta Świę8
Holandja
366,25 — 36717
36533
których wydobył teatry rządowe — a nieporadność administracyjaa nie roz:
4420
44,31
44,09
ciański powita gości w N. Święcia.
: Obywatele polscy, posiadający wy Londyn
„kwestji teatralnejs, Coś w mienione listy zastawne zagranic
Nowy-York
9.07
9.09
905
bynajmniej nie obniżając ich kultu- wiązują
nach. Władze kolejowe dekorują dwoąi Paryž
23,25
> 2381
23 19
ralnego
poziomu dopiero w latach niej musi tkwić zasadniczego, co wy- pragnący je zarejestrować,
rzec w Wilejce oraz Podbrodziu,
powinni Praga
2695
/
2702
_
2688
się do dziś
dnia
wszysikim przesłać
1909 i 1910-tym b. dyrektor
tinan- myka
Swięcianach i Turmontach. Na sta176 36
175.49
je pocztą, wraz z odnośną Szwajcarja 175,92
sowo handlowy
Dyrekcji
Teatrów komentatorom i—lekarzom.
128 60
128 92
128.28
cjach tych wystawione zostaną komdeklaracją, do Głównego urzędu lik- Wiedeń
Włochy
29 82
29,89
29 75
Radny warszawski p. Mayzel po- widacyjnego.
Rządowych,
to znaczy
generalny
panje honorowe przysposobienia wojBelgia
23,60
23 66
23,54
administrator M. Krywoszejew. Otóż wiedział trafnie: „W dziedzinie teatskowego.
Z dniem 1 sierpnia r.b. wzbronio- Stokholm
244,20
24480
243,60
pomimo” fatalnej gospodarki genera- rów jest tak. wielka
różnorodność ny został przywóz
— (k) Wojskowi, a zjażd. Ledo
z zagranicy
Papiery wartościowe.

łów pasowanych

wojennych i zasiłków
Wydział
14 porządku

bezrobotnych do Rumunji. Wona, a mianowicie: 1) powierzchnia m. bec często zdarzających się zgłoszeń
Wilna w hektarach, 2) liczebność na wyjazd do Rumunji, urząd emiludności m. Wilna od 1896 do 1925 gracyjny wydał odezwę, w której o-

pam aa

iż

zjpoborem wojskowym,

opieki

Dominika Wa

MIEJSCOWA.

związane

— (k) Odroczenie służby woj:
nad stanem zaopatrzenia ludności w
skowej
artykuły żywnościowe i inne przed- U:zniowi uczniom szkół średnich.
mioty powszechnego użytku oraz kończyli e szkół średnich, którzy u-

r, 3) ilość domów mleszkalnych,
4)
ilość
szkół
różnego
rodzaju,
5]
ilość
W obrocie wewnętrznym główną
uczni, 6) ilość banków w m. Wilnie,
rolę odegrało również Wilno
dokąd
1) Jakie zakłady przemysłowe posiada
przywieziono z innych stacyj W-wa
—
(x)
W
przeddzień
wyborów
m. Wilno, ilość sklepów i zakładów
36861
tonn. Ogółem
obrót
wedo gminy żydowskiej. Radca mini- handiowych i ich roczny
obrót,
8)
wnętrzny wynosił 41505 tona.
h) Wyroby z drzewa wszelkie. sterjalny p. Adelberg, który obecnie Jakie są urzą izenia wodociągowe, 9)
Na dodatni bilans złożył się wywóz bawi w Wilnie w sprawie wyborów jakiego rodzaju są kanalizacje m. Wil:
do innveh województw w. ilości do gminy żydowskiej odbył, ostatnio ria, 10) Jaką Wilno posiada rzeźnię i
konferencją
z radsym
m.
Wilna ilość sztuk zabitego
bydła
rocznie,
2075 tonn.
;
i
kierownikiem
tejże
gminy
p.
Kru11)
Urządzenie
hali
targowej,
12) Czy
1) Klepki dębowe beczkowe eksportowane były zagranicę: do Gdańska— kiem. Ponieważ dotychczas żydowska elektrownia wileńska jest instytucją
wileńska
prowadziła
swoją prywatną czy też miejską.
360 tonn, do Niemiec — 75
tonn. gmina
księgowość
w
języku
żydowskim
o— (x) W sprawie budowy ga:
Bilans dodatni—435 tonn.
świadczył
pan
Adelberg,
że
w
myśl
zowni
w Wilnie. Magistrat m.Wilк) Smoła, dziegieć, żywica i ter.
ta będzie na, jak już donosiliśmy, zamierza dopentyna.
Da
innych
województw nowych przepisów gmina
szeregu
robót inwe
wywiezieno
117
tonn,
z granicę musiała prowadzić swoją księgowość konać całego
w
języku
polskim,
w
innym
wypadku
stycyjnych.
Między
inaemi
w najbii”165
tonn; razem, jako bilans do
żeś władze
polskie napotkają się z szym czasie ma przystąpić do budu
datni—282 tonny.
trudnościami
w
kontrolowaniu
jej wy nowej gazowni miejskiej.
Wed
D: GN:
działalności, jako instytucji publiczno: luz obliczeń Magistratu gazownia ta,
Zygmunt Harski.
prawnej.
Na powyższe.p. Kruk od- która ma być
zbudowaną
według
powiedział,
iż
nie
byłoby
nic
nadzwywymogów
na.mowsyych
pochłonie
o1) Statystyka uwzględnia
drzewo nieprzy- koło 3600000 zi. Nadmienić należy,
obrobione, w korze iub bez kory; w kłodach, czajnego, gdyby województwo
żyda, któryby
mógł iż budowa tej gazowni,
diužycach, okrązlakach, klocach,
szczapach, jąło urzędnika
jak również
żerdziach, drągach i tykach.
kontrołować książki żydowskie. Radny i rozpoczęcie innych robót
inwesty.
Kruk oświadczył
również,
że
pro- cyjnych zależną jest od
uzyskania
żydowskich przez Magistrat
Sprostowanie Do wczorajszego wadzenie w gminach
pożyczki zagraniczarykułu
0
bilansie
handlowym ksiąg w języku polskim napoikałoby nej.
5
wkradła się omyłka: zamiast «ujemny na silny opór ze strony ludności ży— (0) Ujawnianie cen. Wiadze
bilans w obrocie zewnętrznym mąką dowskiej w Wilnie. Ponadto p. Kruk
administracyjne
zwracają
uwagę,
że
sprawę
udziału kobiet w
pszenną»
należy
czytać «inąką zbo: poruszył
oprócz
artykułów
spożywczych,
do
ŻOWĄ».
wyborach do gininy żydowskiej.
W
odpowiedzi p. Adslberg oświadczył, artykułów pierwszej potrzeby zaliczo-

blizkich
stacyj wojew, Nowogródz=
kiego—330
tonn. (do
Turmonta-i
Wilna)

wy

z mobilizacją i demobilizacją, sprawy
osobistych i rzeczowych
Świadczeń

il Społeczno-go-

"KRONIKA
3

Wydział 13 Wojskowy załatwia spra-

miast rowi Spraw

samorządu,

URZĘDOWA

W obrocie
wewnętrznym
naiadunki
kierowane
były
do
stacyj:
Wostąd
nał się 16063 tonn. Potrącając
1691 tonn przywiezionych z poblis- ropajewo— 4403 t., Turmont—1877t,
Parakich stacyjj w wa
Nowogródzkiego Podbrodzie—201; Wilao—167,
fianów—105,
Nowa-Wilejka—
69,
ra(przeważnie do-Na=Wilejki—1156 tonn,
rem
6822
tonny.
Z
ważniejszych
stado Wilqa—475 i do Turmontu—60) cyj nadania należy
wymienić:
Podotrzymujemy jako czynny bilans od: swilje — 1619,. Parafjanów — 1323,
w
nośnie do drzewa nieobrobionego
Krėlewszczyzna—1025,
G'etadnia —
|
przewozach koleją—14372 tonn.
826,
Łyntuny—672.
Krywicze—637,
wewsiętrzny „przedstawiał

Obrót.

wywóz z w wa Wileń-

tonn tylko 60 ionn
do innych stacyj).

rekcji Radomskiej 334 tonny.
Bilans handlowy -w rozważanym
wypadku kształłuje się dodatnio w

wysokości

zapałczane

skiego do innych województw (2126
tonn). Za granicę (na Gdeńsk) wywie ziono 60 tonu.* Bilans przeto kształtuje się ujemnie w wysokości
9586
tonn. Nadmienić należy, że wyłącznym
konsumentem było Wilno (z 11772

Z pobliskich stąacyj w-wa Nowogródzkiego przywieziono 1754 tonny
(do Turmonta); ze stacji Buchlicz dy-

Całkowity więc. wywóz.
(do innych województw i zagranicę) rów-

się następująco:

nie przewyższył

_ 6064

195
75

innych.

osikowe

wóz z pobliskich stacyj województwa Nowogródzkiego (11772 t.) znacz-

50

20320

był nieznaczny—475

było.

odegrało żadnej roli, Odwrotnie: p:zy-

68

5442

Prus Wschodnich
Niemiec

Min. Spraw Wewnętrznych.

sprawy dotyczące ekonomicznej dzialainošci
'w związku
z komunalną.
do Łotwy
3044
do
Prezydenta
Rzeczypospolitej,
do
Tymczasowy
Wydział
organizacji
„ Niemiec
1594
ciał ustawodawczych,
Rady
Minist- samorządu obejmuje opracowywanie”
„ Prus Wschodnich 648
„ Gdańska
103
iów, instytucji społecznych i osób o projektów legislacyjnych 2 zakresu
„ Czechosłowacji
75
ile te sprawy
nie należą do zakresu ustroju i działalności samorządu
tedziałania posżczególnych wydziałów. rytorjalnego oraz nadzór nad rozwo:
" Razem
5464
Departament
ll-polityczny obej: jem związków komunalnych i skuteistniejących przepisów orniuje wydziały:
VI społeczno-polity- cznoś.ią
Dowozu nie było. Dodaini bilans czny, obejmujący sprawy dotyczące ganizacyjnych.
wyraża
się razem cyfrą 12995 tonn. ewidencji i badania ruchów spoleczDepartament
!V Administracyjny.
Obrót wewnętrzny. drzewem osi- nych
i politycznych w
Państwie, z Wydział
'12 Praw stanu cywilnego i
kowem nie był notowany.
wyjątkiem
zagadnienia
mniejszości praw obywatelskich obejmuje sprawy
g) Drzewo opalowe. Jako artykuł narodowych oraz sprawy wynikające metrykalne,
zmiany
nazwisk
oraz
wywozowy
drzewo
opałowe
nie z ustosunkowania
Państwa do tych sprawy przynależności i obywatelstwa.

14608

„ Gdańska

znikąd

tonn:

fonn:

do Łotwy

Przywozu

wywie

nowicie:

i sleepry—

były.

tonn.

t) Drzewo

480
472
308
235
175
105
80

Postawy

2876

województw

Do innych województw wywieziono
7531 tonny, zagranicę 5464 t, a mia-

664

Ziabki
Woropajewo
Podbrodzie
Turmont
Dukszty _
Parafjanów
Olechnowicze

innych

74625

Bilans dodatni wyraża się c»frą
77501 tonn.
W. obrocie wewnętrznym naładunki
kierowaae były do Turmonta (797 t.)
i N. Wilejki (327 t). Jako stacje nadawcze figurują: Łyntupy—6450; Bszdany—250, Giełaania—102, Stasiły —
77 i Ignalino—50 toun.

— 907

Głębokie

również kierowane

90
75

Prus Wschodnich
Łotwy
Niemiec
Odańska
Austrji
——
Razem

Wilno

Razem

175
165
121
120
120

Soły
Porubanek

1229

543

Razem _

262
180

N. Wilejka
Usza
Królewszczyzna
Krzy wicze.
Parafjanowo

do
„
„
„
„

nie

1295

Mołodeczno

Ignalino
225
175
Oszmiana
Głębokie
130
Woropajewo - 118
Krzywicze
90
Parafjanów
60
Podświlje
60

tonn:
2087

Wilejka
Nowodruck
Mołodeczno

Usza

1265

PrusWschodnich 67974
Niemiec
4588
Łotwy
1868
Gdańska
195

Razem

czenie;

nieobrobionega

papierówki

w

zacyjnego należą wydziały:

12194

Razem

zagranicę

tonnį

kierowane

Łotwy

celulozowe [papierów:

wynos'ł:

Wywóz do innych
województw
łów rzeźniczych i masarskich (mięso wynosił 6826 tonn
(poważniejsze
wszelkie świeże i mrożone,
tłuszcze stacje madsnia:: wilno—3764 t., |Budzwierzęce jadalne) oraz artykuły kolo: sław—1082 t,
N. Wilejka—813 t i
njalne i gastronomiczne (heibata, ka- N. Święciany—383 t).
Ogólny
wywa, ryż, wina, konjaki i tp.) "została wóz drzewa
obrobionego
z w-wa
opracowana w .«Roczniku»
bez uw- Wileńskiego
osiągnął zatem
cyfry
zględnienia stacyj przeznaczenia. Tak 27728 tonn.
ważny -więc dział "produkcji musimy
Z pobliskich stacyj w wa -Nowoniestety pominąć milczeniemu, —
gródzkiego przywieziono
1300 tonn
3 Materjaly leśne i wyroby z (przeważnie do Wilna, 925 tonn)—
czyli bilans handlowy ułożył
się w
drzewa.
danym
wypadku dodatnio w sumie
Wywóz materjalów leśnych i wy- 26428 tonn drzewa obrobionego.
robów z drzewa w bardzo poważny
Rozpiętość obrotu wewnątrz gra:
sposób rekompensuje ujemny
bilans nic województwa ilustruje poniższa
handlowy w-wa Wileńskiego spowo: tabela:
dowany nadwyżką przywozu пга wy:
Stacje nadania:
Stacje przezna
wozem całego szeregu
innych
pro-

duktów:
a) Drzewo użytkowe

Wywóz

3

W
związku
organizacyjnym
wnętrznych

ka]

ne, heblowane,
fugowane
jak
bale,
belki, brusy, deski, dyle, kantówki, ła-

МС

Podział agend

WSCHODNICH

b) Drzewo obrobione. — Drzewa
obrobione (piłowane, ciosane, struga-

„wschodnich.

nowiących

оКО

30,30

30.20

—

od 1 sierpnia do 15 go* przyjmuje w lokalu redakcji Ministra Spraw Wojskowych gen. Si- góły działalności Petlury na Ukrainie
od godz. 5 do 6 pop. codziennie korskiego, wydany
w zeszłym roku Pozatem adw. Mickiewicz miał oświad”
b. (t.)
świąt.

>

czyć,

że również

dokładnie

poinfor'

|

———

jest

owany

tem

o

wszy od czwartku 5-go sierpnia gościć będzie w Wilnie catkowity zespół operetki
warszawskiej <Wodewil», z udziałem M.
Czerniawskiej primadonny operetki krakow-

w

wiło, żeby

śmierci...
Po nabożeństwie

zienia p. Kazimierz

skiej — na czele. M. Czerniawska, występu:
obdarzona
jąca po raz pierwszy w Wilnie,
jest nadwyraz pięknym głosem.

naczelnik

wię-

Bartoszewicz w

w kancelarji swojej podejmował gości
herbatką.
Poczem p. naczelnik
począł nas
Pozatem udział biorą ulubieńcy pablit
czności wileńskiej: L. Sempoliński, M. Dow- oprowadzać po gmachu więziennym.
munt,

J. Kozłowska,

M. Dowmuntowa,

nad-

Zwiedzieliśmy kuchnię.
— Oto nowa kuchnia. Piece

to zaprezentują się Wilnu nowe siły: M. Cy|
bulski, S. Laskowski, S. Matski i inni,
Orkiestrę prowadzić będzie znakomity
kapelmistrz

Mieczysław

dowane

sezonu:

«Błękitna krew» —

W.

Kol-

1 KRADZIEŻE,

— (k) Żołnierz w roli podżegacza. Dnia 18/7 rb. w Zakrecie o
godz. 10.15 trzech bandytów napadło
па О.га Janicz(Czecho-Słowacja), którego pobito

obrabowano.

do nieprzytomności

Na

wybiegł

krzyk

i

z

mieszkania tuż mieszkający st. przod.
Olszewski, któremu udało się zatrzy-

wymagań,

500

litrów

— Pchnięta nożem. W nocy na 2 bm.
na rynku drzewnym zostałą uderzona nożem
w plecy Felicja
Znankiewiczowa (Jeziorna
10). Poszkodowaną w stanie ciężkim odwieziono do szpitala = Jakóba.
— zmarły w hotelu. Dn. 31 ub. m.
w hotelx <Łódź» nagle zmarł Mieczysław
Mickiewicz miejsce ząmieszkania którego nie
ustalono. Przyczyna nie ustalona. Trupa za:
bezpieczono.
Dochodzenie w toku.
— Kradzieże. W nocy na 1 b. m. J.
Sosnowskiemu (Podwysokie 20) za pomocą
wydarcia dachu skradziono ubranie warto
ści 1000 zł,

BILETÓW:

Parter —

od godz. 4 m. 30. —

A PORTRETÓW

IECKICH.

KIEREŃSKI
Z teki pośmiertnej Arkadjusza Awer:
czenki,
Piękne znamy przysłowie:
„Ze
wstydu pod ziemię się za-

_'

paść".
Znam jegomościa, który powinien
się tak zapadać ze wstydu. Gdy kto
mu w oczy spojrzy, powinien natychmiast zapaść się pod ziemię, pizelecieć przez cały glob ziemski,
wdraać się na Antypody, a tam gdy mu

jakiś małpolud-antypod w oczy spojrzy,
powinien sięsgznów

_

pod

anty-

podzką powierzchnię i

wracać z po

wrotem.

gdyby

W

ten sposób

choć

„trochę wstydu w oczach miał mój
jegomość, toby przelatywał przez glob

|

ziemski w różnych kierunkach

:
_

zapadać

przez

resztę swego życia.
Ale niczego się nie wstydzi
ten
jegomość
i nigdzie
się nie zapadł,

Wyprzedaż
wełnianych,

i

H towych

kołder

wa:

gotowych

pluszowych,

uczniowskich «

palt, mundurków

M ubrań,

bawelnia-

watoliny,

nych, jedwabi,

bm. E. Mieszkowski
Mickiewicza

25 gr. —

są

i S-ka
które w

23.

.

wyborze

po cenach
są do

D/H
i

ul. Mickiewicza

и

roku

pięknie
luster..,

rzeźbiony,

oprawy

OQ>0k— zakład szewski.

do

Sni.ją się

wzdłuż ścian stoły pelne kopyt, pocięgiów, skór przeróżnych i gotowe-

go już obuwia.

uważają
chętniej

za

przecież

Sprawa

*qg,.”

wreszczcie

i gad-

którzy

zazwyczaj nie wiedzą o

Wyrokiem

które

zechcą

z letnisk

poł

Reklamowe

STEFANA

GRABOWSKIEGO

Biuro

w Wiinie

Garbarska

1, tel. 82.

i oferty

na żądanie

wysyła

E

natychmiast.

ZWIĄZKU

MIERNICZYCH
5

Ba

Komunikujemy, iż na sezon jagodowy
stale sprzedajemy ze składu Zawalna 1

B

na

pomiarów

metry, Zgłaszać
się
tylko listównie, Wilno
ul.

a

x1g;)

zaliczeniem

za

wypłaceniu

в

а

вн

zaliczki

kolejowem

wolne

kuje

5

Adr.

w eleganckiem

passe-partout,

Szkaplerna

damociód

Loterja

24, Wasilewski.

WYGRANA

Pozostała

niewielka ilość losów u kolektora

400000

Brocki,

ska-

zany został na 6 lat, a Dejczmanów-

A

losu

Zł,
jmię

gub: książ. wojsk.,
wyd. przez P. K
U, Święciany, na
Adolfa Stupienko

—rocznik 1890 — zam.
w zaśc.
Adalino gm.

Kiemieliskiej, unieważnia się.

50 zł.

100 zł

”

58—6,

«MERCEDES» 45 H.
P. sześcioosobowy na
chodzie
TAN10
SPRZED
AM.
Warszawa, ul. Leszno

GŁÓWNA

1/4

Ma

6 złotych.

V klasa

Cena

kuchnię,

Świadectwa.

Nr. 3

13-a Państwowa

9—05.

poszukuje pracy
wykwalifikowana

zna

Zakład Fotograficzny „ROCOCO«
Zielna

6.

CHMISTRZYNI

wykonany w

nadesłać

poszu-

wynajmuje

Telefon

PRAWIE
DARMO

12 dni. Za portret należy

Warszawa,

i

Gdańska

Rozmiar 35x45 tylko za zł. 6
przeciągu

i

iš | „ZACHĘTAS

retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewające po-

dobieństwem,

małe

cze pokoje

a

£ Duży portret

5 Kazimierz

większe i pojedyń-

iz

а. HBE

Dobra

Zaćwilichowski.

Mieszkania

po

35 zł. za worek.

аа

hek-

tarów pod kierunkiem
upoważnionego — рео-

zaś ze skiepu na Kalwaryjskiej Nr. 2 w detalu.
Na żądanie pp. Ro!nikom wysyłamy cukier
workami

10.000

——————

KRYSZTAŁ

worki (100

TECHNIKÓW

EE)

ZIEMIAN

TELEFON

CUKIER

oszukuję
samo:
dzielnych

g

K. Gorzuchowskiego Zamkowa Nr 9.

sądu Rubinsztejn

po

skorzystać

.

łująca
za oskarżonym obrona. Stro: Dejczman Genia. Keyff, Minkow, Zajdny walczą. Są mowy,
których nieje- man, Duksz Sonia i inni.
W pierwszej instancji
sprawa ta
den—by
pozazdrościł
prawnik.
Urozpoznawana
byla
przy
drzwiach
względnia się okoliczności łagodzące
zamkniętych,
wobec
czego
nie
może i trybunał wydaje na potępieńca takieszczego wyrok! Uśmiać się z tego można my przypomnieć czytelnikom
gółów.
do rozpuku. A co ciekawe, że sędzio-

wie,

powszednie

5-tej,

i bez niego.

1—147

cóż za bajeczna scena, a jakie dekoW dniu dzisiejszym sąd apelacyjracje! Albo kurtyna!
ny
w
Wilnie
rozpoznawać będzie
Mają też więźniowie swoją zasprawę
szajki
szpiegowskiej,
która
bawę,
przepyszną!
Skoro zjawi się
do nich nowicjusz, urządzają nad umiała wykorzystać placówki zorganim sąd. Ale prawdziwy, nie żadne nizowane rzekomo do handlu graGłówtam kpinkil Jest zatem trybunał są- nicznego dla swoich cełów,
nemi postaciami w tej sprawie
byl;
dzący, jest prokurator, który oskarża

ile sił wledie, jest

osób,

letniska z utrzymaniem

u ZAWALNA!

Rubinsz-

Jabikowski,

dnie

g. 3—5

[B__

tejn, Kleyff i inni.

Rubinszteja vel

ofert na

od

KRESOWEGO

sp. z ogr.

23.

szpiegowska

Nr. 3 m. 6

"m

Z SĄDÓW.

słuchają historji...

Na widok sali teatralnej otworzy
liśmy oczy. Cóż tam za przepych,

2 m. 30, w

dnie o godz.

zp SPÓŁDZIELNIA ROLNA

zdarżył się zaledwie jeden wy-

najmilsze zajęcie... Naj-

godz.

ннВн
ВБ "

więzienie wykony-

Ho, ho, aż trzy klasy mają do nau:

od

wiejskie

Kosztorysy

w firmie

F Mieszkowski

i święta

i rėžne reklamy do wszystkich
pism PRZYJMUJE
na warunkach BARDŻO ULGOWYCH.

z

konkurencyjnych

nabycia

niedzielę

a miesiącu SIERPNIU

wielkim

i w

w S«miu aktach.

— farsa w 2-ch aktach.

Czas pomyślećo reklamie!!!

Akc.

ilości

owanie

2) Informowanie

fabryki

Tow.

każdej

w

Dąbrowskiego

1) przyj

Jarnuszkiewicz

Konrad

CZYNNA;

Wilno,

ANGIELSKIE

ŁÓŻKA

Warszawskiej

KASA

Letniska

вававинсннаеннЕен
ааЫ
NAJLEPSZE

dramot

ŻONY»

w niedzielę i święta o godz. 3 ciej, w powszednie

в Ogtoszenia

sp. z ogr. odp.

ul.

ŚWIATY*

«PRZYJACIEL

WAR

Taniej! do 30'h Taniej!

materjałów

—

SEANSÓW:

dla

stolarskiej wykonują się wszystkie
możliwe meble. Oto otomana, stół

Ciągnienie 11 sierpnia r. b.

gub.

książ. wojsk.,

wyd. przez P. K.

ar“

U, Święciany,

na

* imę Leona
Grockiego
—rocznik 1901 — zam.

Wyjątsowo

Tan o!

«we

najdogod-

Na
warunkach

Meble pi, "ia sdi Pokój
niejszych

S. Anoelewicz.i

1.
1ес!
"Gs "podwórzn.

r)
Doktór

do

wynajęcia
blowany.

Kobieta-lekarz

Nr.

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa

książ

206

Margoniszki

unieważnia
ume-

W. Pohulanka 17 m. 16

Z:

wsi

gm. Święciańskiej,
się.

ieumeblowanego

N

pokoju z niekrępującem
wejściem w
śródmieściu

wojsk.

rocznik

poszukuję.

Łaskawe

głoszenia

do

«Słowa»

1899, wyd. przez
K. U. Wilno 1 doPrzyjęc. 9—1 i 5—8
od 125 Chor. kobiece „Gq” osob. Nr. 2916, Qq
oraz
spec. wenerycz'e,
moczopłciowe
i wyd. przez Starostwo

r.

admin.

sub

T.

1843

istnieje
istotnym wyroku—jota w jotę ferują
identyczne wyroki z prawdziwym są- na na 2 lata więzienia ciężkiego z skórne uj, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot, Grodzkie m. Wilna na
Bristol),
W, Zdr, P. Nr. 31
m. Antoniego Kowa:
dem!
Zabawa
„w sąd“
to jedna z pozbawieniem praw stanu.
Pozostali współoskarżeni osądzeiewskiego, zam. przy
bardziej
ulubionych
rozrywek więul. Tatarska 20.
ul.
Zarzecznej 5
ni zostali
na
więzienie zwykłe na
źniów.
Brocki — 4 lata, Kleyffi
Przyszło nam obejrzeć i szpital przeciąg:
"ygub. książ. wojsk.
więzienny.
Zarządza nim p. dr. Za- Minkow po trzy lata, a Zejdman i Upraszam o poparcie W.nej Kliwyd, przez P. K. jadalne, sypialne, sawadzki, lekarz więzienny.
Przyjmuje Duksz po dwa lata. Kleyff zwolniony jenteli — Placówki Polskiej MeU. — Wiino
nalonowe
i gabinetowe
został
zaj
kaucję
700
zł.
a
kiedy
blowej, Zawalna 15.
też w pewne
dni tutaj okulista
p.
imię
Romualda
Kowa-k
reden
sy, stoły
dr. Dąbrowski. Zwiedziliśmy salę o- urząd prokuratorski podniósł wys6* Wykonywa obstalunki. Posiada Salony lewskiego — rocznik Szaty, łóżka i t. d,
kość
wymaganej
kaucji
do trzech bambusowe 275 zł., Salony dębowe piękne 1899, zam. przy ul. ykwintne— Mocne—
peracyjną i salę dentystyczną.

ННЕ

GILENKIŃ
MEBLE

ЕО ВЕНА СЛ НО ОЕ ОВа

i zjawił się dopiero na 415 zł., Szaty, Kredensy, Stoły jadalne oraz 3:go
przyjmuje

meble do sprzedania. Daję na raty

i czyta sobie wiadomości z Rosji:
Ach jak to było
„ „Dotąd głód pochłonął do trzech powinien pan tego

nien.

umrze
—

głupio i jak
wstydzić.
że
woźny
taki
pan. Oczywiście

się
Pan
sam
taki

pociąg

z Leninem

i Trockim,

gli przysłać cały pociąg

psów

jak mo:

wście-

maja

2,

ważnia

Z poważaniem sługa Makowski,

uchyla melonika, jakby nigdy nic.
A przecież—jeżeli się zastanowić

unie-

się.

Niedrogo.

SP-RZE

NA

DA+2

RAT

NY

dziwe.

Trockisiedział w więzieniu, pan

umrze

pąn

go wypuścił.

Korniłow chciał zbawić
—to ileż istnień ludzkich ciąży na su: miljonów Rosjan. Do grudnia umrzeć myślał wtedy,
klych,
Rosję
—
pan
go zgubił. Po trzykroć,
mieniu tego człowieka:
powinno do 10.000000 a w ' marcu, człowiek jak
A pan te psy wšciekle przyją!, jak po dziesięćrokroć
przysięgał
pan,
Umart poeta Blok — on jest wi- jeśli nie nadejdzie pomoc z zagranicy, sam. | oczy ma na tem samemi miej- przyjmuje
niańka
kochane przysięgał
dobra
przed
wszystkimi,
że
Czekiści rozstrzelali 61 osób— on

cała Rosja..."
Smakuje kotlecik?

scu i obieg krwi prawidłowy. Ale nie:
należało mu ręki
podawać, bo oto
co się zdarzyło dalej: nazajutrz już

Przyjemnego apetytu, Aleksandrze
Umarło z głodu 2000000 Rosjan Teodorowiczu Kiereński. Czyż na- on pierwszy do pana rękę wyciągnął,
i 1.000000 dzieci rosyjskich—on - wi: prawpę nie udławi się pan swoim a na trzeci dzień kiedy pan
siedział
nien, winien, winien, tak samo
wi- kotlecikiem?
w gabinecie, woźny włazł do gabinetu,
nien. jak gdyby każdego z nich
za:
Szczęśliwi
ludzie
ci ludzie siadł na biurko i—klasnął pana po radusił własnemi rękami.
bez
wstydu,
bez
sumienia,
lu mieniu pytając:
Miljony rosyjskich
emigrantów dzie bezczelni. Niewinnością dysze
„No Saszka-Kanaszka co nowego?*
cierpi, żyje w poniewierce, puchnie twarz otwarta, jasne oczki patrzą spo*
Jeszcze wtedy nie wszystko było
z głodu — to jego wina.
i kojnie:
stracone: jeszcze mógł
pan uderzyć
Boże Wielki. Gdyby spadła na mnie
„Cóż ja? ja nic. Doskonałe mam go z całej siły po szyi, kopnąć nogą
taka odpowiedzialność, wziąłbym naj- obyczaje, byłem sobie główne dowo- i wrzasnąć: „ty zapominasz 516 Капаwiększy na Świecie stryczek i znalazł- dzącym
i metropolitą i wszystkiem, ljo. Precz”.
bym największe na świecie drzewo i a jeżeli mnie Rosja dotychczas poLecz pan się uśmiechnął słodziutpowiesiłbym się na jego wierzchołku mnika nie wystawiła, to tylko dlatego, ko, zapalił swego papierosika o jego

jest winien.

— aby cały Świat widział jak cierpię
z powodu wyrzutów sumienia.

że niema

proroka

między

swemi.
Г

A mój jegomostek, jak mówią ko-

zacy: „i bajduže“.

A wie pan od

Zapewne w tej chwili

Stanisław Mackiewicz

—

kiedy Rosją poszła

kiedy ja to ku przepaści? Właśnie w tej chwili
jakiejś knajpie kiedy pan poraz pierwszy przyjechał

_ przeciwnie, pięknie pisuje artykułyi piszę, siedzi sobie w
piękne nadal gada mowy, a gdy kto Złotej Pragi i je kotlecik z
na niego spojrzy, to tylko przyjemnie garnirem;'popijając ciemnem
Wyczwcz

Balkon

gg

— Zakład szewski
wydzieržawiliśmy—opo wiada nam p. naczelnk—
jirmie „Polbut*.
Więźniowie wyko:
nują tu obuwie nietylko
na użytek
als również i na miasto.
— Z mieszkania F. Welera oraz E. Fo* więzienny,
taniej. Zakład
chtowej (Dąbrowskiego 5) skradziono różne Zawszeć to wypada
я
rzeczy wartości 4000 zł.
zatrudnia 34 więźniów.
W tej
— Ze sklepu E. Szp'lefskieį (Witoldom
W
zakładzie
krawiecki
—
bo
i
ostatniej
umieszczono
dwie
taksy: tysięcy—zbiegł
skra:
zamku
oderwania
pomocą
wa 37) za
rozprawę.
R
artykuły
spożywcze
na
sumę taki jest, a jakże—szyje się mundury
więzienną i zw. dentystów.
zł,
dla straży więsiennej i dla więźniów.
— W cenie znaczna różnicą. Umie-

GALE
so

50 gr,

PROGRAM:

(tanec śmierci i tryumfu)

Podczas seansów wykona szereg pieśni artystka opery p. J. Korsak - Targowska.
ORKIESTRA pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.

POCZĄTEK

BGMSNNNENESARENANNE

każdy pojem-

wystarczą

Po przez pralnię wzorowo — иглаst. przod. o pomoc, nie udzielił ta:odzoną
przeszliśmy
korytarzem na
wej,a przeciwnie namawiał zebran;ch
piętro.
przygodnie do odbicia aresztowan; h
Pierwsza sala to stolarnia. Tutaj
i rozbrojenia «polikiera». Jedynie dziki przybyciu równeż w
pobliżu
zs- pod okiem dozorców więźniowie wymieszkałego post. Oryszkiewicza, i uczają się stolarstwa. Wszystkie
pizedmioty
robi
się
"innych
udało
się bandytów dopro- potrzebne
wadzić do V komisarjatu. Wspomnia- na miejscu. Również przyjmuje się
ny żołnierz zbiegł —' Zatrzymano w cały szereg zamówień z miasta.
— Ten oto duży
przyrząd, to
«zacnej» trójce
znanego
złodzieja
na którem snuje się nitki
suwadło,
Ostrowskiego.
Wszyscy trzej złapani zostali po- bawełny czy wełny. W pracowni

doraźnym

CENA

||

wało co innego. Tak więc nasze wy- šcilišmy obie taksy, żeby nasi pa:
specjalizowało
się w robocie mate» cjenci wiedzieli,
że nie zdziera się z
rjału ubraniowego dla więżniów. Od nich skóry, a przeciwnie—taniej się
nas czerpią go wszystkie polskie wię- liczy.
zienia.
— Iluž chorych.
obecnie?
PY”
A już zgoła w zdumienie wpro- tamy.
— 32.uch. Chorych zakaźnie niewadziła nas szkoła więzienna. Myślicie może, że więźniowie się nie uczą? ma
W. ciągu ostatniego
zupełnie.

mać napastników,
usiłujących zbiec
do lasu. St. przodownikowi w zatrzy odwożenia. Tu rozbiera się więzień
maniu i skuciu dopomogło dwuch przed kąpielą. Bieliznai ubranie ulega
st. szczegółowej dezynfekcji. Ot, tutaj
cywilnych, zaś obecny. przytem
szeregowiec 3 pułku art. ciężkiej Sy: obok łaźnia, prysznica. Po kąpieli
monowicz Kazimierz proszony
przez więźniowie dostają czystą bieliźnę.

stawieni przed sądem

KULTURALNO-OŚWIATOWY

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobraruska 5)

NAD

|:

ki, Każda inaczej się nazywa.
Jest padek śmierci na gruźlicę.
:
więc klasa im. Konopnickiej, jest im.
Po spenetrowaniu jeszcze ce/i wię
wszystkich więźniów. Te dwa mniej: Tadeusza Kościuszki, jest i Ad. Mi- ziennej, czystej, widnej i porządnej,
sze kotły po 250 litrów. Piece pie- ckiewicza. A wszystkie pięknie przy- wróciliśmy do gabinetu p. naczelnika.
karniane też nie wystarczyły. Zbudo* brane freskami, malowidłami na wzór Tu w pamiątkowej księdze położyli
ludowy. Jasno tu i wesoło jakoś. swe podpisy obydwaj ekscelencje,
waliśmy nowe, większe i l:psze.
poprzedzone
błogosławieństwem ks.
Z kolei byliśmy w piekarni. Tu Ot, tak jak winno być w szkole,
Dwie studentki o jasnych, weso- biskupa.
sześciu piekarzy w białych fartuchach
Przyszło
się żegnać. Serdecznie
rozrąbia ciasto, urabia formy
chle- łych oczętach uczą swoich wychowańOto co powiada nam kierow: dziękowaliśmy p. naczelnikowi Bartobów, które wsuwa
do iście prze- ców.
niczka szkoły, studentka U, S. B. p. szewiczowi i wszystkim za tak nieolbrzymich rozżarzonych pieców.
W kuchni częstoweEno nas zupą. Rynkiewiczówna.
zapomniane wrażenia.
Bardżo smaczna kartoflanka
na sło:
I znowu odmykały się i trzaskały
— Wykłady prowadzimy codzień
ninie. Trzeba było spróbować.
proszę pana. Uczymy
wszystkiego, ponure kraty, jedna za drugą. OpuDalej oglądaliśmy składy
mąki i począwszy ой nauki czytania i pisa- ściliśmy
smutny dom świadomi nieale i
chleba i młyn gospodarczy, w któ- na. Bo dużo bardzo analfabetów.
Szczęścia jego mieszkańców,
racjonalne
im
rym na miejscu miele się zboże.
przysparza
— A jakże się pupile sprawiają, radości jaką
— A to co za pokój? Spytaliśmy zagadnąłem, uczą:ż się pilnie?
i pełne dobrej woli kierownictwo.
Eug. Sch.
w następnej ubikacji.
— Jak który. Są tacy, których nie
— To, z przeproszeniem, sala do można od książki oderwać. Naukę
ności

lo. Początek o g. 8 m. 15.
Bilety nabywać można w kasie zamawiań (Teatr Polski) 11—1 i 3—9 wiecz,

WYPADKI

ostatnich

Te dwa kotły do zup

Kochanowski. Balet

d kierownictwem 1 z udziałem primabaleriny Anny Zabojkinej.
We czwartek i piątek, tylko dwa razy,
ukaże się melodyjna i barwna operetka Lehara «<Frasquita». W przygotowaniu ostatnia
nowość

według

bu-

każde

„NIESAMOWITE

Miejski Kingmatograi

Łukiszkach.
na
więzieniu
Urząd prokuratorski powziął nie- Prżyjmuje się żamówienia z miast
zmiernie szczęśliwą myśl urządzenia wi- Szczególniej oficerowie chętnie dają
„FZEBRANIA 1 ODCZYTY
zytacji więzienia na Łukiszkach, Projekt do roboty mundury.
— [i) Walne zebranie bezpar- ten zainicjowano w związku z życzeSą i warsztaty tkackie. Żeński zarezer- niemj.E. ks. biskupa Michalkiewicza trudnia 62 kobiety. W. oddziale kityjnego stowarzyszenia
wistów 1'b. wojskowych. Na sku: zwiedzenia więzienia. Rozesłano za: limkarskim wykonuje się przepiękne
tek odežwy centralnego komitetu sto- proszenie do p. wojewody Wł. Racz: kilimy według wzorów przysyłanych
warzyszenid rezerwistów i b. woj kiewicza, wyższych urzędników wo: przez Min, W. R. i O. S.
skowych, w Warszawie
w ubiegłym jewództwa i sądów oraz do
Należy zaznaczyć, że tutejsze wyprzedmiesiącu z inicjatywy grupy rezerwi- stawicieli prasy. Wizytację wyznaczo- roby kilimkarskie
spotkały się postów i b. wojskowych utworzony zo- no na niedzielę.
wszędy z dużem
uznaniem i zaintestał komitet organizacyjny, który przyPunktualnie o godz. 9-ej zrana resowaniem. Oto np. w zeszłym rostąpił do rejestracji członków tej or- zajechały przed gmach
w Paryżu otrzymawięzienny ku na wystawie
Obecnie dowiadujemy się, pojazdy dostojnych gości.
ganizacji.
ły złoty medal,
a w Wilnie na wyże zapisało się już 170 b. wojskosztuki i rzemiosł—srebrny meWchodziny
w
labirynt krętych a.
wych, z których duży procent opu: korytarzów,
mrocznych,
dusznych dal.
ściło istniejące już organizacje
aby jakoś...
— Bo trzeba panom wiedzieć —
połączyć się w jedną wielką—zespaGoście zebrali się w kaplicy wię- snuje „dalej wyjaśnienia p. Bartosze:
i b. ziennej, Ustawione trzy rzędy krzeseł. wicz—że
rezerwistów
lającą wszystkich
administracja
otrzymuje
wojskowych.
Za
nami
ustawiono
w szeregach zaledwie 41 groszy na każdego więź:
Na dzień 20 bm. wyznaczono wal- więźniów. Na twarzach ich maluje się nia dziennie, Za
tę sumę musiemy
członków organizacji.
zebranie
ne
ówdzie
wzruszenie,
ówdzie
żal i go wyżywić, dając pokarm trzy razy
Zaznaczyć należy że program or- smutek.
dziennie t. jį. wskazaną ilość chleba,
przewiduje, wykluczenie z
ganizacji
Niebawem wyszedł ks. biskup z tłuszczu i krup.
za robotę partyjną jakie- mszą św. Odprawił w szatach
organizacji
Naturalnie, że owe 41 groszy nie
liturgokolwiek bądź zabarwienia politycz- gicznych ciche nabożeństwo, przery- wystarczyłyby
nigdy.
Naszem więc
nego.
znajdować własne źródło
wane szlochami i cichemi westchnie- zadaniem
dochodów.
Stąd mamy
własne zamodlących się więźniów.
TEATR i MUZYKA, niamiKapelan
łącząc pożyteczwięzienny, ks. proboszcz kłady rzemieślnicze
Więzień uczy się
Wysta. Żarnowski odczytał Ewangelję świę- ne z koniecznem.
ERESŁ
— Teatr Polski
]. E. wygłosił okolicz- zawodu
i ma lepsze warunki życa
wiona wczoraj doskonała komedja włoska tą, poczem
D. Niecodemi'ego <«Gałganek» (Scampolo) nościowe kazanie.
W gorących sło- więziennego.
zyskała ogólne uznanie, dzięki wytwornej wach biskup nawoływał
Szczególną uwagę naszą zwróciły
słuchaczów,
Tze całego zespołu z L. Pilatti na czele. by otrząsnęli się z grzechów.
materjały
na ubrania dla więźniów.
Niech
L.
ią:
stanow
bsadę tej interesującej sztuki
Pilatti, H, Hochendlingerówna, I. Brochwicz, dokładają starań, niech całą siłą dążą Niezmiernie trwałe i wykonane wyłączducha z grzesznego nie z wełny.
L. Wołłejko, J. Łubiakowski, A. Suchcicki do uwolnienia
i inni Reżyseruje — L. Wołłejko. Początek ciała
„Pan Wojewoda
zainteresował się
swego,
niech
podniosą go
o g. 8 m. 3) pp. Ceny miejsc od 50 gr. do wzwyż z pęt
ceną
ubrania.
Okazało
się, że metr
grzesznych,
bowiem
i
gr.
4 zł. 50
rdyński)
sukna
kosztuje
3
zł.
po-Berna
czyż
nie
stokroć
straszniejsza
jest
Test Letni (ogród
— Min. Sprawiedliwości postanoOperetka warszawska w Wilnie, Począ- świadomość wiekuistego więzienia po
jest

Jak

się, jakoby zim
Ёці:’ічяпз’ш,] który
zgłosił do P. Mickiewicza. NUI

:

Е

Dziś będzie wyświetlany film
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kpt.

niejaki
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ss

kury 2 do swego ministerstwa
piwkiem nemu rękę.

Redaktor w/z Czesław

Karwowski

i podał

woź-

cygaro i odpowiedział:
„A ot, powolutko zbawiam

Rosję*.

_ Powiada pan, że do rozkładu Ro-

sji przyczynili

się Niemcy, przysyłając

nam Lenina i Trockiego. Kochanecz:
ku najdroższy! Przecież Niemcy wo-

dzieci.
„Cóż

ja mogę

powiedzieć

Niem-

com? Powiem im: «dlaczego nasłaliście na nas całą tę kanaiję?»
A oni odpowiedzą: «a czemuście

ich przyjęli? Trzeba było
wiesić

na

granicy».

razem

z demokracją

dał pan drapaka na aucie.
—

Teraz „Wolę Rosji*
kotleciki zajada.

Dwie są drogi

odrazu po- pan człowieka.
Aibo

najwyższe

dla

pan

—

i

wydaje

takiego

jak

na świecie drze-

Aleksandrze Teodorowiczu. Dużo wo i największy stryczek, albo włojest ludzi ze straszliwą przeszłością, siennica zakonnika i całkowita zmiaale niema nikogo ktoby miał przeszłość tak hańbiącą. Gdyby pan
przynajmniej za to wszystko brał pieniądze od Niemców, od djabła, Od ko:
gokolwiek, ale pan to zrobił tylko
przez swoją głupotę.
Miał pan takie atuty w swoich rękach, jak te czasy
powstania—kiedy
tłum
rzucał
się na bolszewików i
rwał ich na kawałeczki (sam to widziałem), ale pan ich wtedy
bronił.
Pan jako naczelnik państwa zabronił

na imienia i nazwiska,
żeby w kla:
sztorze nikt nie wiedział, kto to taki,

że to ten sam, który zgubił

na

poniewierkę jedną szóstą

globu ziemskiego,
miljonów dobrego

i oddał

część

zgnoił
półtorasta
ludu, tego
same-

go ludn któremu; w marcu

roku рай-

skiego 1917 wydawał na zaliczkę
©gromne, przepiękne weksle.
'Zręcznie pan się załatwił ze swemi wekslami.

No, dowidzenia panu. Smacznego
drukować dokumenty kompromitujące apetytu.
jowali z nami. Wysyłali na nas gazy Lenina i Trockiego jako wysłanników
trujące, rzucałi dynamit, przysłali namniemieckich
. A dokumenty tebyły praw -

Odpowiedzialny zą egłosrenia Zanon

Kauriūrki.

Drukarnia

„Wydawnictwo

Wileńskie"

Kwaszelna
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