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GŁĘBOKIE

рОча

ой

C.K.W.

opozycja

228, drukarni

Donoszą

z Moskwy

o

masowych

dniem

wystąpiła

represjach,

może

za-

jące się poza wadami, pozablichtrem,
poza
zarozumiałością,
pewnością
siebie.
Dziwne,
specjalnie
warszawskie
połączenie:blichtr, zarozumiałość, pew=
ność siebie połączone jednocześnie z

zupełnym, absolutnym brakiem
szych,

większych

była zawsze
Nie,

ambicyj

Warszawa.

Warszawa

nie

sprzeciwia-

tę

stosowanych

uniesień.

z Tuły, że rozbrojono

tam specjalny

był oddziałami zbrojnemi epozycji.
automobile pancerne i jeden pułk
prowizoryczna
aresztowani.

i taką

forteca

PARYŻ,

ma cechy,

we zbierze się w

Wersalu

cywiinej, czy mniej są in-

w razie koniecznej

potrzeby,

10 bm.

poczem

|

Program

czło-

wiek, który takiemu uniesieniu przeciwstawiałby swoje wiasne zdanie —,
odrazu uchodzi nietylko za dziwaka

i obrońcy

Wynika

dnia

sesja

Narodoparlamentu

izby zostałyby zwołane

stąd, że

ratyfikacja

jedynie

układów

szyngtońskiego i londyńskiego w sprawie uregulowania długów
stąpi przed otwarciem zwykłej jesiennej sesji parlamentu,

chne? — Dość, że jak Warszawa się
unosi to już cała, wszystkie
ulice,

piętra, poddasza i sutereny.

zdobyta

Narodowe.

tegoż

prac rządu

p.

nad projektami

finansowemi,

zabrał głos

Rady

kursu

funtu

szterlinga

i dolara,

Warszawa

nieje ludźmi z innych
jazd

Galicjan“

pęcznieje.

Pęcz-

dzielnic. „Na-

przedewsžystkiem.

tych się warszawiacy śmieją,

a

Z

oni

na warszawiaków patrzą z góry. Każdy z nich jest doktorem.
«Byłem w

ministerstwie» — powiadał mi

sprawie
wobec

co niweczy obliczenia budżetowe,

Każdy z galicjan za nic ma człowieka,

Są

też

w

Warszawie

już lzbie Deputowanych

z Bankiem Francuskim w sprawie

kwartały

Briand

«Słowo»

„Kurjer

o polityce zagranicznej.

politykę porozumienia z Niemcami. Briand
nia r
Francją a Niemcami nieda
się

Polaków,
nie byli.

całkiem

z pamięci.

Warszawą ulicy Kapucyńskiej,

dowej,

To jest

Mio-

Bielańskiej, trochę Trębackiej,

Warszawa Krzemińskiego i Miillera.
Tutaj i właśnie i tylko tutaj żyją
jeszcze ludzie, którzy pamiętają, jak
pan ten lub ów jeszcze do Warsza-

mój

w

Genewie

da

mi

sposobność

do

stanu, których to rozmów
celem będzie
gospodarcze między Francją i Niemcami,

Sympatje

z

możliwie

rumuńskie

niemieckimi

daleko

musia

siedzi

wie, że

każda polska

mężami

idące zbliżenie

dla Polski,

GDAŃSK. 3.VII. Pat. W wywiadzie z Baltische Presse rumuński mi-

którzy

przeciwnie.
społeczeństwo

w rubryce

„Polak*

„narodowošč“,

na słowo „Białorusin*,

w celu

przyłączenia

tych

tak

Tego samiego dnia,

LONDYN,

2—Vill. Pat.

Times

donosi.z

Tokio,

ma

nienormalne

delegatów z Japo-

nie brali udziału

w

upodobania.

NAGASAKI, 3.VIIIL. PAT. Na odbywającym się tu kongresie" panO przyszedł Nowaczyński! o to nikt,-to
azjatyckim omawiano poszczególne artykuły projektu stworzenia Ligi Najakiś minister.
:
Wszyscy

Są

uprzejmi

i grzeczni

rodów

azjatyckich, odrzucając

propozycję

ustalenia

Tokio jako

Japonję, że dąży ona do osiągnięcia

A jeszcze jest Warszawa—o tylko
jej nikt nie zna. Oto
o kilkanaście

wiorst w Warszawie jest cadyk-cudotwórca chasydzki i dwór jego pełen
szarlatanerji

średniowiecza

wywołanej

takich

ulic warszawskich.

rają ludzie,

wyrośli

z

swych

Prof. Władyczko na kongresie

własnych

tacy jak

takiego

cadyków

ciemnoty.

sięgają

l o nas się ocie-

Tuwim,

środowiska,

okej

którzy nym mundurze
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Lai
wszedł

B w błękit-

siedziby

którego

0

.

Pragnąc
R

celów.

Bądź

ła. Ród niewieści patrzał na kule, tak, | do dużego

patrzeć.

| za te spokojne: patrzenie

i myśleć co rączek,

i starego

w

PRZEDSIĘBIORSTWA

WARSZAWIE.

WARSZAWA,

Wiadomość;
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'SZLUPOWICZ.

-

Dnia 30 lipca rb.

Dziwną się wydaje
gdy się weźmie

kroku

za-

minister spraw

pod

ta wiadomość,
uwagę,

że

od

gdy łotewski

na Łotwie. Prześladowanie
Polaków
w
dziedzinie
potrzeb, kulturalnych

ludności

Polacy.

Wil-

opuścić byli zmuszeni, żywią nadzieję,—po świetnem
przemówieniu mi-

nistra spraw zagranicznych

co bądź Litwini za wszelką

dzy Polską i Łotwą
nie rozstrzygnięte,

czego

Litwa tak pręd:

nie

należy.

Sejm

i Bząd.

Konflikt

Sejm—Senat.

WARSZAWA,3 VIII. (tel. wł. Słowa)

a Senatem
Konflikt między Sejmem
załatwiony
odobnie
prawdop
zostanie
że jutro Prezydent
w ten sposób,

Konsty-

0 zmianach

ogłosi ustawę

tucji i pelnomocnictwach, przytem
będzie ogłoartykuł 44 konstytucji

szony w sensie sejmowym.

Trąmpczyński jednak
Marszałek
niu sprawy się sprzezałatwie
takiemu

się zbierze

ra dzień, aż

wstrzymane

Senat, który napewno nie zechce
stawiać sprawy na ostrzu noża i
znajdzie potrzebne 2/3 głosów dla
przyjęcia

spornego punktu.

Rada

prawnicza;

WARSZAWA, 3.VIIi (żelwł, Słowa)
Rząd projektuje stworzyć Radę prawniczą vel prawodawczą,
dotychczas

jednak

nie

można

ani o terminie

nic powiedzieć

powołania

życia, ani o jej

Rady

kompetencjach,

do

ani

o składzie:

„Pułk.

Paszkiewicz

i pułkown.

Anders,
Pisma

warszawskie

Ministerstwo

donoszą,

Spraw

że

Wojskowych

zaproponowało pułkownikowi Gustawowi
Paszkiewiczowi
dowództwo
piechoty
dywizyjnej
1-szej dywizji
legjonowej.

Jednocześnie pułk. Anders

otrzy-

mał propozycją ©bję' ia dowództwa
brygady kawalerj,
konsystującej w

Siedicach, a składającej się
pułku szwoleżerów i 2go

z 3go
pułku

ułanów.

Teatr

Bogusławskiego.

WARSZAWA, 3.VIII

(£el.wł.Słowa).

Premjer Bartel cofaął
subsydja
dla
teatru Bogusławskiego,
wobec czego
teatr ten zostanie zamknięty.

Giełda w Warszawie.

N

WARSZAWA, 3.Vili (żel, wł Słowa)
Kurs dolara na czarnej giełdzie notowano dziś 9,07. Bank Polski
płacił,
jek już od dłuższego czasu, 8,98.

Zmiana

statutu Banku
skiego,

Pol-

WARSZAWA.3.VIII. (fe. wł. Słowa).
Jutro odbędzie się u p. Klarnera kon=
ferencja,

dotycząca

Banku Poiskiego.
becny

będzie

Na

zmiany

statutu

konferencji o-

p. Kemmerer

oraz za-

rząd Banku Polskiego.

Oszczędności

w M, S. Wewn.

WARSZAWA 3.VIII (te/,wł. Słowa).
Ministerstwo
spraw
wewnętrznych
ogłosiło okólnik, w którym podnosi
wielkie oszczędności
jakie
zdołało
zrealizować. Między innemi ministerstwo
uchyliło
dalsze
prowadzenie
przez
władze
administracyjne I i II

p. Zales-

zostaną pomyśl
choć
problem,

-

Społeczeństwo

polskie

LECZY

PRZYCZYNY i SKUTKI

ZATWARDZENIA
Sprzedaż w aptekach i składach
aptecznycz.

RZADSZE
iai
W. Z. P. Nr. 34 Wilno, 15.МИ 1925

dzieli te narody.

r.

Obecnie takie ure»

życzliwie odnosiło się do gulowanie jest trudniejszem niż przed
wszelkich
poczynań Łotwy dążącej paru laty (co zawdzięczać należy p.
damy zginąć idei związku państw
bałtyckich, o którą tak gorąco zabie- do ugruntowania swej niezależności, Ładosiowi i jego popiecznikom), ałć
i koniecznem;
gał nieboszczyk Mejerowicz, najlep: składając stale Łotwie dowody real- zupełnie możliwem
szy nasz dyplomata i poważny mąż ne swej życzliwości i udzielając sku» trzeba z obu stron tylko dobrej woli
i intenzywnej pracy. Miejmy nadzieję,
stanu?" „Faktycznie
rządzi Polską tecznej pomocy.
że
oczekiwany obecnie w Rydze no*
marszałek Piłsudski, stary
przyjaciel
Uregulowania stosunków „między
wy
poseł Polski p.Łukasiewicz, spro=
Łotyszów'".
Łotwą a Polską oczekują wszyscy
„Próbowano nas straszyć polskim Polacy, ale uregulowania
opartego sta temu ciężkiemu zadaniu dla doe
imperjalizmem. Jednak zawdźięczając na usunięciu, drogą rozumnej i szcze- bra obu Państw i obu Narodów.
Zb. T,
co
dziś
temu „imperjalizmowi“, mamy z Pol- rej polityki, wszystkiego

ko się nie wyleczył. „Czyż zaprawdę zawsze

-—

GASTRONOMICZNEGO
w pełni powodzenia

Oddam zarząd.

dowiaduje się o nowym
przyjaźnionej Łotwy.

Łolwie

polityki

nie zrzekli się pre-

przeważają

narodowego,z

kazja! wycalać z inioresów UK zja!
działem Warszawę, która się nie ba- | przyjmę do 3/4 wspólnika

jakgdyby
po to one šwistaly.
aby |
właśnie
Warszawianki
miały na co

na

cenę pragną odzyskać dawną siedzibę Gedymina. Jest to romantyczna który czeka nowego posła Polski w
pozostałość od czasów odrodzenia Rydze p. Łukasiewicza, do łatwych

TSKKK
się

zdziwieniem

polskie

no—stolica państwa litewskiego—nie kiego w komisji sejmowei w Warjest obecnie w litewskim obrębie et- szawie,—że nakoniec wszystkie sprawy dotychczas nieuregulowane mięnograficznym“,

neurologów.

PTSS

sobie na trze-

od zajęć codzien- na kule przyjmijcie „niewiasty Warszanych, od maszyn do pisania, od wy w postaci najpiękniejszej waszej |
świeżych bułek i nekrologów w o:
serdeczne ucałowanie
<Kurjerze Warszawskim»

SS

Ale ci most, A wtedy wśród tych kul wi-

my nic nie wiemy o wszystkich tych
egzotyzmach.
Wreszcie widziałem raz inną Warszawę. Oto codzienność życia przerwał świst kul. Przez trzy dni trzeba

się było oderwać

RZEPA YTY i W KZYEZEO

do

tensji na to miasto, wśród

GENEWA, 3,VIII. Pat. Rozpoczął tu obrady kongres neurologów.
dziwactw,
historycznej p,
olskę
reprezentuje profesor Uniwersytetu Wileńskiego Władyczko.
i całkowitej z mroków

zabobonėw,

I wpływy

tą drogą

Z wielkiem

zagranicznych
bawił
sprawie zacieśnienia

pisze autor, dotąd

bo oto przyszedł pan z zarozumiałą tej instytucji. Jak podaje Reuter, liczne organizacje kupieckie i robotnicze
miną — to agent z dyplomatycznej w Chinach występują przeciwko konferencji pan-azjatyckiej, oskarżając

placówki-zagranicznik,

25 proc. drożej.

o

i oświatowych
niejednokrotnie było
poruszane w prasie polskiej miejscowe
stosunków litewsko-łotewskich, pismo i w Polsce. Fakt ostatni jest nader jed- łotewskie „Rigas Zinias*
zamieściło nak pouczającyi charakterystyczny w
znamienny artykuł p.t. „Państwa bał stosunkach Łotwy i Polski i świadczy instancjj aż 47 najróżniejszych wytyckie, Litwa i Polska“.
że stosują się dwie miary — jedna kazów ewidencyjnych.
Pismo to wywodzi,
že na prze- względem Polaków—druga względem 2 LL
szkodzie ku zawarciu związku z Li- Litwinów.
CASCARINE
Ludność polska na Łotwie a i ci
twinami znajduje się Wilno, którego
LEPRINCE
rząd litewski nie zrzeka się. „Litwini, Polacy, którzy
kraj swój rodzinny

że 1 bm. rozpuczęła

z twarzą nawpół czerwoną to Tuwim. nji, Indyji, Filipinów, Sjamu i Korei. Chińscy delegaci
Ten to urzędnik
z M. S. Z, a ten konferencji z powodu zatargu z Japończykami.

także

minister spraw
w Kownie
w

Azja dla azjatów.

nieładnie). O tam

odniesieniu

tewskich,

ma-

Wieniawa-Długoszowski, a ten się w Nagasaki konferencja panazjatycka przy udziale 51

usposo-

re w myśl dekretu rządu łotewskiego
zagranicznej,
częstokroć niepozba- winny być likwidowane do czerwca
wione jest racji.
roku przyszłego. Jest to tem dziwniejJak dalece jednak dyplomacja p. sze, że cały szereg obywateli
łoŁadosia i Neumana potrafiła zaprze- tewskich dotąd najspokójniej
zacho*
paścić sprawę polska na Łotwie i nie wuje swe nieruchomości w Polsce.
wyzyskać odpowiednich momentów, Ten krok Łotwy jest tylko jednym z
niech świadczą ostatnie wypadki za- epizodów w całym sżeregu aktów
521е na tle stosunków litewsko - ło- nieprzychylnych względem
poiskości

zajeździe na otomanę się lokował, a Ententy przyjęto z dużem zadowoleniem wiadomość o wznowieniu sojudzieci mu zasypiały na pozsuwanych szu polsko-rumuńskiego. Stwierdzono tam z największą radością, że przepozwolił państwu polskiemu poświęcić się nafotelach. jakże daleko jest od nas ta bieg ostatnich wypadków
równi
z
Małą
Ententę
polityce
gruntowania pokoju.
Warszawa Bolesława Prusa.

pokazuje (chociaż

Polski i Polaków

portach,

wy”, co w

Mitilineu powiedział .o Polsce co następuje:
wy czwórką koni przyjeżdżał,
konie nister spraw zagranicznych
Dla
Polski
żywię
jaknajwiększą
sympatję. Na ostatniej konferericji Małej
w zajeździe ustawiał, sam w tym że

Warszawa stołeczna, to stoliki w
kawiarni, gdzie się na ludzi palcami

i tabeiowe

cyfrowe

2 lat bezskutecznie czynione są starania
o pozwolenie obywatelom
polskim
Na giełdzie akcyjnej najwięcej pozachowania pozostawionych
im na
szukiwane
były akcje Banku
PolŁotwie 50 cio hektarowych resztek a
pisze się dużo © polonofilstwie „Łotskiego,
również nieruchomości miejskich, któ:

jest przekonany, że bez zbliże:
przywrócić równowagi euro-

rozmów

względem

nie przez władze miejscowe w pasz-

od Łotwy

Warszawski”, a nie «Express» i tak
ten poczciwy „Kurjer“ czytują, że nie pejskiej.
Zamierzam—mówił nakoniec minister—pojechać jesienią znowu
do
pamiętają nic z niego prócz nekroloGenewy,
aby
współdziałać
przy
przyjęciu
Niemiec
do-Ligi
Narodów.
Pobyt
gów, a już artykuły p. Koskowskiego
uchodzą

polskie
też
południową

znacjonalizowane, właściciele zaś przy- wołał w
Kownie
bardzo
nieprzymusowo wyrugowani z swych
sie- chylne
wrażenie i wniósł poważny
dzib, na co nie zdecydowali
się na- dyssonans w powitalne dytyramby
wet pozostający „w stanie wojny” z prasy kowieńskiej, z okazji wizyty
Polską Litwini, Fakt wytoczenia pro- ministra Ulmanisa.
cesu
przeciw
Polakom na Łotwie
Bardzo jest nam przyjemnie, że
identyfikować już w żadnym razie ze Łotysze piszą takie rzeczy, że wykasprawą obszarniczą nie można. Cho- zują swą wdzięczność Polsce, za podzi tu już nieo właścicieli zemskich, moc okazaną im w r. 1920 od паbo większość tych zmuszona szukać wały bolszewickiej,
że są przyjaźnie

ziem do Polski. Najbliższa przyszłość
WIEDEŃ, 3.VIII. PAT. Neue Freie Presse zamieszcza rozmowę swego
* pokaże o ile te zarzuty były słuszne
złości. Ta Warszawa prowincjonalna paryskiego korespondenta z Briandem na temat polityki zagranicznej
i usprawiedliwione.
Francji
Briand
oświadczył,
że
polityka
zagraniczna
Francji
pozostanie
jest o wiele sympatyczniejsza
od
nie
zmieniona.
Mimo tych wszystkich
represyj
stołecznej.
Tutaj zjeść można lepiej
Poincare objął rząd celem załatwienia kwestyj finansowych. Politykę
przeciwko Polakom, w prasie naszej
i zdrowiej i tutaj znają jeszcze mores
Polityka ta oznacza
i przed
dziedzicem i przed
panem locarneńską będzie obecny gabinet prowadził nadal.
hrabią, Tutaj czytują jeszcze

ską wspólną granicę,
terytorjum
przykrywa

zagranicznych p. Ulmanis, .b. premier,
uchodzący za przyjaciela Polaków,
(Kawaler Wielkiej Wstęgi Ord.
«Polonia Restituta»), oświadczył dziennikarzom, że w myśl zawartej z Litwą,
na zasadzie wzajemności
umowy,
w roku
zeszłym
parę dziesiątków Łotwa
zobowiązała się do pozostaPolaków wtrącono do więzienia pod wienia 157 obywatelom
litewskim
zarzutem rzekomo chęci oderwania t. prawa zachowania
swoich nieruchozw. Inflant Polskich i sześciu
gmin mości na Łotwie.

zagranicznych
oraz kontroli
który doktorem nie jest, chyba,
że operacyj nabywania i sprzedawania dewiz
ten człowiek jest Witosem,
posłem nad temi operacjami. Poincare zażądał od parlamentu wypowiedzenia się
„w tej sprawie jeszcze przed zakończeniem sesji.
od Piasta lub wogóle paskarzem.
„Stołeczne”*, są natomiast takie domy,
które jeszcze żyją Warszawą prowincjonalną,
Warszawą
Gawalewicza,
plotek, małych
zazdrości i małych

Ogłoszenia

o 25 proc. drożej

mie urzędnicy te „poprawki*
czynili
w dzisiejszej Łatgalji, a zwłaszcza w
sześciu gminach
powiatu Brasławskiego, anektowanych w 1920 roku,
korzystając z ofenzywy bolszewickiej,
przez Łotwę. Znanym jest fakt, gdy

Ograniczenie obrotu dewizami,
PARYŻ. 3,Vill. PAT. Rząd francuski złożył

tygodniami

jak to miało miejsce rok temu,
gdy
gorliwi w swym dziwnym . patrjotyz-

nie stabilizacji franka i podniesienie jego kursu.

projekt ustawy potwierdzającej umowę

Wiersz milimetrowy jodnoszpaltowy na stronie 2-6) i 3-ej 30 gr
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch Ś wiątecznych

pomieściło wiadomość o rozpoczęciu
w|czasie najbliższym procesu
prze- część Łatgaiji i Dynaburg".
ciw 10 Polakom, zamieszkałym
na
Wreszcie pismo oświadcza w tonie
Łotwie, pod zarzutem „zdrady stanu", stanowczym:
„Bądźmy
chociaż raz
Wiadomość ta wymaga
wyjaśnienia, szczerzy i przyznajmy, że nasz byt
zwłaszcza wobec faktu, że, dzięki u- strategiczny ze względu
na
niebezsilnym staraniom pewnych
czynni- pieczeństwo od wschodu jest zupełków, utrwaliło się wśród części spo- nie bezpieczny
i został osiągnięty
łeczeństwa w Polsce. przekonanie, że tylko dzięki temu, że Polacy mają w

słowa

najszybciej powrót do kraju wywiezionych zagrdnicę kapitałów.
Następnie Poincare dodał, iż przedstawi jutro lzbie
Deput.
projekt
kasy amortyzacyjnej, oraz szereg innych projektów upoważniających rząd
do zawarcia z Bankiem Francuskim konwencji mającej na celu zapewnie:

jakiś

Litwin — <a wygląda to jak szpital,
na każdych drzwiach doktór i doktór».

z prowincji

oraz

|

Mickiewicza 24

POWIATOWA—ul.

bieni, ale stokroć
wolelibyśmy
aby
zechcieli to okazać w praktyce i doPrzestępstwo ich polegało na tem, wieść swej przyjaźni i wdzięczności
że óŚmielili się oni protestować i o- w czynach, a nie pustych słowach.
Tymczasem
dzieje się
wbrew
ponować przeciw przymusowej zamia-

lecz i za durnia.
zachodzi absolutna konieczność podjęcia nowych
wysiłków. Zniesienie
Ogromnie płytkie rzuca przekleń- podsekretarjatów Stanu świadczy o woli rządu w kierunku przeprowastwa Warszawa i strasznie łatwo jest dzenia oszczędności. Zdaniem premjera, przed stabilizacją franka należy
tam zostać popularnym.
bezwarunkowo podnieść jego kurs. Należy również zapewnić możliwie
Teraz

Przed paru

stałych na Łotwie
obszarnikami nigdy

Ministrów

iż

WILEJKA

9 8

— Nowy Świat 46—14

WARSZAWA

Ziemian

CENA OGEOSZEN:
za tekstem 10 groszy.

pracy obecnie w Polsce, ale o pozo-

Senatu w

prezes

Poincare. Przedstawiwszy obecną sytuację premjer zaznaczył,
zwyżki

wa-

nie na-.

Poincare,

PARYŻ, 3.VIII PAT, Na dzisiejszem posiedzeniu
dyskusji

Związek

19

kwestja polska na Łotwie redukuje
się tylko do irreienty grupy b. obszarników, majątki których zostały cić ustabilizowaną już równowagę w sprawy: albo ustawa będzie, jak wyprzez zaprzyjaźnioną Łotwę,
na mo- zachodniej Europie"...
żej, ogłoszona w sensie sejmowym,
jej zostanie
też ogłoszenie
albo
dłę sowiecką, zsocjalizowane czy też
Artykuł ten, rzecz zrozumiała, wy-

Iil-ciej

3.Vill. PAT. Hav1s przypuszcza, że Zgromadzenie

powszechność

dywidualni, czy też jakoś ich nerwy
lepiej reagują na uniesienia powsze-

została

Paryskie Zgromadzenie

Czy tutaj ludzie mniej ma- zostanie zamknięta. Przed sesją jesienną

ją odwagi

pułk

W tym
kierunku wysiano
piechoty. Po dłuższej walce,

opozycjonistów

—

Rynek

Piłsudskiego
— ul. Rynek
Maja 5

ciwia i w związku z tem odbył dziś
z Premjerem konferencję. Konferencja
poglądów
ta jednak do uzgodnienia
swem posiadaniu Wilno. Jakieś więk- nie
doprowadziła.
Ki
sze zmiany w tem mogą tylko zmązałatwienia
możliwości
Są dwie

międzynarodówki, przyczem aresztowano Il dowódców.
GPU. wykryło, że w miejscowości Wiszniaki,
wzdłuż drogi
żelaznej z Moskwy do Kazania,
znajduje się tajny arsenał, operacyjnej grupy, przygotowany do powstania. Arsenał ochraniany

jest stolicą

Polski, zbyt indywidualne
Przedewszystkiem

szer-

—

Donoszą

KOSZYRSKI

Ryga, 2 sierpnia 1926 r.

stolicę Jednocześnie.ze szkół oficerskich wydalono 228 osób. Jednocześstolicę nie aresztowano moc urzędników
państwowych
i kolejowych.
stolicę Ogółem liczba aresztowanych przenosi 600 osób.
heroizmu beznadziejnego w Wilnie i
W Kremlu rozbrojono i aresztowano
dwie roty wojskowej
w Warszawie stolicę... nadziei bez- szkóły, które przybyły dla utrzymanja
warty
przy
rządzie.
Do
heroicznej.
Moskwy sprowadzono automobile pancerne i tanki.

To ostatnie określenie

80

— Plac Batorego 8

de:

charakteryzują

POSTAWY — ul.
STOŁPCE — ul.
ST, ŚWIĘCIANY
$ IR — ul. 3-go

Nasze stosunki z Łotwą,

o względem opozycji. GPU. aresztowało 66 osób; w įaczeįkach
wspom: wojskowych 143 żołnierzy. Prócz tego zwolniono z GPU, 24 osoby.

nadto jest zgryźliwe. Ale Warszawę
trzeba znać i poznać jej zalety, kry-

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa I
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewiczaa 2028
NOWO ŚWIĘCIANY — vi. Wileńsk

172

LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

2(02

nabywa

z obszerną

postulatów,

klaracją, w której domaga się urzeczywistnienia

ul. Szosowa

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem.

wiadomości z Moskwy, opozycja z każdym
siły. Na plenum

—

ul. 3-go Maja 64

— ui. Zamkowa

GRODNO

redakcji 243, administracji
W

—

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska 1-

KAMIEŃ

jących się dotychczasowej polityce partji
<lzwiestja»
deklarację, jako otwarte wypowiedzenie wojny-

chodzi

polskość, mieliśmy
stolicę
nień i tradycyj w Krakówie,
pracy politycznej we Lwowie,
trwania i oporu w Poznaniu,

BRASŁAW

Walki z opozycją pod Moskwą.

Polski. Mieliśmy sys-

tem aułokefalizmu

od 9 do 3. Telefony:

lub
zę
P, K. 0. ЗОя
Nr. 80259

Warszawa, 3 go sierpnia.
Warszawa nie jest stolicą Polski.
W tem oczywiście pojęciu, že stolica jest
syntezą umysłowości, ducha,
charakteru całego kraju.
Zbyt długo
Warszawa była tylko

BARANOWICZE

4 sierpnia 1926 r.

ao domu

czekowe w

ODDZIĄŁY:

|

|

Nr 179(1189

SŁOWO

ECHA
Szkoła
Autobusem

KRAJOWE
rolnicza

niecałą

godzina

od

Wilna, w kierunku Mejszagoły. Okolica typowo
podwileńska:
faliste pagórki, tu i tam rzadkim
porośnięte
lasem, wśródnich pola żytem bieleją:
ce, zielone kartofliska, i rozległe ob-

Szary dzikiej paszy. Z prawej strony
drogi jakiś sad owocowy, jakaś gru-

pa drzew, jakieś dachówką kryte dachy—to
Bukiszki.
Folwark
nadany
ongiś
Bożeranowowi,
jednemu
ze
współpracowników Murawjewa,
dziś
osadnikom rozparcelowany.
Niektóre
parcele odłogiem prawie leżą — inne

żyć zaczynają powoli. Ośrodkiem folwarku—setka dziesięcin — włada dziś
sejmik Wileńsko:Trocki. | io jest
or

najciekawsza

cy.

rzecz w oko-

Jest to bowiem
ferma modelowa
i szkoła rolnicza. Zaledwie początki
istnienia —p. Jacek Jeleniewski, uczo:
ny-agronom ż Razumowskiej Akademji, dyrektor szkoły

niespełna

tu pracuje;

i fermy

od roku

a inicjatywie i

wynikom pracy 'już przyjrzeć się warto, już jest się czego uczyć.

Dwór

dawny

pod kierunkiem p.

inž. Szopy odnowiono, dachówką pokryto, przystosowano
do
potrzeb
szkoły: korytarz, sala wykładowa, ja-

dalnia, kuchnia,

sypialnie;

wszystko

białe, wszędzie
czystość
jest wodociąg, jest łaźnia.

wzorowa;
Początek

gabinetu

botanicznego,

gabinetu fi-

zycznego. Na ścianach masa tablic z

rolnictwa i hodowli.— Cel. nauki: umiejętne gospodarzenie

na własnym

zagonie: nie ekonomów, nie urzędni-

ków ma kształcić szkoła, ale ošwieconych gospodarzy: Więc i kurs do

tego praktycznego celu jest zastosowany: rolnictwo, hodowla, ogrodnic-

two, trochę rachunkowości—a wszystko. jt najpraktyczniej brane, jak najściślej związane
z doświadczeniem;
sami uczniowie pracują na 30 hektarach szkolnego gruntu, sami na własnawozów
robią próby
polu
nem

£ sztucznych, próby nasienia, próby uprawy. Prawidła hodowli poznają we
własnej oborze, pszczelnictwo w pasiece, której na ten cel użycza szkole

p. Brensziejnowa.

Personel nieliczny;

p. Jeleniewski jest duszą zakładu: on
kieruje internatem, on sam rolnictwo
i hodowlę wykłada.
Dwóch innych
nauczycieli mu pormaga; ks. Dronicz,
wikarjusz z Kalwarji, dojeżdża z nau-

ką religji.
Jeleniewski.

Tyłu rzeczy trzeba nau-

czyć, tyle pokazać,
tak wiele trzeba
zrobić dla wychowania ucznia!
Idziemy
obejrzeć
pola;
właśnie

uczniowie rzną sierpami pólka doświadczalne różnego gatunku żyta:
Wysoko Litewskie, Bieniakońskie, i
„inne gantunki, na drobnych, pięćdziesiątmetrowych
osobno

działkach

zbierane,

posiane

ważone,

obliczane.

czerwono-polskim

buhajem.

jedwabną szerść
Słońce. złoci gniadą
żywego jak ogień ogiera, o stalowych
skrzydlatych
zda się nogach,
o szerokiej, jak brama piersi.
Dość

spójrzeć,

rja zbyt

tworzy

upraszczająca

tak

by w wesołem

jego oku,

czujnych

chrapach,

w szerokich

przejawy życia,

często dzieła niepotrzeb.

uczuć

i efektów

dramatycznych,

lub

komicznych, do precyzyjnego rysunku
Bukiszkach jest antytezą takiej teorji: postaci i t. d.
Kobiety Nicodemiego
pomyślane
nie wykoncypował
jej przy biurku
są jako dwa kontrasty—typ dodatni,
żaden dedukcyjnie myślący koncypjent
ministerjalny, lecz powołała ją do ży- dobry, naiwny, wdzięczny i—typ zgota ujemny—zły, przewrotny,
wyraficia myśl obywatelska, prosto i praknowany, interesowny.
Tak też jest i
tycznie rozumiejąca proste, codzierne w-komedji „Galganek“, co w wynipotrzeby kraju.
Nie uważam, by na:
ku daje daskonałe
efekty sceniczne
leżało zawsze
„iść za głosem naroprzez krzyżujący się w szeregu scen
du*,
„Populus
est ducendus, non
kontrast tych typów. Tyle dla Ścisłoseguendus“
naród
prowadzić
Ści trzeba dodać, że ów typ dodatni
trzeba, nie iść za nim; a paradok— bohaterki głównej—jest często zna:
sowi
„głos narodu — głos Boga"
cznie zindywidualizowany (jak Gałgazbyt często przeczy historja
i Pisnek naprzykład).
mo Święte.
Ale nieraz
wśród
tych
Dzięki owemu
Świderkowi (jak
najszerszych
mas, w głowach roznazwal tiumacz—p. J. Iwaszkiewicz—
sądnych
wiejskich
gospodarzy jest
bohaterkę) słucha się komedji z żyzdrowy
sąd,
rozum
gospodarski,
wem zainteresowaniem, pomimo caktóry odrazu umie
osądzić
tę czy
łą błahość fabuły
i nikłość
«akcji».
ową pracę. Szkołę w Bukiszkach ten
Dlatego też warunkiem
powodzenia
zdrowy gospodarski
rozum
odrazu
utworu Nicodemiego
jest właściwa,
ocenił: świadczy o tem napływ uczni
z
talentem
przeprowadzona,
interprez całego województwa:
są chłopcy
tacja
roli
Gałganka.
z pod
QOszmiany, z Wilejskiego, z
P. Pilatti warunkowi temu
z po
Lidzkiega powiatu;
mimo, że szkoła
wodzeniem
zadośćuczyniła,
Jej
Gałgarok niespełna
istnieje,
jest uczni z
nek był podlotkiem w miarę wdzięczgórą trzydziestu;
a. największa
ich
ilość— bo aż trzecia część — z naj- nym i naiwnym, Kapryśnym i «kobiecym», a kilka scen tchnęło
prawdzi
bliższej jest okolicy,
z pośród
tych
wym liryzmem i przeczuleniem.
ludzi, którzy bezpośrednio na szkołę
Prośba do artystki, której debiut u
w Bukiszkach patrzą — i widzą najnas
uwieńczony został znaczaem polepiej prawdziwą jej wartość.
wodzeniem, aby sceny aktu drugiego
Zdaje się, że typ szkoły,
jakiego
wzór mamy w Bukiszkach, najbardziej i trzeciego nieco urozmaiciła, nie po:
padając w
monotonny,
jednostajny
wymaganiom rolniczego kraju odpoliryzm.
wiąda; i można mu nie tylko życzyć
Z pośród wykonawców
byli, jak
świetnej przyszłości, lecz i bez obawy
zwykle, na wysokości zadania, p. Ho*
pomyłki świetną
przyszłość
wróżyć,
hendlingerówna w roli, «zawiedzionej»
kochanki i p. Wołłejko w epizodyczX. W. M.
nej scence nieznajomego.
ne, nieraz

szkodliwe.

Olóż

szkoła

w

P. Łubiakowski, pomimo heroiczŚWIĘCIANY.
nych wysiłków, komedji <nie położył».
— (t) Władze wojewódzkie zaNiech że Gałganek jaknajdiužej
aprobowały pożyczki. Władze wo- bawi i rozczula widzów iragmentem
jewódzkie zatwierdziły uchwałę świę- z dziejów swego życia.
ciańskiego pow. żw. komunalnego w
W. P.
sprawie

zaciągnięcia

Polskiej

13 tys.
ma

Dyrekcji

pożyczek:

zł.

na

jedną

budowie

sejmik zaciągnąć

od

Ubezpieczeń Wza-

jemnych
w. Warszawie, o drugą
roboty drogowe
ma
starać się

Ministerstwie Robót Publicznych.

na
w

u-

naturze

zarejestrowanych

i kuponów

_ Sanguszkowską

Sławutę.

Oglądamy

Kiedy

się

tak po tej młodej,

no-

myśli się budzi. Cieszy serce bujność
inicjatywy, w podziw
wprawia serdeczne oddanie się personelu, szcze_

re zamiłowanie
swego

dzieła,

p. Jeleniewskiego do

jego

fachowa

pewność

Achmed

że

Tragiczny
'

pienie Waszyngtonu i Londynu. Natomiast Times donosi, że departament
stanu Stanów Zjednoczonych zdaje się być zdecydowanym nie mięszać
się do konfliktu
W kołach
Zjednoczonych
Rząd
tralność.
nie ma zamiaru
jaźnionym

państwie

RZYM,
cija

się

uzyskania

dopóki to będzie możliwe.
waszyngtońskich panuje przekenanie,
że rząd Stanów
zamierza zachować w powyższym zatargu absolutną neuten kieruje się zasadą wolności
religijnej 3 i politycznej
mięszać się do sporów religijnych powstałych w zaprzysąsiedniem.

3.VIII. PAT.

w

drodze

złagodzenia

MEKSYK,

Dzienniki

donoszą,

dyplomatycznej

do

że Stolica Apostolska

Stanów

Zjednoczonych

dekretów anty kościelnych

3 VII. PAT. United

Press,

zwró:

w

w Meksyku.

Dotychczas podczas

celu

Zaburzenia

ludzi

wywołania

i amunicję

w Meksyku

w

celu

zaburzeń

z

obecnych

zaburzeń

i

ścigać

będą

najež-

liczebnie

przekroczyły

ich lecz tylko
śledzić będzie

węglowego.

z uwięzi,

W/ czasie uroczystości ludowych

ston zerwał się balon na uwięzi, przyczem łódź spadła
metrów zabijając 4 osopy i raniąc ciężko 1-ną.

w Kemp-

z wysokości 20 tu

listów

'rublowych

utworzył nowy

rząd.

Indo.Pacifique

do Chin i przybył

Przystąpi on

stawiciel 3-ch prowincyj Wschodu

donosi,

w okolice

Listy złożone będą się wydawały tylko na mocy deklaracji
na listy
i takichże na kupony. Deklaracje ze szczegółową
instrukcją
wydają się

Położył

20:tu niemieckich
i wielu

nauczyciel!

lecie 1917 spędził cztery tygodnie
by

zapoznać

się

ze

w

stanem

tamtejszego szkolnictwa.
Przyjmowano go tam

z wielkimi hono«

rami i obsypano

orderów.

deszczem

Przecież

koniec jego karjery był bliski. Po powrocie
do kr.ju musiał ustąpić z gabinetu.
Poźniej przyszła kięska Turcji i upadek
rządów młodotureckich. Achmed Szukri zoStał posłem.
i
Stanął: przed trybunałem w Smyrnie pod
zarzutem zorganizowania spisku na Kemala.
W
majpiękniejszem miejscu
wybrzeża
Smyrneūskiego

stanęła

w nocy jego

szu-

bienica.
Zerwał'się pod nim sznur — Achmed
Szukri był ciężki, Uwiązano go na nowo.
Rozwaliła się szubienica. Postawiono
nową i Achmed Szukri, spokojny 'do końca,
zakończył

życie.

Był człowiekiem
bitnym
trjotą.

Wyrósł
dem

bardzo zdolnym, am

i samolubnym,

wysoko,

Był niewątpiiwie

był i pod tym

towarzyszem

doli

Talaata

pa-

wzglę-

i Enwera,

Lecz Turek-nie dziwi się, nie wzrusza,
nie przeraża,
Wierzy w przeznaczenie i śmiało loso-

PRG EB RAT SA

że

Kalgan,

do

3 iej międzynarodówki
ze stolicą Kirin.

sė ASA

CZARA

SPORT.
Makabi
W

—- Pogon 2:0.

sobotę dnia 31 lipca rb.
się rewanżowe spotkanie

było

о4po-

między Makabi, a W. K. S, Pogon.
W

spotkaniu

tem

Makabi

towała swą pierwszą

Feng Ju-

gdzie

jako. przed
.

porażkę,

powe-

którą

odniosła od Pogoni, w: stosunku 6:0,
Pierwszą. bramkę uzyskała Makabi
z zamieszania podbramkowego, drugą
zaś Kugiel z karnego. Po przerwie
niezważając na obopólne wysiłki jak

z jednej tak i drugiej strony, gra zo-

w

ad nich na listy zastawne,

i sztuki.

wi spogląda w twarz.

Tokio trzęsienie ziemi,

Agencja

kierował

którzy z małych, nieznanych ludzi stali się
bardzo wielkimi i później ponieśli śmierć ze
skrytobójczych dłoni.
2

DAREWERCZOWE

3,VIII. PAT.

nauki

niemieckich,
Sprowadził do Turcji

W

zmiany.

W

o rozwój

Niemczech,

obecności w Londynie. najbardziej zainteresowanych członków rządu.
Z
tego powodu najprawdopodobniej premjer Baldwin, który zamierzał wyjechać do Aix les-Bains zaraz jpo zarządzeniu
przerwy wakacyjnej parlalamentu, zaniechał tego zamiaru.
Naogół jednak sytuacja pozostaje bez

3.VIII. Pat,

Był autorem

1913,

i historję ojczystą.
Był przyjacielem Niemiec i dzieła swego dokonał przy pomocy
misji naukowych

LONDYN, 3.VIII. Pat. Przebieg zatargu w przemyśle węgłowym nie
wyklucza możliwości takiego rozwoju wydarzeń, który wymagać będzie

LONDYN,

Ach-

nacisk na nauki przyrodnicze i ną literaturę

tę sprawę.

się balon

z roku

profesorów uniwersytetu
szkół średnich.

granicę. wojska: jugosłowiańskie otrzymają rozkaz
ścigania
na pograniczu bułgarskiem. Rząd angielski ze swej strony

Zerwał

ośwratowej

cząt, dbał

dców nawet na terytorjum buigarskiem, podsekretarz Stanu spraw
zagranicznych oświadczył w lzbie Gmin, iż rząd brytański
nie otrzymał
potwierdzenia wiadomości o tem, jakoby wojska
jugosłowiańskie otrzymały
takie rozkazy.
Należy jednak przypuszczać—zaznaczył
dalej
przedstawiciel rządu

Kryzys strajku

Aż

opracowaniem nowych podręczników i prze*
pisów szkolnyeh, otworzył szkołę dla dziew-

LONDYN, 3—VIIl. Pat. W sprawie
sensacyjnej
pogłoski
podanej
przez prasę londyńską jakcby rząd jugosłowiański zawiadomił
rządy mocarstw europejskich oraz L'gę Narodów, iż w razie najazdu komitadży na

angielskiego
—że gdyby bandy macedońskie silnie

stanowisku.

rządów.

ustawy

Z kotła Bałkańskiego.
jugosłowiańskie

na tem

Zasługi jego były wielkie.

rewolucji.

terytorjum jugosłowiańskie wojska

bajecznej

Achmed Szukri był zrazu nauczycielem
ludowym, później profesorem szkoły realnej
i dyrektorem tej szkoły w Salonikach,
W Salonikach pracował Talaat, urzędnik pocztowy, późniejszy wielki wezyr młodoturecki. Tam też Achmed Szukri wszedł
do młodotureckiej konspiracji.
W pierwszem pięcio leciu rządów młodotureckich teka oświaty nie natrafiłą na
odpowiedniego przedstawiciela. Zmieniło się

tureckich

w Meksyku.

skorzystanta

koniec
karjery.

13 ministrów

PARYŻ, 3,VIII. Pat. New-York Herald donosi z Meksyku,
że nowe
przepisy dotyczące dóbr kościelnych rozciągnięto
również
na własność
należącą do protestantów amerykańskich. Konsul generalny
Stanów Zjednoczonych w Meksyku złożył przeciwko temu protest. Ten sam
dziennik donosi z Bronsville (Texas) że wielu byłych leaderów
meksykańskich
gromadzi

Szukri.

med Szukri objął ten urząd i pozostał na
nim do roku 1917, niemal do końca młodo-

utraciło życie 26 osób razem z kobietami i dziećmi. Ostatnie starcie miało
miejsce w Tampice, gdzie katolicy sprzeciwili się zamknięciu przez władze
katedry. Zabito przytem 1 osobę 1 kilka raniono.

Siang powrócił z Moskwy

szczętnie
cały inwentarz
strażnicy,
Z pogranicza.
oraz wszystkie rzeczy, należące do
dowódcy tegoż odcinku.
:
Znowu pożar strażnicy.
Straty obliczone zostaiy
na kilka
Onegdaj o g. Ż2:ejw
nocy
w tysięcy złotych,
Rozszerzenie się po:
rejonie pododcinka: Orany powstał żaru wstrzymane zostało dzięki enerpożar strażnicy w miejscowości
Gi- gicznej pomocy
ze strony żołnierzy
ryńce, który zniszczył prawie że do: K. O, Pu,

stała skończoną

z wynikiem

korzyść Makabi. Publiczności

2:0

na

było 0-

koło 700 osób, sędziował p. Leszczyński.
Zawody. te były poprzedzone spot-

kaniem się. Pogoni

III

Zwycięstwo odniosła
sunku 4:2 (2:2).

z Makabi

III.

Pogoń III w sto-

Wypełnienie

S.S. Radjo—Klub-—Wilja 1 0:7 (0:4).

pokój Nr. 12.

W dniu 1 sierpnia r. b, na boisku
6 pp. Leg. (Antokol), Wilją | rozegrała towarzyskie zawody
sportowe
z

deklaracji na żądanie klijentów może dokonywać
Biuro Podań Towarzystwa Opieki nad dziećmi, mieszczące się w gmachu
Banku

Bank

zacznie

przyjmować

deklaracje

od

dnia 2-go

sierpnia

r.b.

w pracy. Lecz jedna cecha szczegól- Każdemu kto złożył deklarację zostanie wyznaczony dzień, w którym bęnie rzuca się w oczy, cecha, którą dzie mógł otrzymać w kasie listy złotowe. Na żądanie listy złotowe będą
nie łatwo u nas znaleźć: о!0 prak- się wysyłały pocztą na koszt ich właścicieli,
tyczność, realność
przedsięwzięcia.

Nie mówię o samem zorganizowaniu

gospodarczej

donosi z Meksyku,

rozporządzenie rządu meksykańskiego w sprawie przejścia na
własność
państwa kościoła amerykańskiego w San-Jose ma bardzo wielkie znaczeiż spowoduje
to wspólne wystą:
nie ponieważ jest prawdopodobnem,

PARYŻ,

budynki gospodarskie: porządnie od- w Banku w cenie 10 groszy za egzemplarz i mogą być wysłane pocztą
nowione, obszerne, trwałe.
po wniesieniu wyżej wymienionej ceny i kosztów znaczka pocztowego.

wopowstałej szkole rozgiądam—wiele

Telegraph

Daily

Meksyku.

, Feng-Ju-Siang wrócił z Moskwy do Chin.

szach, by w wichrze na giętkiej szyi,
w obsadzie ogona poznzć szlachetną
krew Nedżów, co szła do nas przez

3 Vill. PAT.

w

TOKIO, 3 VIIl Pat. Dziś o godz. 6:tej min. 30 rano odczuło w Tokio i okolicach silne trzęsienie ziemi, Ludność w panice uciekła z domów.
i wznowił przyjęcie chorych.
Trzęsienie wyrządziło znaczne szkody.
Między
innemi zniszczeniu uległ"
znajdujący
się
w
budowie
most
kolejowy
w
pobliżu
stolicy. Podobne
Ui. WIELKA 26 m. 1.
* trzęsienie odczuto również w jokohamie, gdzie przerwana została komuW. Z. P, 5665 VI, nikacja telefoniczna.

Wileński Bank Ziemski
zmianę

interwenjują

Dentysta
M. Goldbarg powrócił
Dentysta
Le]

rozpoczyna

LONDYN,

BEBEEBEKEBEŻZEB

są

Widzimy. stado. krów: z pięknym, roz-

rosłym,

Anglja i Ameryka

„Lutnia“.

Bezpretensjonalny, prosty, osnuty
delowa
ma utrzymać szkołę, której na nikłych podstawach, alez wdzięczuczniowie opłacają ponadto po sześć ną rolą postaci tytułowej, utwór dopudów zboża miesięcznie, jako skrom- brego i płodnego dostawcy scen, ma
zaklętego w postaci
ne wyrównanie za życie.
Chcę mó: sporo wdzięku,
wić orezlności samego zakładu. Tak naiwnego, pełnego sprytu dziewczęcia,
często u nas się widzi rzeczy wyro: dokoła którego krąży cała «akcja»,
Nicodemi osnuwa
swoje
sztuki
słe z teorji, od życia oderwanej; tak
bar:
często w teorje zapatrzeni, „pryncypial- sceniczne na rolach kobiecych,
wdzięcznych
do
odtworzenia,
nie*, po rosyjsku załatwiamy sprawy, dzo
dając wykonawczyniom szerokie pole
nie myśląc o realnych potrzebach; teodo popisu, do rozwinięcia całej skali

nas p. ogniotrwałe

informuje

sali

„Gałganek* komedja w trzech aktach
Daria Nicodemi'ego.

Bukiszkach.

Kurs roczny jest tylko, to w kwocie

trudność,

główna

w

W

Samochody **** Autobusy
OKAZYJNIE
Wiadomość:

Autokoncern,

do

najmłodszym

sprzedania.

Warszawa,

Wierzbowa

wileńskim Klubem Spor-

towym «Radjo», którego pokonała w
stosunku 7:0.
Publiczności około 200 osób, sę-

dziował-p. Sudnik.

A

8, tel. 123—29

K.

na zasa«

części szkoły,

dzie samowystarczalności: ferma mo-

ideę, nie liczący się z stronnie opinjował i pisał, nie mógł
publicznością.
Nie własną
wyrażę nie zwócić
uwagi na wielokrotne jej
opinję.
Wystarczy mi zacytować to, zbaczania wa błędną drogę. Opinię tę
II.
co «Kurjer Wileński», nieznajdujący ująt nader trafnie Wacław Grubiński
Nr. 104) w
:
A po miastach t. zw. „prowincjo- przez całe miesiące od grudnia do („Kurjer Warszawski“
- nalnych* (w stosunku do stołecznej maja, dość mocnego a bez zastrze: następujących słowach:
«Chodzi się chętnie do teatru, w
' Warszawy) co się dzieje w dziedzinie żeń uwielbienia dla imprezy p. Oster_ teatrów?
Panuje absolutny chaos. wy, zdecydował się nareszcie napisać” którym występuje Frenkiel, Kamiński,
Każda dyrekcja „przeprowadza* swo: o niej—lecz dopiero aż 17.g0 czerwca: vy, egrzym, Leszczyński, Jaracz, Przyje, własne žamierzania i tendencję «Reduta— czytaliśmy tam przecierając byłko - Potocka, Junosza - Stępowski,
artystyczno-socjalno-obyczajową, wła- oczy—walcząc z jednej strony z wa- Malicka i in, ale unika się teatru, w
sną ideologię. Najczęściej—gdy dy- runkami finansowemi, z drugiej to- którym występuja sami trzeciorzędni
rektor
nie do zbytku „buja po niebie* nąc we własnym odrębnym kręgu aktorzy. Sziuka
jest dziedziną, w
_ —ma przedewszystkiem na względzie pojęć o zadaniach teatru, nie mogła której pociąga pirzedewszystkiem ta“| zbožny
„cel: wiązania końca z końcem. zadowolnić potrzeb wileńskiej publi- lent. Teatr bez talentów aktorskich
| Po przez jaki repertuar idzie się ku czności, Stwierdzić należy—czytaiśmy jest nonsensem, Osterwa naprzykład
- temu. celowi—mitiejsza. Właściwie nie dalej—że tak wybór sztuk. jak i ob- zapragnął stworzyć teatr z siódmego
"_ „mniejsza*! Przystosowuje się .reper: sada ról pozostawiało nieraz sporo do potu ludzi
nieutalentowanych i do“ tuar do... warunków miejscowych. życzenia. Cały repertuar obcy pozo- piero widząc, że nie wybrnie, ratował
| Bo co innego robić? Być—aibo
nie stał nam przez ubiegłą zimę nieznany, <Redutę» Jaraczem, sobą, Zelwerowi" być. Oczywiście, że przedewszyst- w; myśl mylnej zasady by tylko pol: czem, Duiębianką.. Sam świetny arВ skie sztuki dawać. Pogodnych i we- tysta i indywidualność
;
sceniczna,
- kiem: istnieć.
||| Na przeciwleglym biegunie stoi sołych rzeczy mieliśmy 0 wiele za pełna powabu, wbił sobie w głowę,
„ideowa*. Mieliśmy mało, zbyt dużo grano sztuk znanych że praca zastępuje talent i że oso:
| dyrekcja „całkiem
tu w Wilnie najdoskonalszy, typowy w Wilnie na pamięć. Na ogół teatr bisty urok nie odegiywa w czynnoś*
' okaz prowadzenia teatru nieskazitel- uczelnia, teatr eksperymentalny ma ci artystycznej najmniejszej roli. Po-

Kwestją teatralna.

nie «ideowo»: Redutę:

niła- wiele

dla

Reduta uczy-

teatralnej

w

Wilnie

- kuliury, poruszyła umysły, sporo. da|

ła es
wrażeń,

_ nie

teatr

mało.

znych,
najszlachetniejszych
ale też i popełniła błędów
Był

to przedewszystkiem

eksperymentalny,

«przeprowa-

dzający» pewną

miejsce tylko w stolicy. U nas gdzie

jest jedynym teałrem

i musi uwzglę:

dniać potrzeby publiczności a dopiero potem swoje cele własne albo się
spaczy albo upadnie»
—›

z cie w formie ustawy rządowej jest
projekt, wspomnianego
już na tem
Jecz do magazynu papierowych kwia* publiczność teatralna nie jest w sta- miejscu
b. dyrektora tinansowego
tów,
Publiczność
nawet prostacza, nie pokryć wydatków dobrej imprezy czyli
generalnego administratora b.
strzegła,

że

ją zaproszono

nie do

Teatr dobry musi być

żywego ogrodu, jak to zapowiadano,

natury

nie znająca się na sztuce, instynktownie domaga się od teatru nie bezbłędności wykonania,
lecz talentu.»

teatralnej —

była

kosztowny

rzeczy, a zubożała, powojenna,

zaś na teatr

marny

chodzić nie chce.

nikt teatrów

Więc — nie tędy droga! Reduta
na gruncie prowincjonalnym: dzie, zarówno w stolicy jak po

warszawskich

p.

mia- Szawy przez władze rosyjskie,

pozostał w mieście, z którem się był zrósł
2) aby pomimo swego zubożenia i gdzie lat kilka energicznie przeprasumieniu,
zacytuję też zdanie nader pubiiczność
teatralna w całej Polsce cował w zakresie umiłowanych spraw
jednak
mieć dobry teatr,
a teatralnych.
nawet popularne:
«z przecież w te: mogła
Aczkolwiek żadnego już
choćby, tylko w głów: w świecie teatralnym nie zajmując
atrze
Stanisławskiego niema zgoła... przynejmniej
wirtuozów kunsztu aktorskiego, nie- nych miastach prowincjonalnych; i 3) Stanowiska, nie przestał żywo interema
tam ani bohaterskich tenorów aby z jednej strony w jednych mia- sować się sprawami teatralnemi —
ani primadon», Odpowiem: tak, nie- stach nie obniżano repertuaru do po- i nie spoczął dopóki nie skonstruo:
zawodnie, lecz iw teatrze Stanisław- ziomu.. spekulacyjnego a w drugich wał z własnej inwencji i do najdrobskiego. wszyscy aktorowie są .wytraw. nie eksperymentowano zbijając ри- niejszych nie opracował szczegółów:
jak się u nas planu generalnej organizacji teatrów
nymi, skończonymi aktorami; jest to bliczność miejscową,
trupa” złożona z samych solistów, z mówi, z. pamałyku?
w Polsce.
których żaden tylko nie gra solo.
Jakże to uczynić?
Co
począć?
Opracowany przez p. Macieja KryTenże Wacław Grubiński, nieza. Wszakżeż. nie zasypywać: wszystkie, woszejewa projeki reorganizacji na
przeczenie jeden z najlepszych znaw- bez wyjątku teatry w Polsce subwen- wielką skalę teatrów Rzeczypospolitej
wybujałością, dla tego gruntu nieodpowiednią.
Abym
nic nie miał na

stach prowincjonalnych,

ców teatru, sam

cjami ze skarbu państwa!

w dodatku

/drama-

dobre

teatry:

Jeśhby na- Polskiej był już swojego czasu w rę:

turg („Kochankowie“,
„Lampa Alla- wet starczyło... Odwagi, to nie starczy
pełnił srogi błąd. W. przeświadcze- dyna*, „Niewinna Grzesznica* etc.) i pieniędzy.
dosadny.
aforyzm
niu, że tworzy teatr, tworzył
mane* reżyser, napisał
*
kina teatru.» Zrazu bardzo zaciekawio- brzmiący: „Dobry teatr jest instytucją
Ze wszystkich projektów reorgateatr jest jeszcze
na nową placówką: artystyczną publi- kosztowną; a lichy
czność uczęszczała
do
<Reduty» kosztowniejszy, bo nikt do niego nie nizacji teatrów w Polsce w najdokładniej

Podobnież kto patrzył z daleka na tłumnie, a potem sznuweczkiem coraz
poczynania Reduty w Wilnie, a bez- cieńszym, albowiem pirędko się spo-

rządowych

Jakże tu w takich M. Krywoszejewa. P. Krywoszejew,
okolicznościach tak wszystko zaaran- rodem ze stron Nalibockich powiatu
żować aby: 1) mieć w Polsce wszę- Oszmiańskiego, po opuszczeniu War-

wykończonym

chódzi.*'
Otóż

i

mamy

kwedraturę

koła!

gotowym

do

i konkretnym,

całkiem

wprowadzenia go

w ży-

kach szefa rządu p. A; Ponikowskiego,
który się mocno

był

nim zaintereso-

wał. Obecnie złożony został wielu
posłom w sejmie i senacie tudzież

p. ministrowi oświecenia publicznego,

a już się

z

nim

zaznajomiło wielu

radnych miejskich, jak niemniej mieli
go

w

ręku

najwybitniejsi

znawcy

Air 18. 00189)
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KURJER GOSPODARCZY
ZIEM

Dolarowy
[
3 ma być zupełnie
Ё
niezałeżną instytucją kredytową, kiero:

Bank dolarówy w Polsce.
Bardzo

wielu

uważa

za najodpo-

waną

i prowadzoną

przez

władze

py
płacą

Kredyt
i proc.

wiedniejszą drogę do stabilizacji kursu

urzędników

złotego
i do wzmocnienia rezerw
kruszcowo-walutoewych
Banku
Pol-

od kat je czynników politycznych i
o zakazie statutowym
udzielania jaе
я

skiego—-zasilenie

kapitału

zakładowe*

Banku Polskiego,

kiegokolwiek

go Banku Polskiego kapitalami zagra związkom
nicznemi.
Jeżeli jędnak
weźmiemy nym,
Bank
pod uwagę
wysokość kapitałów za:

kładowych 25 ciu banków emisyjnych
Europy (bez Rosji Sowieckiej) —spostrzegamy,

iż Bank

Polski

zajmuje

pod
względem
wysokości
kapitału
zakłedowego szóste
miejsce, a więc

pomijając Hiszpanję, naogół odpowiadające liczebnie ludności b 2
Natomiast

co

się

tyczy

rozmia

operacyj bankowych, na co wskazują
sumy bilansowe, Bank Polski zajmuje
jedno z ostatnich miejsc.
Główną, przyczyną
tego
stanu
rzeczy

jest stosunkowo

obieg

pieniężny

bardzo

w Polsce.

obliczeń wartość

mały

Według

przedwojennego

о-

biegu
pieniężnego na obecnym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wynosiła około 300—350 miljon. dolarów.
W ostatnim miesiącu przed załamaniem się kursu złotego, a więc
na

_ kredytu

wolną

nadwyżkę

zwrotowi

W

jest 14—16

rocznym

w: terminie

(x)

—

wekslem.

oprocentowany

i podlega

6 miesięcznym.
(1)

sprawie

| Pansteu,
podatków.
i

samorządowym

wartości

w+stosunku

SMIN- wydało ostatnio

Ministerstwo

egzekucji

Skarbu

okólnik do wszyst:

kich Izb Skarbowych, w myśl którego
poszczególni płatnicy przed dokonakredytu w/ą tych samych wytycznych,
"niem u nich
egzekucji
winni
być
co Bank
Polski, z pewnemi
tylko
powiadomieni
o
takowej
w
terminie
odchyleniami, a mianowicie:
trzydniowym.
Jednocześnie okólnik
a) kredyty będą
udzielane
wyłąten
wyjaśnia,
iż
nawet w dzień egzeCznie w
dolarach St. Zjednokucji dokonywanej
przez sekwestraczonych. Mogą być one udzietora
płatnikowi
przysługuje
prawo
lane na czas dłuższy, niż trzy
złożenia
na jego
ręce podania o
miesięce (podczas gdy Bank wstrzymanie tejże egzekucji.
Polski
dyskontuje
_ weksle
5 ekwestrator zaś po stwierdzeniu
i
Е
е
я
Dolarowy

=

będzie

udzielał

z terminem do 3 mie- wiarogodności

b) przy udzielaniu

kredytów

będą

przez

faktów

petenta

wskazanych

winien

podanie

to

r.,

tylko

908

tych
kredytów
z końca
1025
r.
przedstawiał się,na obecnym obszarze
Rzeczypospolitej,
jak następuje
(w

miljon. złotych w złocie):

Koniec

A.-Kredytda6lko""
terminowy:
Instytucje

syjne

Banki

Koniec

:_ 1013 4/4028

emi-

4260

3256

8495

8009

18270

437

akcyjne

Spółdzielnie i kasy

3

oszczędności
Razem
kredyt
krótkoterminowy:

31025

1:2002

B. Kredyt długoterminowy:

50120

+500-0

jak

widzimy,

81145

stan

17002

'/&

kredytów

obok

not zło-

towych, pozostaje również w obiegu

znaczna
ilość
walut
zwłaszcza banknotów

nowane

poszukiwania

z inicjatywy

Banku Polskie-

płatności i bez

względu na to,

i przy POWStały
One z winy
też zostały odroczone

pomocy swoich urzędników.
Bank Dolarowy ma również skoncentrować w swym ręku nieskoordy-

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 —
4.00, Il gat. 320 — 350, smalec wieprzowy
450—500, sadło 400—450.
Nabiał: miteko 25—30 gr. za 1 litr,
tana
140--170,
twaróg 50—80
za
ser twarogowy '100 — 150,
masło

z
śmie1 kg.
nieso:

za litr, kapusta

też

oczekuje

ma

nie

a

weksel,

ma

ności

go,

zdyskontowania

moż:

na

podstawie ' dokonanych
już przez
niego interesów eksportowych. Kredyt wekslowy w Banku
Dolarowym
stanowiłby dla przedsiębiorcy kapitał
obrotowy, przy pomocy którego finansowałby

dalsze

niczne.
T

tranzakcje

OWOC R

zagra-

EZ

za

granicą

świeża

25—30

za

1 kg., ka-

Wobec

tego,
3

rozporządzenie

rasie żywe 200 - 250, śnięte 170—180, karpie
żywe 250—280, śnięte 200—230,
leszcze ży-

we 320-350,

CU.

AC

polski

ksli

przemysłowo handlowych.

Bank Dola-

w okresie od

l Е
dnych i
i
ubol
CC:
e LO
dliwych
objawów
niewypłacalności
kontrolę nad

polskich

i

dopływem

nowegó
Polski.

kredytu

Bank

Polski,

uzyskać

któtkotermi-

zagranicznego

Sac

a

‚

kontrolę i kierownictwo

do

spełnienia

oprócz

się do

Min.

powrotu "ienie od

rowy ma usunąć możliwość

iż

wzmiankowane
1

wykonawcze

śnięte 240—250, sielawa 200—

drobne 30—40.
Drób: kury 250—450 gr. za sztukę,
częta 150—120, kaczki 300 —400.

kupieckie

Skarbu

Dewizy

3 sierpnia 1926 r.
i waluty:

Tranz.

Sprz.

001

006

kulturze teatralnej
„Życie Teatru"
ogłosił projekt p. M. Krywoszejewa
, in extenso jako materjał do dyskusji,
wzywając znawców teatru oraz tych

nad Bankiem

o zwol-

10 cio proci dodatku zaleg

łości podatkowych, powstałych przed
15 lipca 1926 r., 2 o ile one zostały
odroczone lub rozłożone na raty,

— (n) Ceny w Wilnie
z dnia 3
sierpnia r. b.
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 24,50 —
25 zł. za 100 kg., owies 33 — 35, jęczmień
browarowy
)

żytnie

36—38,

24—26

(brak),

na kaszę

Mąka

hurcie), 105 (w detalu)

instytucji 30 Proc. 80—90,

32—34,

pszenne

otręby

24—26 (brak),

Tendencja stała,

amerykańska

za

1 kg,

095 (w

krajowa

60 prac. 60—70, 70 proc.

z
50—55, żytnia 50 proc, 50—55, 60 proc, 45—
ułatwiał Stopniowe usuwanie „dotych- 48, salų R
4 kwiaieóć 70 80, gryczana
czasowej nieufności
wierzycieli
za- 55—60, jęczmienna 55—60.

do

Polsce.

lokat

kapitałów w

Przygotowania
utworzenia
do
Banku Dolarowego są już obecnie w
toku. Do gałęzi produkcyjnych, któ:
remi nowy Bank będzie
się specjalnie
interesował — należeć
będzie
przemysł leśny i wyroby
przemysłu

stwowy Bank Rolny uruchomił kredyt na zakup przez rolników nasion

Różnica

cen ustalona

została

kas

gmin,
22

syndykatów
—

—-—

rolniczych,

> — > > > 2212

=

2430
26,95

Szwajcarja

175.90

2436
27,02

2424
26,88

12890

9.05

175.46

stosował w dn. 3 bm. da wdowy po
śp. Janie Kasprowiczu depeszę nastę:

a samowystarczalną
którą zwierzchni

instytucję,

dla każdego

poszczególnego teatru własnego mon-

nadzór

minister W, R. i O. P.
. Sztuka wprowadzona
jednym z teatrów winna

Sceny należące

wykonywa

na scenę w
obiec inne

całej Polsce teatry samodzielne o
własnych budżetach—musza przestać
między

rozchodem

Z wszystkich

przeto

dem.

obszarze

Rzeczypospolitej

równo-

i docho-

teatrów na

Polskiej,

zarówno byłych rządowych w trzech

byłych zaborach, jak miejskich, t. j.
należących do gmin miejskich — ma
być utworzony

pleks

teatrów.

jeden

kom-

ogólny

Kompleks

ten

ma

rejestracja gmin

rów

zarządzoną

rejestracja

wszystkich

zostanie
gmin

nowa

staroob-

rzędowców na terenie Województwa
Wileńskiego.
— (x Legalizacja nowej or-

teat- ganjzacji żydowskiej. Władze wo-

Rzeczypospolitej Polskiej,

przez jewódzkie w Wilnie w dniu wczoraj-

koszt jej wystawienia

rozkładałby

szym

zalegalizowały

statut

nowopo-

= 2 wszystkie sceny, na którychby wstąłego żydowskiego zrzeszenia w
się sztuka ukazała,
Wilnie pod nazwą „Towzrzystwo sze-

iub

tażu (t. j. dekoracyj, kostjumów,
kwizytów, całej mise-en.scene i t. p.) budżetu gmin miejskich. Autonomicz=
zjednoi samowystarczalność
wszystkich
wystawianych
kolejno ność
Rzeczypospolitej
sztuk naraża teatr na wydatki, któ- czonych teatrów
wszelkie
dorych żadna
frekwencja normalna a Polskiej wykluczałaby
po

sko-Trockim,
(x) Nowa

do kompleksu

re- - ogólnego budżetu państwowego

pokryć nie jest w

1000 zł. dla najuboższych pośród pogorzelców wsi Mielki w pow. Wileń-

nad gniach

łożenia że sporządzenie

wagi

guluje prawo

Żołnierza

i
a

żydów.

ji
zawodowej...

ziemskie przedw.

30,30

którego

w tych
autor

dniach

opisuje,

w

prowadził Dzierżyński śledztwo

w sprawie zamachu
na niemieckiego posła
w Moskwie, Mirbacha,
Kiedy Dzierżyński przyjechał na miejsce

zamachu, gdzie przedłożono mu podrobione
dokumenty komisji nadzwyczajnej, domyślił

się on, iż zamach był dziełem lewych <eserów». Dzłerżyński udał się wobec tego nie-

zwłócznie

do

oddziału

Popowa,

który

był

podówczas
naczelnikiem
komisji
nadzwyczajnej. Kłedy na 'miejscu stwierdzono,
iż
zamacin
dokonał z polecenia centraluego
komitetu lewych socjał rewolucjonistów eser
Blumkin,
oświadczył
Dzierżyński,
iż jest

i złożą zmuszony

atesztować

dwuch

wybitnych

się Spiidonowa ną posiedzenie ogólnorosyjzjazdu sowłetów, by zebranym
na

sżabli w or-

delegdtom sowieckim

że stronnictwo

ze świata

nasze

oświadczyć,

postanowiło

Mirbacha.

A pan

charakterze zakładnika;

zgładzić

tu zostanie w

będzie

pan

nam

rę-

kojmią, że Spiridonowej nic się nie stanie».
Na to Dzierżyński odpowiedział: <W takim
razie musicie nas niezwłocznie zastrzelić,
gdyż

my

żądać

będziemy,

by Spiridonowej,

— jeśli zostanie ona aresztowana, —nigdy już
nie zwolniono».
W

tej chwili

wprowadzono

do

pokoju

jeszcze kilku zakładników, którym jednak
zapomniano odebrać broń. Skorzystał z tego
Dzierżyński, który zakładników z łatwością

przynajmniej

też maszerują

30.20

—

bienia wojskowego,

lub Dzierżyński, w osamgnieniu

PRACA
—

który jest uzbro-

i OPIEKA

(x) Z

opieki

społecznej.

cowników

SPOŁECZNA

posiedzenia

komisji

Związek

handlowych

go rozbroił

pr.

iż są bez dowódcy, natychmiast poddali
Dzierżyńskiemu*

‚

dzi 17 bibljotek
o 17000 książkach,
17 czytelni ludowych, 16 kursów dla
dorosłych dła 500 słuchaczy, zorgani:
zowała około
200 wykładów
1 150

przedstawień

i biurowyci:

się

R

prowadzi

i obchodów.

115 szkół

Ponadto

powszechnych,

w Wilnie zwrócił się w swoim czasie 2 średnie, 2 zawódowe, liczące razem
z

prośbą

o przekazanie pod ich zarząd

m, Wilna,

kuchni

misji, w składzie:

prowadzonej dotąd
W sprawie powyżw dniu 2 b. m. w
posiedzenie
Wilna
celu powołanej ko-

TEATR

i MUZYKA,

— Teatr Polski (<Lutnia») gra dzisiaj
raż trzeci pełną słonecznej pogody 1

po

wiceprezydenta m. szczerego sentymentu komedję Nicodemi'ego

Wilna p. Łokuciewskiego, naczelnika
wydziału opieki społecznej przy województwie p. Jocza, naczelnika zarządu

kuchen miejskich p. Walickiego,

kie-

rownika urzędu pośrednictwa pracy
p. Baranowskiego, oraz trzech przedstawicieli pomienionego związku, Po
tego związku
rozpatrzeniu podania
na posiedzeniu uchwalono zezwolić
na prowaorgańizacjj
pomienionej

p. t. <Gałęanek»

(Scampnlo)

latti w roli tytułowej,

z p.

Świetna

zalicza tę rolę do najiepszych

Leną Pi-

ta artystka

w swymi

re-

pertuarze, a prasa pomorska (L Pilatti kreowała tę rolę w Toruniu
i Bydgoszczy) en-

tuzjastycznie

wyraża

się o niej w tej roli

Reszta ról w wykonaniu
1. Brochwicz,
H.
Hochendlingerówny,
Ł. Wołłejki,
A. Such-

cickiego, J. Łubiąkowskiego, St. Brusikiewicza i F
Żukowskiego, pod wytrawną reżyserją L, Wołłejki — świetnie dostraja się
do całości.
W najbliższej sztuce wystąpi w Teatrze

Jednocześnie

kuchni.

tejże

około 5000 uczni,
1 bursę dła wychowanków. Dochody Macierzy wynoszą około 90000 zł, rozchody prawie równają się tej sumie,

Poiskim utalentowany artysta i wybitny reuchwalono zwrócić
się do p. woje- żyser
Kazimierz Wichrowski, który już przy:
z prośbą o wyasygnowanie był do Wilna I rozpoczął przygotowania do
wody
kwoty 1000 zł. na urządzenie
tejże wystawienia krotochwili Raoula Praxy <Jej

podanych motywów
i uzupełnienia kuchni, oraz zakup niezbędnych na- chłopczyk»,
— Teatr Letni. Operetka warszawska
:
dokumentów w myśl rozporządzenia czyń.
w Wilnie, Jutro rozpoczyna w Wilnie go— (x) Amerykańscy działacze ścinne występy całkowity zespół oneretki
wykonawczego do Ustawy o pożydzi w Warszawie i warszawskiej <Wodewil» w melodyjnej ope*
wszechnym
obowiązku
służby woj- społeczni
skowej, względnie

zwracać

petentom

celem wniesienia do odnośnej władzy administracyjnej | instancji Jub
do Komendantów P. K. U.

W . piątek dn. 6 b, m.
w Wilnie,
kierownik
do Warszawy
przybywa
żydowskiego . komiamerykańskiego
tetu pomocy (Dżojnt) p. dr. Bernard

rette Lehara «Frasquita» z udziałem
Marji
Czerniawskiej
— primadonny
operetki krakowskiej, świetnej artystki, obdarzonej nad-

wyraz pięknym

p.

Ameryce Lewes Marchela

8) podania o odroczenie względnie

przesunięcie termine
wojskowych;

odbycia ćwiczeń

9) podania o udzielenie

urlopów

rolnych (które wogóle nie są przewidziane i spowodować muszą odmowne załatwienie):
10) podania o odroczenie
służby
wojskowej;
: 11) podania 0 zwolnienie z woj-

ska;

12) podania o

odbytej
w P. O. W.
Pozatem

zaliczenie poprzed-

służby
wszelkich

wojskowej

poliński,

— (0 Tylko P. K. U. udziela sprawach dotyczącyzh służby wojsko*
sprawach” służby wej udzielają rówiiież właściwe P. K.
informacyj w
wojskowej.
W'* ostatnim
cz sie: U. ustnie i pisemnie.
Zaznacza się przytem,
że wymiezwiększyły
Się
znacznie
wypadki

M.

Dowmunt,

Dowmuniowa,

nadto

J.

L. Sem-

Kozłowska,

zaprezeatują

nowe śiły: M. Cybulski, S. Laskowski,
Marski i inni. Balet pod kierownictwem

Biliko-

udziałem

znakomitej

M.

się Wilau

prima-baleriny

L,
i z

Anny

rodem z Wilna.
: Zabojkinej. Orkiestrę prowadzić będzie znakapelmistrz M. Kochanowski. Bilety
Wspomniani przybywają
w celu komity
już są do nabycia w kasie zamawiań (Teatr
lustracji i kontroli żydowskich instyolski) 11—1 i 3—9 wiecz.
— XV Koncert popularny Wil. Огtucyj filantropijnych subsydjowanych
Po od- kiestry Symfonicznej. Jutro we czwartek
przez żydów amerykańskich,
wa,

takiej

byciu

pomienieni

do Wilna.
W

lustracjj.

w

przybywają w

związku

Warszawie

tymże

celu

:

3

z powyższem

żydzi

odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyfńskim
XV-iy koncert popularny Wil. Orkiestry
Symfonicznej pod dyrekcją Mikołaja Salnickiego. Ceny biletów: wejście — 50 gr.
miejsca rezerwowane — I zł, ulgowe —
30 gr. Początek o godz. 8 wiecz.

WYPADKI ! KRADZIEŻE,

— (x) Przytrzymanie bandytów. W
dniu 2 b. m. o godz. 21
organa K. O. P'u przytrzymały w
rejonie odcinku Glinciszki
dwóch
oddawna

Bałaba

poszukiwanych

Hirsza

bandytów

i Szucstejna

Hirsza,

Na obaj Ez
komisję związków zawodowych.
Wilna
(ul. Zawalna 32), w
ilość osób, czasie przekraczania nielegalnie grasali zebrała się pewna
która w oczekiwaniu na otwatcie kina nicy z Litwy do Polski.
Wyżej wymiejskiego, od niechcenia przysłuchi- mienieni są znani na terenie m. Wil. na jako notoryczni złodzieje,
wała się mówcom.
wiamygłównie waczea ostatnio po dokonanej więkWygłosili przemówienia,
na temat zaradzeniu bezrobociu, pp. szej kradzieży w Wilniej ścigani przez
Godwod, Bujko, Wojewódzki i inni, władze policyjne uciekli na Litwę.

ostre krytykując rząd Bartla.

Niektó- Bałabę

były
re przemówienia nacechowane
do moszbliżonym
radykalizmem,
kiewskiego,
zwłaszcza
w ustępach
tyczących reformy
rolnej,
handlui
przemysłu.
Pod koniec na sali zaszedł incy-

deni: ktoś z publiczności
lub krzyk „precz z komuną,

informacyj w

głosem. Pozatem udział bior

rą ulubieńcy publiczności wileńskiej:

Wobec tego podaje się do publicz- Kahn, w towarzystwie amerykańskie:
nej wiadomości, że wszelkie podania "go żydowskiego działacza spotecznemiljardera
w
w sprawach wojskowych należy wno- go, zięcia znanego

komisję lekarską, celem stwierdzenia
zdolności do służby wojskowej;
7) podania o udzielenie zezwoleń
na zawarcie związku
małżeńskiego:

i

stał się w ten sposób panem
sytuacji,
bowiem żołnierze oddziału
Popowa,
widząc,

przysposo:

jony; 2) oficerowie rezerwy przysposobienia
wojskowego
mogą
nosić
podczas uroczystości
szable jedynie
za pozwoleniem komendy miasta.

dzenie

stwierdzenia

pluton

w oddziale

dla inteligencji,
przez Magistrat.
szej odbyło” się
m.
Magistracie
specjalnie w tym

od godz. 5 do 6 pop. codziennie
oprócz świąt.

załatwienia lub

będącym członkami wolwerl» Popow chciał na to coś odpowiewojskowego,
jeśli dzieć, ale w tej chwili rzucił się na niego

24,14
242,90

Redaktor „Kurjera Gospodarczego" przyjmuje w lokalu redakcji

tentnego

cerom rezerwy,
przysposobienia

do Magistratu

Papiery wartościowe.
Pożyczka dolarowa 65,25 (w złotych 587,28
@
kolejowa 146,00
143,50 —
5 pr. pożycz konw.
45,23
4350
—
pr. pożyczk, konw,
—
—
—
—proc. listy zast.

Inej
Kokio) nio

WOJSKOWA

jaki sposób

na kolejach, dla skiego
udających się na zjeździe

używania

12890
29.75

29,89
2
24410

2082
2450.
243,50

Włochy
Belgja
Stokhoim

902

37439
44.09

176,34

12860

Wiedeń

Kupno.

"KRONIKA

tworzyć samodzielną, autonomiczną stafoobrzędowców.
W najbliższych

Trzecią zasadniczą tezą projektu
budżetu
niezaležnošė
jest zupełna
Teatrów Rzeczypospolitej Polskiej od

wszednim i radykalnym projekcie.
Wychodzi on z zasadniczego za:

istnieć jako niewytrzymujące

nabo-

Raczkiewicz będzie przyjmował inte3) podania o przyjęcie do wojska wileńscy
czynią przygotowania do
resantów codziennie (zamiast trzech ow charakterze szeregowych zawodo* owacyjnego przyjęcia amerykąńskich
—85 proc. ceny zboża handiowego dni w tygodniu jak poprzednio) od wych i nadterminowych;
gości.
zaś kwalifikowanych pierwszych od- godz. 13—14 po zapisaniu się zainte4) podania o wstąpienie do Legji
ZEBRANIAI ODCZYTY
siewów—40.
resowanych w sekretarjacie osobistym. cudzoziemskiej;
Z kredytów tvch korzystać mogą
— () Pomoc państwowa
po5) podania.o przyśpieszenie wcie— (k) Wiec w sali Miejskiej.
rolnicy za pośrednictwem
spółdziel- gorzelcom z Mielek. Ministerstwo lenia do szeregów;
niedzielę, odbył się w sali Miej:
W
rolniczo-handlo- Robót Publicznych na wniosek Woje
organizacyj
czych
6) podania o przedstawienie na skiej wiec, zwołany przez okręgową
wych,
kredytowych
i ich centrali, wody
Wileńskiego
wyasygnowato

w

rozrzucone

po

uzyskaniu wolnego przejazdu, względ-

dla

wszystkich „którym rozwój teatrów
polskich leży na sercu* do wyrażenia
opinji swojej o tym—istotnie niepo-

Pojedyńcze,

grobie Nieznanego

prowadzą

37621
44,30

9.07 _ 9.09

Nowy-Vork

zwróciły Paryż
Praga

z prośbą

kur-

GIEŁDA WARSZAWSKA

jest Dolsif

1 lipca do 31 grudnia

das jęczmienne 21-22 ori)

Dołarowym
i powagą
swej
:
‚

LH

spraw teatralnych, naczelni recenzenci
teatralni etc. Najpowažniejszy tygodnik warszawski poświęcony polskiej

nawet wyjątkowa,

tym

przyniosły

artysuł,

ganizacjach przysposobienia wojsko- przeciągnął na swą stronę. Kiedy do poko240, wąsacze żywe 340 — 350, snięte 200 —
to przysługuje: 1) ofi- ju wszedł naczelnik Popow, zwrócił się do
220, węgorze 430 — 450, płocie 150 — 170, wego. Prawo
niego Dzierżyński ze słowamu «Daj pan ie-

płatnika, czy
lub rozłożone

sa aty.

56 а
noże
wexsli polskich
podpisami
p, organizacje
pojedyńczych firm
bankowych
lub ©;
:

:

stanie.

dniu

albo kwalfikowanych nasion oryginalnych

dewiz

dopływu

iż w

żeństwie złoży po raz pie.wszy Związek Oficerów
Rezerwy
wieniec
na

lafiory 15 — 30 za sztukę, pomidory 120 — nie 50 proc. zniżki
140 za 1 kg.
:
Jagody i owoce: czarnice 30
— 35 za litr, członków Związku
porzeczki czerwone 50—60 gr. za 1 kg., czar- Zjazd.

sić zasadniczo do P. K. U.-właściwej
uszlachetnionych siewnych zbóż ozi- pującej treści: Marja Kasprowiczowa dla faktycznego miejsca zamieszkania
rowego polegać ma na udzielaniu mych na jesienny okres, siewny rb. Zakopane Poronin. Racz Szanowna petenta lub do władzy administrac.
Kredyt powyższy udzielany jest Pani przyjąć wyrazy głębokiego. żalu I mstancji a w szczególności:
kredytów głównie na cele produkcyj„no eksportowe, a tylko wyjątkowo w wysokości różnicy cen między na- i szczerego współczucia z powodu
1) odwołania (rekursy) przeciwko
na zakup niezbędnych surowców za- sieniem uszlachetnionem, a zbożem bolesnej straty. jaka razem z Nią do- odmownemu
załatwieniu przez wiai półfabrykatów. Bank handlowem, przyczem jako nasienie tknęła cały naród: polski*,
granicznych
dze wojskowe wszelkiego rodzaju
— (t) Godziny
przyjęć pana próśb;
udzielałby
kredytu
przedsiębiorcy, uszlachetnione uważane są kwalifikodnia dzisiejszego
który zawarł
umowę z kupcem
za- ware nasiona oryginalne i ich kwa- Wojewody. Od
2) podania o przyjęcie da wojska
Wojewoda Wileński
P. Władysław stałego w charakterze ochotników;
granicznym, a nie ma 'wekslu, względ- lifikowane pierwsze odsiewy.
nie

tembardziej,

«Izwiestija»
ciekawy

go również delegaci oficerów rezerwy członków komitetu wykonawczego lewych
lone 500 — 550, solone 450 — 500, desero: państw obcych. Zapisy
dla pragną: eserów, Proszjana i Karelina. Aresztowani
we 550—600.
cych
wziąć
udział
w
zjeździe
będą nie stawiali Dzierżyńskiemu oporu i weszli
Jaja: 150—180 za 1 dziesiątek.
do sąsiedniego pokoju po swe rzeczy. Po
codziennie w Sskreta- chwili jednak wpadł do pokoju, gdzie znajWarzywa: kartofle młode 10—15 gr. za przyjmowane
1 kg., cebula 180 — 200,. młoda-5 — 8 rjacie Związku (ul. Mickiewicza 13) w dował się Dzierżyński, cały <oddział» lewych
(pęczek),
marchew młoda 10 — 15 (pę- godz.
5 i pół--7 i pół do dnia 15 estrów, k:órzy ze swej strony aresztowali
czek), pietruszka 5 — 8 (pęczek),
buraki
Dzierżyńskiego.
sierpnia
włącznie.
młode 5—10 (pęczek), ogórki młode 70—250
, Aresztowany
przed chwiłą Karelin оZarzad Główny
czyni starania o świadczył: <7 rozkazu lewych eserów uda
gr. za 100 szt., groch strączkowy 15—20 gr.

Czy "2757-5695
xxx
772557

SRODA
dolarowych
uruchomienie wkładów
R
*
i zorganizowanie takich form kredyWsch. sł, og. 3 m,53
rolniczego.
4
Dai
uwagi
z
Polski
Bank
towych, któremi
Powyższe informacje
czerpiemy Z |Dominika w. * Zach. ti. o g. 19 m. 32“
(oparte
na postanowienia statutowe
Jutro
w zupełności na teorji klasycznej) artykułu dra F. M. w tygodniku
„Przemysł
i
Handel“,
N.
M. P.
względnie,
może,
nie
dysponować
gdżie kredyty Banku Polskiego są za
URZĘDOWA
KRONIKA MIEJSCOWA.
krótkie.
— Kredyty siewne dla rolni— (t) Depesza kondolencyjna
Zasadniczym powodem
utworzeków.
Z
inicjatywy
Ministerstwa
RolPana
Wojewody. Wojewoda Widążność
jest
Dolarowego
nia Banku
do zmobilizowania i produkcyjnego nictwa i Dóbr Państwowych, Pań- leński p. Władysław Raczkiewicz wyzużycia tezauryzowanych w kraju zapasów złota i walut.
Aktywna działalność Banku Dola-

Dzierżyński w roli zakładnika.

rezerwy,

Zważywszy, że od dnia 4 września
obradować będzie w Warszawie Zjazd
wołanym intensywnymi robotami w polu.
Fidacu
(Związek
byłych sprzymieKasza manna amerykańska 150.160 gr. za
rzeńców
z
czasów
wojny
Światowej),
1 kg. krajowa 110—120, gryczana cała 70-80,
przecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczaz którego członkiem jest również Zwią
50—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. zek Oficerów Rezerwy, pożądany jes
Mięso wołowe
160 — 180 gr. za 1 kg., jaknajliczniejszy
udział oficerów recielęce
100—120, baranie
130—170,
wiezęerwy
w
uroczystościach
związanych
przowe 240—250, schab 260—279, boczek
Z przybyciem gości z zagranicy, a to
260—270.

ktė:koterminowego
kredytu dyskonto- Sprzeczne z upoważnieniem ustawy, pojanda || 44.20
37530
wego i żyrem swem usunąć nieuf- odnoszącem się tylko do zaległości Londyn

obcych,
a
dolarowych— granicznych

go i pod jego kontrolą i kierownictwem — «Bank
Dolaruwy w Polsce,
Sp. Akc.».
Zadaniem nowego Banku będzie

zd 2

tego Banku w swoim lokalu

z pa

kredytów

końca 1925 r. stanowi
przedwojennych.
Ponieważ w kraju,

powstaje

Rabiaii Vaidai

banków i firm

Ogółem kredyty
wszelkiego typu

tów
Związku
w
Warszawie,
oraz
ogólno
- państwowy
Zjazd
oficerów

władzom do
badane oprócz ogólnych
wa- przedłożyć odnośnym
ne 150—160, wiśnie 100—120, maliny 220—
— (o) Prawo noszenia sżabli.
rozstrzygnięcia.
runków kredytowych również
240, borówki 30 gr. za litr, jabłka 40 — 70 W
ostatnich czasach zdarzały się
—
(x)
W
sprawie
cenżna
mą:
gr. za 1 kg., gruszki 60—090.
й
i dowody,
stwierdzające, że
dość
często wypadki, że członkowie
kę
i
pieczywo.
W
związku
z'podCukier; krysztai 133-136 (w hurcie), 138kredytcodbiorca ma zapewniowyžszoną ostatnio ceną na mąkę i 140 (w detalu), kosika 155 (whurcie), 170 organizacyj przysposobienia wojskóny po pewnym czasie dopływ pieczywo, komisja przy urzędzie do (w detalu) gr. za 1 kg.
wego, nie uprawnieni do noszenia
walut 1 dewiz zagranicznych.
liny żywe 340—350 gr. za 1 kg. szabli, nosili ją jednak.
walki z lichwą na posiedzeniu swem śnięteRyby:
200—220, szczupaki śnięte 240—250,
* Naogół Bank
Dolarowy
będzie
Wobec tego Min. Spr. Wojsko:
dostosowaniem do warunków
lokai- uchwaliła powyższe ceny nie zmie: okonie żywe 320—340, śnięte 200—220, ka- wych w ostatnim swoim rozkazie re-

niać do czasu nowych zbiorów.
miljon. nych instytucji Golddiskontobanku w
—
(0): Sprawa
stosowania
Niemczech, która ma również za zadaustawy
o
10
proc.
dodatku
do
i pošredniO wiele większa jeszcze niewspół- nie popieranie eksportu
podatków.
Rozporządzenie
wykow' uzyskiwaniu
kredytu za
mierność istnieje w zakresie wyso- czenie
nawcze, dotyczące pobierania 10 proc.
kości kredytów,
udzielanych
życiu grani ą.
cele- stawia
sobie dodatku do podatków ustanawia ten
gospodarczemu.
Według
obliczeń BankAnalogiczne
Polski, który będzie głównym dodatek od wszystkich zaległóści bez
stan kredytów przedwcjennych i stan
termin ich
akcjonarj
Banku
i
podobnie jak względu i na ustawowy

30/М!. 1925
dolarów.

3

Chleb pytlowy 50 proc 50—55, 60 proc.
45—48, razowy 30 — 35 gr. za 1 kg. Mały
dowóz spowodował podrożenie mąki, której
tylko gorsze gatunki nie wykazują wielkich
różnic. Brak podąży na rynku mącznym jest
jednak tylko objawem przemijającym, wy-

WSCHODNICH

; Bank

ŁOWC

Bóg
ków

wzniósł o-

niech żyje

i ojczyzna!* na to kilka opryszzareagowalo
bójkę,
wznosząc

okrzyki

-

munizmu.

na cześć prelegentów

i Szucsteina,

przy

znałeziono

większą

przekazano

do dyspozycji

pochodzących

z

których

ilość

dolarów,

ostatniej kradzieży,
władz

są-

dowych.
— Zaginął, Dn. 15 ub. m. wyszedł z
domu i dotychczas nie powrócił 11—letni
Mieczysław Skrzupski (Wiłkomierska 7). Poszukiwania w toku.
— Podrzutek. Osoło domu Nr. 4 przy
ul. Szeptyckiego
żeńskiej w wieku

znaleziono
dziecko
płci
2—3 tygodni.
Podrzutka

do przytułku Dzieciątka Jezus.
i ko- skierowano
. — Otruł się alkoholem. W Duniio-

RÓŻNE

— (o) Nieprawne
obliczenie
podania niewłaściwie podatku.
W
tych
dniach
sędzia
tychczasowe <"bsydjowanie tej lub nadsyłania podań i próśb: w sprawach nione wyżej
skierowane
będą
przez
M.
S$.
Wojsk.
pokoju
m.
Wilna
rozpatrywał
po:
zez
skarb
.
państwa.
wojskowych
'
bezpośrednio
na'
ręce
owej sceny
do właściwych
komtpe- wództwo
właściciela nieruchomości
Wyraźny wr” cie podział ściśie roz- Pana
Ministra Spraw
Wojskowych, przesyłane
graniczonej
а równoległej
władzy względnie do M. S. Wojsk, z potni* tentnych władz celem odpowiedniego przy ul. Trockiej Nr. 1, Bosiackiego
© zwrot 147 zł, nieprawnie
pobrakierowniczej, .nianowicie: na kierow- nięciem / przepisanej
drogi przez P. załatwienia.
Odpowiedzi mogą petenci otrzy: nych przez Magistrat tytułem ponictwo artystyczne oraz gospodarczo- K, U. i D. O K. Powoduje to tylko
od tych władz, a nie z datku miejskiego od nieruchomości.
finansowe, nadałby nowej
organiza- zbyteczną
korespondencję i opóźnia mać dopiero
M.
S.
Wojsk.
Z powodu przyczyn formalnych sprarozpatrzenie
tych spraw,
nie przy*
'zacji specyficzną cechę.
czyniając się bynajmniej
do prędsze— Zarząd
Okręgowego
Wi: wa ta została odroczona,
D. C. N.
go lub przychylniejszego ich“ zalatwie- leńskiego
Związku
Oficerów „s — (0) Działalność P. M. S. w
Cz, Jankowski,
Mia. M. S. Wojskow.: zmuszone jest Rezerwy Rzeczypospolitej Pol- Wilnie, Według statystycznych da:
w tych sprawach kierować wpływa- skiej-podaje do" wiadomośc! ogółu nych, Polska Macierz Szkolna Ziem
schodnich (województwo
WileńKSS
jące podama do właściwych P. K.U. oficerów rezerwy, iż w dniu 5 wrżeśwzględnie D. O. K. celem kompe- nia r. b. odbędzie się Zjazd Delega: skie i część Nowogródzkiego) prowa-

wicząch w restauracji A. Sumskiego nagle
zmarł wskutek otrucia alkoholem Antoni
A
toku.

Trupa zabezpieczono,

b. m,

został

Dochodzenie

— Aresztowanie podpalacza.
aresztowany

w

Dn. 1

Kazimierz

Jows,

który na ile zemsty osobistej podpalił dom
we wsi Słomianka gm. Rukojńskiej.
— Zemsta podpalacza. Dochodzenie
„ustaliło,

iż we

wsi

Balasze

gm.

Kurzeniece

kiej pożar powstał wskutek podpalenia nie"znanego osobnika.
Spłonęły zabudowania T. Sakowicza,
sprzęty

domowe,

ubranie,

700

kig. zboża,

70 kur i 5 gęsi na ogólną sumę 6800 zł.
— Kradzieże. Z mieszkania Benjamina
Lwowa (Makowa

16),

przez okno

no dwa futra wartości 1550 zł,
Feliksowi Kurejwowi (Stara 6)
mocą

skradzio-

za po-

podebranegó klucza skradziono ubranie

wartości

1875 zł

w

SESTO

Z SĄDÓW.
Wyrok

Że

w sprawie szpiegowskiej

Rubinsztejn,

Kleyff i inni.

—

Pismo

świata

Podział

'zawodowe

iejski Kinematogra!

sa-

mobójców.

płci na kuli ziem:

spis ludności

SALA

procederu placówki
handlu granicznego,

zdobywane

częściach

członków

szły

Świata, podług danych sta-

puszczeniom.

męż-

przyStanach Zjednoczo*
przeszło 2.000.000

W

>

:

W POZNANIU;

sędzia
urzędu

pocztowego Wilno | — Kornela Żylińskiego karą więzienia w

przeciągu

półtora roku.

Żyliński pracując w dziale

niowym, przywłaszczał

sobie

zlece-

syste-

bił tę sumę, a chcąc ją pokryć
(Bóg
wie jakim sposobem) przemilczał „na
razie” o tem. Dziwnem
się jednak
wydało sądowi, że z kwitarjusza wyrwany został kwit na tę sumę i tabo-

daj okoliczność zaważyła na eż:

założenia

dziej, że wskutek
zerwał zupełnie
jego

padł

Ku-Klux-

Klanu ukazała się księga pamiątkowa,
kolportowana tylko wśród członków
wtajemniczonych tej organizacji. Zawiera ona wiele dókumentów, dotyczących
działalności
Ku-Klux Klanu
jeszcze wówczas gdy stowarzyszenie

na własną synową,

Wyjątkowo

Po-

no jako
cnoty dawnych

osadników amerykań-

skich. Mitologja starożytna
również

dużą

rolę

w

odg'ywa

ceremonjach

żadne

S- Mlewicz o

przepisy

swoim

zarządzającej

się

JM 13 m.

sprzedaż

z

umeblowania oszacowanego
zł. 520 — na zaspokojenie

Ofiary.

Wincentego Gejdzia,

Bezimiennie na Komitet <Chieb Dzieciom» zł, 5.
Dlą najbiedniejszych do siznania redakcji — zł. 19.

ARKADJUSZ

licytacji

Nowy

literatury.

—
—

s
|_|

Co to znaczy?
Proszę mnie zaraz wypuścić
—

kudztwem. Jeśli

— Czy wszyscy są obecni?
— A djabli go wiedzą!
To znaczy?

—

Nie rozumiem,

to!

|

jest „wą-

— Kokainki...
— ldź na miejsce, zepsuty chłopanauku. Nie przekupisz mnie takiem pas-

czycielu!

— А tak. Czy mamy za ogon
pać każdego, kto nie przyszedł?

jak

Otóż

wyjść

właśnie,

potrzebujesz..

że

potrzebuję

wyjść w ważnej sprawie: rendez-vous.

Taka dziewczynka,

towarzyszu

nau-

ła- czycielu, ogień! Pikantna istota. Chcesz,

A jednak?

— No, naprzykład Jewdokimowa
Andrzeja niema, Pierepluchina Jegora.
— Czy chorzy są?

towarzyszu,

zapoznam cię potem?

—- [dź na miejsce!
= Ostatnie słowo:

dam

trzy

przyjmuje wszelkie roboty w zakres drukarstwa

niu-

TLT

—

А jednak.

Chłopak

ASY

ma czterna-

się,

oblizując

— Przestańcie towarzyszu

wować

się:

wątroba

nie

dener-

wytrzyma.

— Gogol był pisarzem...

Oczy przygasły, ręce
władnie.

zwisły bez-

ы

E

klasy przygasło

IANINO
prawie
nowe do sprzedania.
Mickiewicza 37_ m. 19
D

od godz

2—5

pp.

gubi książ. wojsk.,
wyd. przez P. K
U, Święciany,

B_

na

imię Adolfa Stupienko
—rocznik 1890 — zam.
w zaśc. Adalino gm.
Kiemieliskiej, unieważnia się.

1—147

gub, książ. wojsk.
p. wyd. przez b. K.

we

W.Z.P. Nr 33,

Wilno, dn. 15-VI-26.

wsi

Margoniszki

gm. Święciańskiej,
unieważnia

się.

Superiosiaf
Że składu

MĄ WOŃzRAKNOGIEACH
Labor.

Chem.

|)

„AP. KOWALSKI"

sklepu

nd=

KRESOWEGO
ul. Zawalna

ZWIĄZKU

Nr Ъ

ZIEMIAN
Telefon.

1—47.

TY

REPARA

i.”
l„K

„PREOLIT-P

@

od wilgoci i rdzy. O'zcz elni-ją wszystko.

Reprz.

T/H.

G.

PIOTROWSKI

Wino, Troska 11 m. 9.

Opisy, ceny, próby

WSZELKIE

BUDOWLANE,

rożkami

—

MATERJAŁY

Autotas

Ža

w kruchem

na

LABOR.CHEM-FARMAC.

"APMARSZAWA-MIODOWA
KOWALSKI5 *

żądanie,

auou

W.Z.P:

Nr 50. Wilno, dn. 7-XI 1925 r.

pis policmajstra, jako typu.
trzeba.
— Do djabła z opisem typu!
— Nie trzeba!
— No, to opis Sobakiewicza, chce- było na Śniadanie?
nie-

cieście,

móżdżki

Co

z groszkiem, parówki z kapustą, pie:
czoną pulardę, ogórki solone i
śmiertelne słodkie, kruche ciastka*...

rzał się i zobaczył, że na

cie? Nadzwyczajnie

plastyczny.

stole

stały ka baranie z kaszą. U

Niby

mnie taki zwy-

już grzybki, pierożki, bliny, klu :eczki czaj—jak jest
z różnemi

dodatkami:

z cebulą, ma-

kiem, twarogiem, drobnemi rybkami i
jeszcze najprzeróżniejszemi, okrasami.'* „Pieroga z jajkami proszę* —
rzekła Koroboczka.
szy odrazu

znowu.

Nr. 1.

Spółdzielna Rolna

F' arm.

Warszawa-Miodowa

Zawalna

Kalwaryjska Nr. 2.
W Oddziale Glębockim w Glebokiem
Ze

BEŁZPOWROWNIE PQTiNIEZ

Czyczykow

większą jego

część,

zbli-

zjadłpo-

hotelu, chwalił go. «A blinów?»—powiedzia-

Odpowiedzialny 2Ф

Ric

Gdańska 6*
Tel.
9—05.
——

U, Šviesiai ‚ па
imię Leona
Grockiego
—rocznik 1901 — zam.

od: żył się do pieroga z jajkami i

głowy
podJakie tam całe życie, u djabła. Obie— Widziałeś — piękne mi jedze- Opuszczone obojętnie
niosły
się
nagle
przy
magicznych
sło:
nie.
Gdybym
wiedział,
zarazbym
dał
cał mi, że za tydzień się rozwiedzie,
wach: „Czyczykow
rozkazał podać
>
On, towarzyszu nauczycielu, dla inte- nural
resu się żeni. Dla posagu: narzeczona
— Słuchajcie — Gogol: „Martwe obiad*.
—
jJakto
obiad?
Jaki
obiad! Przejego ma pół funta tłuszczów i dwa dusze*,
— Sprytniel Któż to ich umorzył? cie miał kurę pieczoną!
pudełka zgęszczonego mleka. Odbie— Podawano mu najpierw
różne
— Nikt, Chodzi tu o umarłych
rze, połknie, a potem rozwiedzie się.
dania, zwykle w restauracjach podaowy nauczyciel westchnął, zwie- chłopów...
— Tak. Rozstrzygnęli znaczy kwe- wane, jak naprzykład: barszcz z piesił głowę i rzekł:
— A więc zabierajmy się do nau- stję agrarną. No, jedzmy dalejl
*) Gubernjalna Czrezwyczajka
— Do wrót hotelu gubernjalnego
ki.. Dziatłow zbliżył się do niego z

Wydawca Stanisław Mackiewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski

Ul. Młynowa -19 m. 7

„ZACHĘTA*

47,

— Czyż możliwe żeby nie pękł?l rzeźba, wykona dłutem genjalnego
rzeźb...
— Łgarstwol
А A był u niego na obiedzie?
— Stój towarzyszu! Policzymy, co
— Ajent Entente'y— domyślił się
—
Był.
taki
obiad
może
kosztować.
Na
ktoś z tylnych ławek.
o jadł? No co?
Й
dawaj pięćset
— Wygląd zewnętrzny hotelu od- barszcz z pierożkami
— „Barszcz, duszo moja, bardzo
tysięcy, móżdżek—ośmset tysięcy.
_
powiadał jego charakterowi...
— Chyba twój mózg! Gdzie 'ty dobry dziś mamy,—rzekł Sobakiewicz,
— Rozuniiemy. Mieściła się w nim
pieczony
móżdżek z grochem i chle- pociągając zupę i zesuwając z półGubczeka*).
talerz ogromny kaEl — Cóż, znowu zmarszczył się nie- bem za ośmset tysięcy wynajdziesz? miska na swój
cierpliwie nauczyciel. „Za Czyczyko- Tu miljonów ze sześć wyłożyć trzeba!. wał niani, znanej potrawy, którą podaje się do barszczu, składającej się
Nauczyciel uśmiechnął się,
wym wniesiono jego rzeczy: przede— To co Czyczykow jadł w re- z żołądka owczego, nadzianego kawszystkiem walizę z białej skóry...
(miljonów dziesięć kosztuje!* — we- stauracji jest niczem, w porównaniu szą gryczaną móżdżkiem i nóżkami,
— „Niech pan weźmie barana kastchnął ktoś w klasie) Za walizą wnie- z tem, czem częstowała go Koroboczzwracauprzejmie
do stołu — wałekl—mówił Sobakiewicz,
siono skrzynkę
mahoniowąi zawi- ka. „Proszę
rzekła gospodyni. Czyczykow
obej- jąc się do Czyczykowa:—Oto żeber:
niętą w papier pieczoną kurę*..

podniecenie

domowe,

H.Komi

Z

RANNNNNN
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Ta”

opis

dniej

8 ZADA

86)
[w pudełkach zsftkiem)
BH Jedyny wypróbowany środek usuwający

— Wcale nie komisarz—ušmiechnął się nauczyciel. Był to obywatel
ziemski Czyczykow.
ы

skubnąć.
Nauczyciel odczytał

Do sprzedania

GOTÓWK

аё

żytnichi p szennych

Soli.

Stefa-

rasowe: krowa
t ciotėcžkė
Antokol 68.

2

Otrąb

--—

— Zarekwirowačby mul
— Žebyž choć jedną nóżkę

Łaskawe

ZIEMIAN gpg :

TELEFON

u

śródmieściu

.

ZWIĄZKU

8

nowicza

w każdej sd
FORTEPJAN
wysokie
procenta | firmy
Petersburskiej
do sprzedania.
Samolokujemy i zabęzwar I inne przedmioty
pieczamy
najsoliDoi

Wielka

Wileńska

wej:

głoszenia do admin.
«Słowa» sub T.

ą

okazyjnie

do sprzedania.

SPRZEDAJE:

miasta N. wjechała „porządna bryczka, jaką jeżdżą..."
— Komisarze wtrącił Diatłow.

łapczywie

ście lat i w takim wieku związuje się usta.
na całe życie...

9.

transport.

«=

w

poszukuję.

otrzymano

0

chy, dobrze? Inny chwytałby zębami
taką okazję.
W klasie powstał ruch.
— Siadaj. A więc, panowie, zaj— Jewdokimow poszedł na rynek,
— Jak!. Co?.. Proszę
przeczytać
ojcowski krawat i mankiety przepaś- miemy się teraz Gogolem.
— Gogel — mogel! Czyżby nas jeszcze raz to miejsce...
„cić, a Pierepluchin żeni się dzisiaj.
pieczoną
„Zawiniętą w papier
— Jakto żeni się? Żartujeciel
chciał poczęstować? to ci dopiero po
— Jeden był taki, co żartował — koleżeńsku!
EA kurę“..
— Oto buržuj przeklęty!
Spojrzenia zabłysły chciwie, języki
to go na muszkę wzięli.
‚

2

Ep
&
DRUKARNIA ш, m @
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ściem
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Bryczka

Owsa
Jęczmienia

OPAT aż

chnąć*?

— Dzieńdobry dzieci!
— Dzieńdobry towarzyszu

—

A. Sitarz.

nauczyciel wszedł do klasy dam panu raz wąchnąć,
ucz*
uprzejmie
— Zwarjowałeś! Co to

i rzekł, kłaniając się
niom:

s

na sumę
pretensji

tajemniczą miną i szepnął:
— Jest, kombinacja!

AWERCZENKO.

Lekcja

Komornik Sądowy

aa
R

Administracji

mma WOLSKI

10 tej rano, w

ul.

EMR

a

1 Portowa 10 —

Žyta

ROLL LE naa

Michalskiej

wynajęcia
umeblowany.y.
W. Pohulanka 17 m. 16

Sprzedaž i zakup:

mebli

domowym

«Słowa»,

zamieszkały

Wilnie przy ul. 3;ggo Maja
2, odbędzie

ul. ZAWALNA 1

sadę objąć mogę od zaraz lub 15 VIII r, b.

Komornik przy Sądzie Okręgowym

1926 roku, o godzinie

Ea

do

3.

do
na

dogodnych
warunkach
Dowiedzieć się

ieumeblowanego
pokoju z niekrę-

Przedmieście

66

EZzuaznam
KRESOWEGO

Soo

Qierty: pod <Ziemianka» do

Krakowskie

E D

a

Ba

„ Niemi

gospodarstwem

Pląc Wolności

wa L. Załkind

majątku zlemskim, Poprowadzę wzorowo
ogrodnictwo, drobiarstwo, Świniarnię. Po-

OGŁOSZENIE
Św.

skład

i S-ka,

ły Wczyśż

is!
stąpienia

parokonna

99

Polsce

w

Potocki

(

osuwE_

Poszukuję prydly

отеттФоФФоФФФоФФФФФФО

w Wilnie, przy ul.

najdogod-

+99

wo poślubiona para została obdarzona potomstwem.

Wilnie, Antoni Sitarz,

13

w wyborze dużym

i

własnym synem. Jego żona zaś jest
własną teściową. Zmaria żona bankiera stała się jego matką. Zamieszanie doszłoby do szczytu, gdyby no-

w

różne

poleca

albowiem ujawnia ona silny związek publicznej majątku ruchomego Millyczłowieka z przyrodą, czemu również Marji Tobońskiej, składającego się z a”m
służy Ku-Klux Klan.

Na
warunkach

nie sprzeciwiają się

z synową

e b ] e

są również wyjaśnio- pod Nr. 8, zgodnie z art. 1030 U. P.
czynności,
symbolizujące C. ogłasza iż w dniu 6-go
sierpnia ="

Ku-Klux-Klanu

Tan'o!
niejszych

M

małżeństwo

B, Hozakowski, ul. Mostowa.

g

BZERZAAZERKACRKZW

teścia z synową

przez

TORUNIU:

4

Nr

Kwilecki

Bu SPÓŁDZIELNIA ROLNA

PRZYSTĘPNE.

filja Ostrobramska

procesu
z dalszą

nieważ małżeństwu

to nie rozwijało działalności politycznej. Przedewszystkiem znajduje się
tam nowe wyjaśnienie nazwy towa-

rzystwa. Pochodzi ona od greckiego
słowa Cyklos (koło) i oznacza zwiąprowincyj
wszystkich
zek klanów
Ceremonje
Zjednoczonych.
Stanów

CENY

Mickiewicza

rodziną. Szukając w
życiu
jakiejś
pociechy, postanowił ożenić się. Wy-

bór

W

sprzedaż

były majster firmy

tembar-

jakiegoś
stosunki

Bank

A CZDAESCZESEZEENA

Pozostał czych.

więc zupełnie osamotniony,

WARSZAWIE:

Wołożyn,

SS ID

i

pującem

czystej

Biułoguski

także

Radomski,

W

. ЛГБШВИ'.'

prawne, poprowadził wkrótce swą
wybraną do ołtarza, Jakie stąd wynikły kombinacje? Bankier stał się

Rocznica Ku-Klux-Klanu,
rocznicę

walki.

ładną, trzydziestoletnią Włoszkę.

0000900000
W

który padł na polu

Władysław

adresować:

ii

R

w

dzielnicy niedaleko od
centrum.
Oferty
z
podaniem
warunków

24, Wasilewski.

k
ia

Potocki i S-ka, Aleje Marciakowskiego.

zbożowy

Boa.
Najlepsze

matycznie pieniądze
wpływające za własnym synem. W salonach chiwykupione weksle. Gdy
zauważono, cagoskich opowiadają sobie zabawną
Paweł
Bure
której bohaterem jest 62że dzieje się „nie dobrze” przeniesio- WÓZ
no Żylińskiego do innego działu. Ży- letni B. Stearns, bardzo bogaty ban- Sprzedaż i naprawa zegarków pierwszoliński nie zjawił się do biura tłoma- kier. Stearns stracił w 1917 r. żonę, rzędnych fabryki konstrukcji oraz reperacje
cząc się chorobą. a brak 4875 zł, tło- a w czasie wielkiej wojny stracił syna, i obstalunki przedmiotów jnbilersko-złotni-

maczył tem, że przenosząc kasę zgu:

przyjmują

Kwilecki

Dom

Ukrainie.

«ЕНЕ

Bank

Z

8-miu wziętych przez
niego
dzieci
5 dziewczynek zostało przez
niego
zgwałconych, trzej zaś chłopcy, którzy byli tego Świadkami zostali póź:
niej przez Maszkowicza
w okrutny
sposób
zamordowani.
Maszkowicz
bowiem obawiał się, iż doniosą oni
o popełnionej przez niego zbrodni.

mężczyzni i kobiety cyfrowo byli równi,
dziś jest przewyżka kobiet,
w Anglji
daje się zauważyć
największa
nadwyżka kobiet.
W Europie
rząd angielski stara się tę nadwyżkę ulokować w swych kolonjach.
— Człowiek, który jest swoim

25 gr.

szukuje

H.

P 0! k 0]

Zarząd dóbr w ROGALINIE poczta Świątniki n/W.
Zamówienia

45

Warszawa, ul. Leszno

:

Moskwa, 30 lipca. W Melitopolu
na Ukrainie rozstrzelany został b. kienej Maszkowicz obwiniony o zamordowanie 8 miu dzieci, wziętych przez

bienie“ pieniędzy.
czyzn.
a
W Niemczech przed wojną
tym samym dniu sąd okręgo-

—

IESZKANIE 3—
pokojowe z
wygodami
po-

P. sześcioosobowy na
TANIO
chodzie
SPRZEDAM.

R. RACZYŃSKIEŚO Proc.я

bardzo pienne, zimotrwałe, dobrze się krzewiące poleca do siewu

bezdomnych.

i amfiteatr

«MERCEDES»

5

e

Zwyrodniały czekista.

niego z kolonji dla

gr., Balkon

Samochó

oryginalne
„ROGALINSKIE“
”

&

wś

sunku do niektórych oskarżonych.
"czyzn wynosi 10.000.000, ogółem na
Sonia Dukszt została uniewinnio- 164
miljonów
mężczyzn
przypada
na, Zajdmanowi kara została zmniej- 154,000,000 kobiet.
szona do roku więzienia, a BrockieZ państw europejskich, szczególmu zaliczono dodatkowo siedem mie- nie ta nadwyżka
daje się zauważyć
sięcy więzienia,
w lrlandji, gdzie znajduje sięo 15,000
więcej mężczyzn na 3,100,000 ogółu
8
ludności—Malta przy 200,000 miesz- Jest to już 6-ty tego rodzaju wypadek
męż: działalności kierowników G. P. U. na
Półtora roku więzienia ża „zgu- kańców ma także nadwyżkę

wy, któremu
przewodniczył
Owsianko ukarał urzędnika

ŻYTO

кеар

rownik tamtejszego G. P. U. dawniej
wybitny członek partji komunistycz-

do Mińska.
nych brak
jest
Obionę w tej sprawie wnosili ad- kobiet.
wokaci: Engiel, Andrejew, BajraszewAustralja i Polinezja mają także
ski, Neyman, Czernychow. i Grondzki nadwyżkę mężczyzn. To samo dzieje
Sąd wyrok pierwszej instancji za: się w Azji, szczególnie w Japonji. W
twierdził, zmieniając go jedynie w sto- Indjach brytyjskich przewyżka męż-

W

CENA BILETÓW: Parter — 50

KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie od godz. 4 m. 30.
POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3 ciej, w powszednie dnie o godz. 5-tej.

obejmuje

stworzone do tystycznych, istnieje przewaga
a
informacje czyzn, wbrew dotychczasowym

przez jej

„PRZYGODY
MARYNARZA“
dram. w 8+miu aktach,
PAŁAC» — farsa'w 2-ch aktach.
NAD PROGRAM:
<ZACZAROWĄ NY
ORKIESTRA pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.

MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)

wcale rodzin etc. Ponieważ przeciętna ilość
„Sprawa
prowadzona
była
przy kobiet, albo też obejmuje je w pew- samobójstw w Budapeszcie
wynosi
drźwiach zamkniętych, wobec
czego nej tylko części jak np.
w Chi- 50 wypadków
dziennie, pismo ma
nie możemy podać szczegółów prze- nach.
wszelkie szanse powodzenia.
wodu sądowego. jak już podawaliśWe
wszystkich jednak _ pięciu
my, szajka ta. wykorzystała dla swego

nie

Dziś będzie wyświetlany film

KULTURALNO-O ŚWIATOWY

skiej. Na całym Świecie żyje obecnie przeszło 1800 miljonów ludzi.
Z tego na Europę
przypada

W Budapeszcie ukaże się wkrótce
nowe pismo, poświęcone
specjałnie
W dniu wczorajszym sąd apelaobronie samobójców. Wydawcą i nacyjny pod przewodnictwem „sędziego 451.000.000,
na Azję i Afrykę — czelnym redaktorem jest dr. Andrzej
Bochwica rozpoznał sprawę szajki 995.000.000, na Amerykę—346 milį., Sebec, prezes
„Klubu
zmęczonych
szpiegowskiej. Na ławie oskarżonych a na Australję
i Polinezję tylko życiem”, który już kilkakrotnie usiłozasiedli: Rubinsztejn vel
Jabłkowski, 8.000 000. Jak się ta cyfra przedsta- wał odebrać sobie życie. Pismo to,
Dejczman, Brodzki (cała trójka odpo: wia w podziale płci, nie można między innemi, zajmować się bęwiadała z więzienia) oraz Zajdman
i ściśle określić, nie we
wszystkich dzie doorowadzeniem
do porządku
Sonia Dukat, Pozostali współoskarże- bowiem krajach Świata spis ludności wszystkich spraw swoich abonentów
ni w tej sprawie, zwolnieni za kaucję dokonywany jest precyzyjnie.
—samobójców, ich asekuracją, zabezKleyff i Minkow, nie stawili się na
Istnieją również kraje, w których pieczeniem materjalnem pozostałych

rozprawę.

Nr 179 1189)

o

ła gospodyni. Czyczykow zwinął
bliny razem i wsunąwszy

pionego masła, połknął je,

do

a

trzy

rozto-

usta i

ręce obtarł serwetką>.,

świnina całą świnię na
stół podawaj, —jak
baranina—całego
barana ciągnij, jak gęś—całą gęś.”
— Łgarstwo! rozległ się w klasie
bolesny jęk.
— Łgarstwo?—obraził się nauczyciel.—Nie, moi panowie, Gogol nie
kłamiel Weźmy naprzykład, jak prawdziwy jest jego opis charakteru Pluszkina...

— A u niego jadł obiad?
— No, nie,

kioby

głośno. — A

obiad?

— Nie

wam

gdzie

on

0 to chodzi.

lepiej

jeszcze jadł
Przeczytam

genjalną charakterystykę

— U kogoż
jadł obiad?

kawińrki.

co

ser, grzybki...

stikow, zatykając uszy

i

„— Łgarstwa!—zawył Szymon Ku-

szybko ki-

wając głową,

— To niemożliwe!
Nauczyciel wzrokiem

‚

i współczującym

zamyślonym

obejrzał swoch

ucz-

ni. Westchnął:
— Nie, tak było naprawdę.
— A czemu teraz tak nie jest?
Proszę powiedzieć! Dlaczego? No?
— Teraz niema tego, bo teraźniej*
szy
ustrój komunistyczny zniszczył
i zrujnował życie ekonomiczne naszego kraju, a znosząc uświęcone od

wieków

prawo

własności,

chotę do pracy.

Diatłow

wyskoczył

zabił

o-

nagle z ław-

ki i krzyknął nerwowo:

,

— Która godzina?
Nauczyciel wyjął zegarek.
— Ach, jaki ładny! Można

popa-

trzeć?

Diatłow
do kamizelki

podszedł,

nachylił

nauczyciela

się

rozglądając

„niby zegarek szepnął:
—

Dowodzenie

tych teoryj proszę

odłożyć na potem.
Przy Czybikowie
i Wacetisie nie można.
bierz
— Boże mój! Dlaczego?

u

djabli

Czyczykow

— To gończaki.

W

„we-cze-ka"

służą, Momentalnie pana wsypią.
Nauczyciel znowu obejrzał chude

Pietucha był twarza

na obiedzie, na śniadaniu u policmaj-

stra.
Czyczykowa i jego służby.
Posłuchajcie
— Nie, djabli ich bierz! Tego nie

egłoszenia Zenon

jeszcze

— U Maniłowa,

kawior Świeży, Śledzie,

tam u Pluszki-

na mógł zjeść obiad,
razie

— W takim
— Łgarstwol..
— Tfu, do djabła! —spłunął ktoś Pluszkina,

— „Ukazały się na stole bieługa,
jesiotry, sigi, kawior
prasowany
i

o gorących oczach, po raz
ostatni westchął
i nie mówiąc
nic

więcej, zabrał

swego

Qogola i wy»

za wspaniały o- szedł z klasy,

Drukarnia „Wydawnictwo
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