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POLITYCZNA

okupacyjne —Przyjęcie

do

cena

pocztowa

Ligi Narodów—Kontrola

lecz —

suchej nitki na

nim

stawia. P. Leon Daudet

nie zo-

aż się pieni.

Polski przekład tego, co pisze we
wstępnych artykułach, nie odda tonu

oraz zawiesistości stylu. Pozwalam sobie zacytować,
choćby
takich oto
kilka wierszy w oryginale:
— Parnlevć
le faussaire, le per:

sćcuteur

du

przyjęciem Niemiec do Ligi Narodów

pouillard du complot des Panopiies,
Ihurluberlu aux bajoues et aux petites chatouilles,
Oui, c'est cela, c'est
ce rebut, ce gibier de tablezu noir,
cet inconcevable
fantoche, doublė

sesji.

zwrócił

się

ponadto

do

przewodniczącego

konferencji

.

;

ambasadorów

Brianda i zwrócił uwagę na to, że żądania komisji kontrolnej utrudniają
ulepszenie stosunków Niemiec z mocarstwami sojuszniczemi i wpływają

ujemnie na uregulowanie kwestji reorganizacji Ligi Narodów.
>
Rząd spodziewa się, że to nieoficjalne zwrócenie uwagi konferencji
wpłynie na komisję kontrolną

Porażka

porozuinienie.

w Izbie francuskiej.

socjalistów

Rząd

i umożliwi

rozporządza znaczną większością,

PARYŻ, 5/Vill.PAT. Izba Deputowanych w głosowaniu nad projektem
d'une sale canaille, par-dessusle mar- ustawy w sprawie
stworzenia kasy amortyzacyjnej, odrzuciła 350.ciu
chć,

que Poincarć

erre, dans

un

campe

&

moment

la Gu-

cormme

ce-

lui-ci.

W tym guście, w tym tonie—codzień.
„Jestem przekonany — zapewnia
p. Daudet, że ten karzeł (p. Poincare)
nietylko nie podźwignie franka lecz
sam

zmierzający do
socjalistyczny
kontrprojekt
170:ciu
głosami przeciwko
utworzenia krajowego urzędu tytuniowego.
Zaznaczyć należy, że rząd
domagał Sią odrzucenia projekiu socjalistycznego, Stawiając przyiem

ustawy

kwesiję zaufania. Projekt

w sprawie

utworzenia kasy amortyza-

cyjnej uchwalono 420.tu głosami przeciwko 140-tu. Na
nem posiedzeniu Izba dyskutować będzie nad projektem
wie stabilizacji walutowej.

Pożyczka

się nie podniesie z upadku włas-

nego, zdyskredytowany moralnie i politycznie a całkiem zasłużenie*. Ład-

Morgana

dzisiejszem nocustawy w spra-

dla Francji,

LONDYN, 5.Vill. Pat. Exchange Telegraph donosi z Nowego-Yorku,
ne wróżby, śliczny stosunek do że Morgan ma udzielić Francji pożyczki w wysokości ćwierci miljarda
własnego rządu! | to wszystko roz- dolarów,
grywa się — wobec całego Świata.
A jakże stoi sprawa z zagraniczną polityką Francji? Tyle się nakrzyNOWY -YORK, 5 Viil. Pat. Herman Bernstein, autor książki „Droga
czano, że Poincarć to... wojna!
Poszedł tedy zasięgnąć informacyj do Pokoju* otrzymał od b. cesarza Wilhelma list następującej treści:

Il-gi o „Drodze do Pokoju.

Cesarz Wilhelm

Jedyną drogą do pokoju jest stwierdzenie, że Niemcy nie ponoszą winy
u źródła,to jest do samego p. Brianza
wybuch
wojny
światowej, oraz anulowanie
trskiątu
wersalskiego,
da
obecnego ministra spraw
za”
wraz z Ce.
granicznych
paryski
korespondent wreszcie ponowne wprowadzenie w Niemczech monarchji
Cesarz
niepokoju.
wiedeński
«Neue
Freie
Presse» p. sarzem. Bez spełnienia tych warunków nie będzie

P. Goldmann.
O samej już poczekalni na Quai
d'Orsay
wyraża
się z niekłamanym
zachwytem.
Meble
Przepych i wytworność,
cudne,

na ścianie

bezcenne

gobeliny,-

zwłaszcza
słynne
cztery wykonane
niezrównanie według kortonów Ru-

bensa.

Świeżość

budząca.

Woźny

barw — podziw

prosi

do

„pana

prezydenta*.
Brianda tytułuje się
wedle zajmowanego uprzednio stanowiska premjera W gabinecie p,
ministra
znowuż gobeliny, jakich
równych niema na Świecie. Briand
podnosi się z za wspaniałego biurka
w najczystszym stylu roccoco, Mówi
prześlicznie, uprzejmy jest nad wyraz,

nd

dziwnie

miły;

pod

urokiem

rianda, jest każdy kto z nim
przelotnie poobcuje,

choć

— Zmiana rządu — rzeki z na:
ciskiem — nie ożnacza
bynajmniej
zmiany
Dowód

w
polityce
zagranicznej.
najlepszy:
moja
obecność

w gabinecie, Niemając
moja dotychczasowa

pe «ności, że
polityka nie

dozna zmiany,
nigdybym
nie zgo
dził się na przyjęcie portfelu. Poincarć stanął na czele rządu dla tego
aby rozplatač i załatwić
kwestję

fimansową. Myśmy
zgrupowali

się dookola

aby mu

niego

w tem pomagać,

ludzie z różnych
obozów.
Imię
Poincarć'go bynajmniej nie oznacza
zmiany

w polityce zagranicznej. Moja

polityka to polityka Locarna a oznacza ona:

porozumienie

Bez zbliżenia

się

z Niemcami,

między

Francją a

Niemcami nie może być w
przywrócona równowaga.
Tak

mówił, Briand.

Europie

Korespondent

„N. Fr. Presse” spytał co p. minister
myśli o ewentualnym

Austrji z Niemcami.

połączeniu

— Najlepiej—odpart

wcale

tej kwestji

się

p. Briand—

obecnie nie poru-

szać.
Z wydarzeń bieżących najbardziej

efektownem jest zwiedzanie Paryża i
okolic przez sułtana

marokańskiego.

Epizodów pikantnych mnóstwo.
podczas

oględzin

Wersalu

Mulajowi Paedówi
przepysznych

Oto

pokazano

także i kolekcję

historycznych

powo"

zów. Sułtan nie wytrzymał i siadł na

chwilę w karocy, w której Napoleon

jechał do
usiadł na
kawił go
podpisał

ślubu—a w Fontainebleau
tronie Napoleona. Zaciestół, na którym Napoleon
akt abdykacji iecz głównie

dlatego, że niedawno

pewien

Ame-

rykanin dawał za ów stół 30 miljo:
nów franków. W Sainte-Assise sułtan
podziwiał słynną stacje radjotelegraficzną i przesłał do Rabaiu odeżwę
do ludu maroksńskiego za pośred:
nictwem tamtejszych władz. Mulaj

Jussuf "nie

mógł

otrzymawszy

w
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LIDA

WILEJKA

—

ul. Majora

Mackiewicza 63

za tekstem
oraz

2-ej г 1 3-ej 30 gr
n-ch świątecznych
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W
Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. drożej.
o 25 proo. drożej

Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie

OGŁOSZEŃ:

CENA

Mickiewicza 24

POWIATOWA—ul.

10 groszy.

z prowincji

Szlaki Dnieprowsko-Bałtyckie.

W sprawie rozbrojenia toczą się oficjalne rokowania migdzy sojuszniczą komisją kontrolną a Ministerstwem Reichswehry.
Rząd
niemiecki

Mangin, le fri- ambasadorów

grand

podczas obecnej

ul. Wileńska

pojedyńczego n-ru 15 groszy,
ułszczona ryczałtem.

NIEMIEC.

sojusznicza.
organy paryskie t. zw, wielkiej prasy,
„la presse de grande information“,
BERLIN, 5, VIII. PAT, Jak donosi Vossische Zeitung,
rząd Rzeszy
jak „Petit Parisien“, „Matin“, „Intrandyplomatycznych
kroków
szereg
cały
tygodniach
ostatnich
w
poczynił
sigeant“, „Echo de Paris“. Dymy z
W.
sprawie zmniejszenia
liczby
tych
trybularzy rozchodzą
się na celem wyjaśnienia sytuacji politycznej.
w
Paryżu
von
wojsk
okupacyjnych
w
Nadrenji
niemiecki
ambasador
Świat cały wywierając wrażenie, że
Rząd
Hósch
wręczył
ostatnio
rządowi
francuskiemu
niemieckie
życzenia.
cała Francja leży u nóg obecnego
rozpoczęciem
sesji genewskiej
szefa rządu.
Tak nie jest
Weźmy, Rzeszy spodziewa się, że jeszcze przed
sprawa
ta
zostanie
wyjaśniona.
dla przykładu, mocno, jak sam p. PoW sprawie przystąpienia Niemiec do Ligi Narodów
stwierdza Vosincarć, prawicowy dziennik «L'Action
sische
Zeitung,
że
sondowanie
dyplomatyczne
w
Londynie,
Paryżu, RzyFrancaise".
Dzień w dzień,
nie to
mie i Madrycie jako też i w Genewie, wykazało, że mocarstwa $а za
atakuje pana Poincarć i jego gabinet

242

—

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa |
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

Sejm
Ogłoszenie

i Bząd.
o zmianie

ustaw

W rozwoju dróg wodnych šrodW roku 1786 za Stanisława AuKonstytucji i pełnomoclądowych można rozróżnić pod ką- gusta wykonany został kanał nazwanictwach.
tem widzenia ruchu trzy wyraźne o- ny Królewskim, który połączył PryWARSZAWA, 5, Vili. PAT. W
kresy. Pierwszy okres od początków peć z Bugiem.
zaludniania się krajów w głębi konW ten sposób prawie
wszystkie Dzienniku Ustaw Nr. 78 2 dn. 4
ogłoszono ustawę z dn. 2
"tynentów położonych—do
rozpow- dawne szlaki zostały w późniejszych sierpnia,
zmieniającą i
roku,
1926
szechnienia się kolei
żelaznych. Sy- czasach przekształcone na ciągłe drogi sierpnia
stematy rzeczne

stanowią

sieć dróg, które przez

najstarszą

długie

wieki

wodne.

Wywóz

złużyły jako jedyne szlaki komunikacyjne. Pierwotnie korzystano z natu-

nego

dnego

sposób

ralnych połączeń, przechodząc
przez

dorzecza

do

z

sąsiedniego

najdogodniejsze

zboża wiąże się do pew

stopnia

z wywozem

drzewa.

Pierwotnie bowiem zboże ładowano
je- na tratwy, które spełniały w ten

po:

rolę statków,

będąc

jedno-

wododziały. cześnie materjałem na zbyt.

Dawny
koczownik
przeciągał lekką
łódź wprost po ziemi;
z rozwojem
stosunków wymiennych towary przewożono końmi; wreszcie, gdy zaczę:
to spławiać ładunki ciężkie i masowe
(drzewo, zboże), poczętoa łączyć dorzecza zapomocą
sztucznych
kanałów, tworząc ciągłe śródlądowe drogi wodne.
W drugim okresie, od czasu gdy

Wpływało to skutecznie na obniżenie kosztów spławu, tak że kupcy

szlaków komunikacyjnych. Zaaczenie
drog wodnych
zosteje ograniczone

kanały
Królewski i Ogińskiego.
W
obecnym stanie posiadają
one
nie:
znaczną zdolność
przewozową;
kanałem Królewskim mogą
kursować

zbożowi

częstokroć

wysyłali

Rzeczypo*
uzupełniejącą Konstytucję
1921 r.,
17 marca
spolitej z @та
oraz ustawę z du. 2 sierpnia 1926 r.

Rzeczy-

Prezydenta

o upoważnieniu

rozporzą

do wydawania

pospolitej

dzeń z mocą ustawy.

Urlopy

wojewodów.

WARSZAWA, 5.VII, (żel wł,Słowa*
wski
tran- Wojewoda lubeiski p. Moskale
wy:
uriopu

sporty drzewa na własny
rachunek, wyjechał na 2 miesiące
urlop otrzygdy spław tratew nie wystarczał dla poczynkowego. Również
i woBilski
p.
śląski
a
ich potrzeb. Pozatem zboże szło ła- mali wojewod

dowane w berlinki i barki.
Z chwilą, gdy koleje zaczęły prze
ciągać droższe ładunki,
znalazło się i zboże.

między niemi

jewoda tarnopolski p. Zawistowski,
Oczywiście krążą pogłoski, że nie
oni

powrócą

na

stanowiska,

swe

krążyć pogłoski
, Również nie przestają
a poznańwojewod
Bniński,
p,
jakoby
drogi żelazne szybko się rozpowszeW granicach dżisiejszej Rzplitej
p. Raczprzez
ny
zastąpio
być
ma
ski,
chniły, podnosząc znaczenie dróg lą: znajdują się dwie
sztuczne
drogi
kiewicza*
dowych, zarysowała się specjalizacja wodne,
łączące Dniepr z Bałtykiem:
do przewożenia ładunków tanich, ma:

sowych, koleje natomiast, podejmują
coraz większy
zakres ładunków, a
nawet w wielu wypadkach
odciążają
całkowicie drogi wodne. Zbyt jednostronne pojmowanie
doniosłości kolei żelaznych pociągnęło za sobą nieracjonalne ich przeciążenie
kosztem
dróg wodnych i ze stratą
dla gospodarstwa krajowego.

Szybki

wywołał

nej dawało

sób

wielkiego

Ogińskiego,

ukończeniu odbudowy

potrzebę

najwyżej 120

tonnowe.

Przebudowa tych dróg na sposób

nowoczesny i odpowiednio do zdolności przewozowej rzek jest zadaniem, bez rozwiązanią którego
niepodobna sobie wyobrazić zespolenia

przewożenia

się uskuteczniać

tani i nie

hamujący

przemysłu, to też w

trzecim

w spo-

rozwoju

okresie,

krajowego, eksportowego

wego.

Pierwszą

Biało-

WARSZA WA. 5.VIII. (tel. wł,Słowa)

po Najbliższe

prze- gospodarczego Kresów z Macierzą,
oraz prawidłowego rozwoju gospo
masowych ładunków
na znaczne O: darstwa ogólnokrajowego.
dległości, co jedynie na drodze wodSzlaki te mają znaczenie dla ruchu
mysłu

rozrost

statki 150 tonnowe,

Eksploatacja puszczy
wieskiej.

i tranzyto-

kategorję stanowią

MiniRady
posiedzenie
strów zostanie poświęcone sprawie
ze spółką angielską
rewizji umowy
Białowieską.
Puszczę
eksploatującą

Sprawa ta jest bardzo trudna do roz-

strzygnięcia, gdyż ministerstwo skarubu będzie dążyło do rozwiązania
natomiast
mowy jako niekorzystnej,
międzynabardzo poważne względy

rodowe

stają temu

Z Rady
WARSZAWA,

na

przeszkodzie.

Ministrów.
5 Vill.

Pat.

Dziś

transporty surowca z kresów w głąb na Zamku o godz. 17-iej odbyło się
gdy właściwa rola dróg wodnych kraju, oraz dowóz materjałów budo- posiedzenie Rady Ministrów, na któśródiądowych w świecie komunika- wlanych (cement, żelazo) i nawozów rem uchwalono rozporządzenie Precji została uznaną, zaczęto budować sztucznych na Kresy.
zydenta Rzeczypospolitej o sposobie
z olbrzymiemi nakładami sztuczne
miecki znał sposoby utrzymania pokoju świątowego przez lat 30, Z poRuch
eksportowy
odbywa
się wykonywania przez tegoż najwyższedrogi wodne, już nie tylko
łączące główniew kieruaku Bałtyku. Wywóz go zwierzchnictwa sił zbrojnych Pańmocą Bożą potrafiłby to uczynić i nadal.
poszczególne dorzecza, lecz biegną- wodą do Rosji nie może mieć dużego stwa.
Na najwyższy rozkaz Jego Cesarskiej Mości
Rozporządzenie
io stwarza
ce w głąb kraju w celu połączenia znaczenia (cement.) Nasz surowiec eks- podstawy prawne
podpisano (—) hr. Finkensiein,
dla
uchwalonego
wieikica
ośrodków
przemysłowych portowy z Kresów—to drzewo. Na- zaraz potem przez Radę
Ministrów
z portami morskiemi.
'
łeży jednak pamiętać, że dzisiejsze dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej
Dzisiejsze znaczenie dróg wod- Kresy Rzeczypospolitej, ciążące ku o sprawowaniu ;dowództwa nad siłanych polega na podejmowaniu 1a- szlakom Prypeckim nie są zbyt bo= mi zbrojnemi w czasie pokoju i o
dunków masowych, ciężkich, nie psu* gate w lasy. Z całego
obszaru do- utworzeniu generalnego inspektoratu
jących się i nie wymagających szyb- rzecza Dniepru, wynoszącego prze- sił zbrojnych,
Posiedzenie Senatu.
kiego przewozu. Są to materjały bu- szło 520 tys. km.* po naszej stronie
W dalszym ciągu
posiedzenia
Echo konfliktu między Sejmem a Senatem.
dowiane, surowce do fabryk, nawo- leży zaledwie około 60 tys. km.”, sta- Rada Ministrów przyjęła wniosek mizy sztuczne, nawet zboże i t.p.
nowiące część dorzecza Prypeci, któ: nistra spraw wojskowych w sprawie
sejmowem,
Na wczorajszem
posiedzeniu Se- utrzymana w brzmieniu
Dniepr od
najdawniejszych
cza- re zajmuje
wojskowym do105 tys. km*.
Obszary przyznania osobom
nie ulega
wątpliwości, że sów posiada
natu marszałek oznajmił, że pierwszy chociaż
ważne
znaczenie
ko- najbogatsze w iasy—dorzecze górne: datków służbowych.
punkt porzadku dziennego, mianowi* bez tej poprawki Senat ustępu tego munikacyjne, jako ogniwo kilku szla- go Dniepru, Berezyny, Ptycza—zaajdowodzi ków,
cie decyzja co do zmian konstytucji by nie uchwalił. Mówca
łączących
Bałtyk
z morzem dują
się poza granicami Państwa.
Urlop gen. Sosnkowskiego.
postanowionych przez Sejm,
wobec dalej, że jeszcze po głosowaniu w Czarnem.
Najstarszy
szlak, zwany Ziemie leżące po naszej stronie stabyła wrócić Wareżsko Greckim, szedł od zatoki
zmiany sytuacji jest nieaktualny. Na- Sejmie sprawa powinna
WARSZAWA, 4Vill (żel. wł Słowa)
nowią
przeważnie
błota, porośnięte
tomiast na pierwszy punkt przycho- do Senatu. Nie kwestjonując jednak Fińskiej Newą, szeregiem jezior od krzewami i karłowatemi drzewami lub Gen. Sosnkowski ma otrzymać roczdzi wniosek sen. Zdanowskiego (ZLN) w niczem ważności poruszowej ustawy basenu Dźwiny Zachodniej, skąd po bagniste
łąki. (Polesie.) Zalesienie ny urlop, który spędzi częściowo na
w końcu uzasadnia przeforsowaniu europejskiego wodoo
ile nikt nie zaprotestuje.
Sen. sen. Zdanowski
miejscowości
Styrem, Horyniem wsi, częściowo zagranicą.
powołania
do
życia działu dorzeczem Dniepru do morza. oraz z drugiej nad
Woźnicki
(Wyzw.)
proponuje,
aby konieczność
strony
Łanią, wynoPlotki berlińskie.
któraby rozstrzygała
w Odgałęzienie tej samej drogi
ten punkt rozpatrzeć na następnem instytucji,
od uj- szące przed wojrią od 30 do 40 proc.
posiedzeniu Senatu, Marszałek zgo* podobnych wypadkach spory wyni- ścia Dźwiny szło w górę ku Berezy- powierzchni, ucierpiało znacznie w
WARSZAWA, VIII. (tel. wł, Słowa)
dził się na to zaznaczając, że nasięp- kające z tłumaczenia konstytucji.
nie i Dnieprowi. Dwa szlaki
prowa* okresie wojny. Dlatego przyszły roz- Wiadomości berlińskie o rzekomej
W
dyskusji
jaka
się
po
przemó*
ne posiedzenie odbędzie się jeszcze
dziły z dorzecza Prypeci niskiemi i wój naszych szlaków
Dnieprowsko: nocie sowieckiej w sprawie utworze"
dzisiaj, Ponieważ nie było protestu wieniu sen. Zdanowskiego wywią- błotnistemi
wododziałami jeden ku Bałtyckich, zależeć będzie w dużej nia w Gdyni bazy morskiej są całprzysiąpiono do porządku dziennego zała, pierwszy zabrał gios sen. Wož- Niemnowi, drugi ku Wiśle.
mierze od tranzytu rosyjskich surow- kowicie zmyślone.
(Wyzw.).
Przedewszystkiem
poczem marszałek zamknął posiedze- nicki
Ruch na
Dźwinie
zachodniej
i ców (drzewa, węgla, zboża).
zanalizował cha arkter górnym Dnieprze podtrzymywany był
nie wyznaczając następne na godzinę sen. Woźnicki
Drzewo eksportowe rosyjskie z
korfiiktu i stwierdził, że może być przez stosunki z półwyspem Skan- Naddnieprza
6-tą po południu.
ma dwie drogi wodne—
Po upływie pół godziny marsza- iu tylko mowa o konflikcie między dynawskim i miastami niemieckiemi,
systemat
Berezyński
o b. nieznacznej
łek otworzył 2-gie z kolei posiedzenie marszałkiem Senatu a rządem. Prze:
Szlaki Prypeckie miały duże zna- zdolności przewozowej (i prawdopoSenatu. Na porządku dziennym jedy- chodząc do samego sposobu uchwa- czenie dla handiu pomiędzy Polską a
wojny),
nie zgodził krajami ruskiemi. Na tle tych stosun- dobnie zniszczony: podczas
ny punkt — wniosek sen. Zdanow- lania zmiaa konstytucji,
oraz
Dniepr,
po
którym
spław
i żeskiego (ZLN), Kasznicy (ChN) i in- się on z wywodami sen. Zdanow- ków rozwinąć się mogło w ubogiem gluga do samego morza odbywa się
Panazjatycki kongres w Nagasaki
nych.
skiego, aby ustawa o zmianach Kon- dorzeczu Prypeci księstwo
W
uchwaTurow- tylko przy
wysokich stanach
wód. ukończył swoje obrady,
Wniosek ten brzmi jak następuje: stytucji mogiła w tea sposób wędro- sko-Pińskie, które upadło
się założenia panazjawrąz , z Dopóki Dniepr nie zostanie skanali- łach domaga
Senat stwierdza, że przy uchwa- wać między ciatami ustawodawczemi upadkiem stosunków polsko-ruskich, zowany w partji porohów, jak to by- tyckiego banku, uniwersytetu, przeznaprzemówienia sen,
laniu w izbach prawodawczych pro- W końcu swego
Ruch na szlakach Daieprowsko* ło projektowane przed wojną, spław czonego wyłącznie dia azjatów, i kosię przeciwko Bałtyckich ożywił się z chwilą, gdy
jektu ustawy o zmianach Konstytucji Woźnicki wypowiada
eksportowy przez Odessę jest utrud- lei panazjatycziej. Na kongresie tym
noszącemu _ charakier znaczna część krajów,
zeszła rozbieżność w wykładni Kon- wnioskowi,
powstała
myśl
opracowania wspólciążących ku niony.
a pozatem sprzecz' Dnieprowi podpadła pod panowanie
stytucji. Senat uważając, że tego demonstracyjny
językai stwo:
Nasze szląki przez długi jeszcze nego panazjatyckiego
rodzaju spory winne być załatwiane nemu z Konstytucją, gdyż instytucja Polski.
czas stanowić będą
najdogodniejszą rzenia panazjatyckiego sztandaru.
wyłącznie w drodze
prawa,
wzywa orzekająca 0 ważności ustawy winiia
Ośrodkiem
politycznych
obrad
Z obszarów naddnieprzańskich,w drogę dla rosyjskiego drzewa, prze*
rząd do opracowania projektu ustawy być przzz Konstyiucję przewidziana, poiudniowej swej części
zasobnych znaczonego dia Zachodniej Europy. zjazdu była kwestja uzyskania niepodPo przemówieniu sen. Wožnickie- w nadmiar zboża, a w północnej obo instytucji powołanej
do rozstrzyZ. unormowaniem ruchu na Prypeci ległości przez ludje.
gania sporów wynikających z tłuma- go krótkie oświadczenie złoży: mar. fitujących w wyborowy materjał leśDo zerządu nowego związku weuspławnienia dolszałek Trąmpczyński. Przytoczy wszy ny, dwa główne artykuły eksportowe wiąże się sprawa
czenia Konstytucji.
х
szło
2 japończyków.
2 chińczyków,
nej części Niemna, którędy prowadzi
swój list uo marszałka
Sejmu
oraz Rzpliiej—zboże i drzewo—szły trzeСа!ет umotywowania tego wnios
2
hindusów
i
1
filipińczyk.
Następny
Bałtyku.
do
droga
ku zabrał głos
sen, Zdanowski. list następnie wysłany do p. prezesa ma drogami: Wisłą, Niemnem i Dźwi- najkrótsza
°
stanu zjazd ma się odbyć w Pekinie,
kulturalnego
Podniesienie
TrąmpMówca ten stwierdziwszy na wstępie, Rady Ministrów, marszałek
ną ku Baliykowi,
naszej części Polesia, które dzisiaj
że według
art. 125go Konstytucji, czyński stwierdził, że działał w raRozrost stosunków handlowych znajduje się w warunkach bardzo
mu
рггу- spowodował zainteresowanie się rząwszelkie zmiauy w Konstytucji
wy: mąch regulaminu i praw
pierwotnych, uzależnione jest od rozobowiązek du i poszczególnych wybitnych jedmagają
zgodnej
uchwały Sejmu i sługujących, wypełniając
i osuwoju systermatów Prypeckich
Senatu, która to interpretacja uzyskała marszatka Senatu.
nostek sprawą ulepszenia dróg wod- szenia bagien. Osuszenie Polesia, koNastępny
mówca
sen — Розпег nych
aprobatę
obu lzbi naogół
została
na
Wschodnich
Kresach. W nieczne chociażby
tylko ze wzglę:
zastosowana, przeszedł do omówienia (PPS) ograniczył się do stwierdzenia roku 1631-szym, za panowania króla dów zdrowotnych, przyniesie zwiękNowy, nadzwyczajny wynalazek ameSenatu
Sejmowi Zygmunta |li.go, sejm wyznaczył kokwesiji art, 6go noweli, w szczegól- podporządkowania
rykański
przeciwko
nadmiernemu
zamianę nieużytoraz
zalesienia
szenie
jesz- misję do zbadania warunków budowy
poceniu się.
ności ostatniego ustępu tego artykułu przez Konstytucję. Przemawiali
i
uprawę
pod
zdatne
ziemie
na
ków
dać wszędzie.
Banaszek (NPR) i kanału, który łączyć miat Berezynę
dotyczącego
prawa
_dekretowania. cze senatorowie
wysokowartościowe łąki,
W.Z.P. Nr.29, Wiino, dn. 2-VI 1926r.
Sen
Zdanowski uważa, że do arty: Thullie (Ch,N). Obaj mówcy podzie- poprzez
szereg jezior z rzeką Uiłą,
Przed wojną
na Polesiu istniał
wnioskodawcy i dopływem
kułu tego została
zastosowana inna lili punkt widzenia
Dźwiny. Proje«t ten zo- przemysł (duża fabryka sukna Skirwykładnia i zmiana Senaiu zmierza- opowiedzieli się bez zastrzeżeń
za stai niestety zarzucony i podjęli go munta, huta szklana, cegielnie, tartaki)
Po
oświadczeniu dopiero Rosjanie,
jąca do rozciągnięcia
kontroli
nad całym wnioskiem.
urzeczywistniając powstały dzięki dogodnej komunikacji

OBRADY

SEJMU.

Uchwały

kongresu

panazjatyckiego.

(0dorono

dekretami wydawanemi
przez rząd sen. Wożźnickiego, który odpowietakże i ze sirony
Senatu obok dział jeszcze marszałkowi Trąmpczyń:
wnioSejmu,
została
potraktowana
jak skiemu oraz po przemówiemu

wyjść z podziwu gdyby

systemat Berezyński w iątach 1797— wodnej i obfitości materjału opało- szego tranzytu, podobnie jak to czy1804.
"wego (drzewo, torf.) Dzisiaj ma przed nili Niemcy w stosunku do drzewa
Następnie zostałą podjęta budo- sobą przyszłość—przemysł tartaczny, spławianego Wisłą.

Pozatem może się tutaj rozwinąć
wa
kanalu,
iączącego
dorzecze który
przerabiałby
nietylko własne
przemysł
przetworów drzewnych (wy*
Dniepra z dorzeczem Niemna,
=
drzewo dla potrzeb krajowych i ekodpowiedź z Rabatu. Francja jest Senat godził się na Scjmową redakcję.
rób
masy
drzewnej, papiernie, zapał*
Zamykając posiedzenie
marszałek wojewodę wileńskiego Michała
Ogiń* sportowych, lecz i drzewo
rosyjskie,
stanowczo poiężnem
państwem—i W
wyniku tej interpretacji tak na- zakomunikował że nasiępne posie- skiego. Budowy tego kanału dokoń- Za pomocą ulg celnych można
uła- karnie i t. p.)
gdzie tam Marokkowi brać się z nią zwana „poprawka“
Sšnaiu
upadła, dzenie mma zamiar zwołać około 15:go czyli również Rosjanie
jednocześnie twić dowóz nieobrobionego materjału
Inż, St. Ihnatowicz,
za bary!
pozostała zaś część tego ustępu została września.
z realizacją kanałów Berezyńskich,
dla przeróbki po naszej stronie i dalkwadrans

potem

była

brzmienia

jedyną

sejmowego

poprawką
1

do skodawcy, w głosowaniu Cały winO-

jakgdyby

sek bez zmian przyjęto.

.

"ECHA KRAJOWE
gminy

r. z. m. Zelwa
nie

i są- ambulatorjum Kasy w Wołkowysku
o i innych,
Ciekawym bardzo, czy
by
Kasa
demokra-

miały

pojęcia

dobrodziejstwach urządzeń
tyczno-socjalńych

i

żyły

Chorych
Chorzy zwracali się do lekarza rejo- jazdu do Wołkowyska, koszta cało:
nowego w pewnych
godzinach i o- dziennego tam utrzymania, opłacania
trzymywali
poradę
za 1 zł. 50 gr.; kąta choćby w trzeciorzędnym hotelu
zamożniejsi
jeździli do Wołkowyska, służącej, którą gardło zabolało a lekarz
do Słonima czy do Dereczyna, gdzie przypisałby płukanie gardła zwykłą
mieli lepszych lekarzy, Narzekała lud- solą kuchenną.
Nie taka to prosta sprawa uzyskać
ność na lekarza rejonowego
.(sejmikowego),
słusznie czy niesłuszn e, zwrot kosztów, boć bez zachowania
to w danym
razie jest poniekąd biurokratycznych formalności obejść
nie poobojętne, gdyż brakowi temu władze się w żaden żywy sposób
sejmikowe
mogły
przy
dobrych dobna, bo.. mogłyby być nadużycia
musi
chęciach zaradzić.
Idzie bowiem
o ze strony służących, a Kasa
zasadę, według której ludność miała dbać o fundusze swoje, bo czemże
pomoc lekarską, nie płacąc specjalnie by opłacała licznych swych towarzyszy-funkjonarjuszy, stojących na straży
żadnych podatków.
wyzyskiwanych
biednych
W
grudniu
r. z. Wołkowyska interesów
pracowników
i
kucharek,
NieznajoKasa Chorych
nałożyła na te strony
swoją demokratyczną łapę i wpro- mością prawa nikt się tłomaczyć nie
Kasa Chorych jest w
wadziła obowiązkowe
zaliczenie. do może, a więc
porządku,
bo
w
dziennikach ustaw
swej Kasy wszystkie siużące i robotników. A że nie zanadto wierzono w jest wydrukowana ustawa i różne do
Skuteczność zapisywania
się do tej niej aneksy. Zapytać tylko trzeba czy
Kasy—zgłoszenia jakoś
słabo na- Kasa Chorych za nic ma A
W.
N.
pływały. Zarząd Kasy poradził sobie,
—wysłał swego funkcjonarjusza, który
DANIUSZEWICZE.
po kuchniach wygrzebywał różne po—
(t)
„Fest“
i odczyt. Piątek
mywaczki i służące i bez ceremonii,
dnia
6
bm.
obchodzony
jest u nas
bardzo często
bez
wiedzy
praco:
uroczyście.
Dorocznym
zwyczajem
w
dawcy, a nawet pracownicy, spisywał
dniu
Przemienienia
Pańskiego
odbędeklaracje i następnie wysyłał nakazy
piatnicze. System iście postępowy— dzie się „test“. Niewątpliwie zgromaboiszewicki. Duże oczy robili praco- dzi on tłumy okolicznych mieszkańai z dalszych okolic przybędą
dawcy i pracujący otrzymawszy owe ców,
bezwzględne nakazy,
lecz płacili do- tłumnie.

póki był lekarz tej Kasy

w

W

rejonowego

lutym

br.

lekarza

Zelwie.

a jednocześnie i Kasy Chorych

władze

poprosiły o przeniesienie
gdzieindziej
i od 1 marca nie pozostałow Zelwie

ani śladu po nim.
Dotychczas
niema
lekarza sejmikowego
i

w. Zelwie
Kasy Cho:

rych. Zarząd Kasy nie uprawnił. miej.
scowego felczera do okazywania ch”ć

Gdyby

Kasa Chorych

lub na czas nieobecności takowego
zwolniła by od płacenia składek, lub
w ostateczności obwieścita by zainteresowanymm jak mają
postępować w
razie choroby,
zasłabnięcia członka
Kasy.

Demokratyczna Kasa umiała tylko
wyłowić «członków» aby tylko mieć
dochód,

pozostawiwszy:

ciśnięci

Kasy

do

do

zdrowia.

ratowanie

chorych

muru

Chorych

uznania

Przy:

funkojonarjusze

szczelnie

zasłaniają

swe niemożliwe postępowanie ustawą,
która nie przewiduje wypadków kiedy
Kasa nie obsadza placówek lekarskich

—lekarzami.
udzielania
i dlatego

wego

Ustawa

mu

porządku,

przewiduje

Kasa

Chorych

tembardziej,

zwrot

że

Podróż

odszkodowań

w

a więc zaintepewnych wypadkach,
resowani a poszkodowani mają prawo
podróży do
zwroiu kosztów
żądać

Kwestja teatralna.

drukarnia

sowiecka,

rozpowszechniana

p. p. min.

Urzędu Ziemskiego

torjum literatura propagandowa w ję:
zykach:
mongolskim,
rosyjskim
i
chińskim. Sowiecey ajenci propagan
dowi krążą po wszystkich „ułusach*
mongołskich, prowadząc
ożywieną
propagandę na korzyść zbliżenia pomiędzy Mongolją 4a Rosją
sowiecką.

p. Łączyńskiego

dzeniu lustracji powiatowych Urzędów
Ziemskich—do Kamionki, gdzie zwie-

przyjęciu

Urzędu Ziemskiego

w lokalu

i po

województwa

de-

legacyj, udał się do Lidy, zwiedzając

po

drodze

rozparcelowane

Pielice i Sielec. W
dokonał

lustracji powiatowego

nikt

nie

majątki

Lidzie p. minister
Urz.

dyktandem

Moskwy.

list otwarty,

skierowany

głównie

przeciwko

Polsce.

W

liście tym

Birk

sie

—

pisze

dalej

Birk

—

przybył

do Rewla

p. Janikowski,

i Estonja

pod

wpły-

wem Anglji prowadziła zakulisowe pe rtraktacje z Polską. Janikowski uczynił
propozycję użworzenia wspólnego frontu antysowieckiego państw bałtyckich
i Polski. Bezpośrednio po tem odbyła się w Warszawie tajna konferencja przedstawicieli sztabów generalnych
państw bałtyckich, Polski i Rumunji. W tych
planach Polska odegrywała rolę dominującą.
Uważając,

że poddanie

się pod

wpływy

Warszawy,

zgubne

jest

dla

naro:

kich. Oficerowie
generałnego

Ucieczka Julji Kera.
Z Rygi donoszą: W sprawę Firka zamieszana była niejaka Julja Kera,
pracowniczka
poselstwa estońskiego
w Moskwie
i zarazem
kochanka posła.
Wezwana

w

Urdze

misję

fachowcy

wojskowi.

wojskowych.

sce a

zagranicą.

Lekarze w całej

Rzeczypospolitej

Lekarskiej

gdzie

została

aresztowana.

Obecnie

poseł Birk wiedział dokładnie.
_

zo!

5 VIII. Pat. United
Press.
o dojście do kompromisowego

Rokowańia
załatwienia

między
rządem
zatargu
religij.

strajk u w Czechach.

w

Berlinie.

BERLIN, 5 VIII, PAT, Wczoraj wieczorem podczas demonstracji ko:
munistów przeciwko wojnie doszło d o krwawego starcia między
demonstrantami a policją. Policja musiała u żyć pałek gumowych; kilka osób od-

niosło

rany.

ANGORA, 5.VIII. Pat. Jeden
z oskarżonych w procesie partji jedności i postępu Ali-Ihann oświadczył, że obócny minister Rolnictwa Sabri
Bey, który przebywa od miesiąca w Niemczech, brał udział w wielu taj-

nych zabreniach unjonistów.

Pożar 4 miljonów zapałek.

War-

szawsko.Białostockiej, w której jest
Z Rewla domoszą: Wczoraj, o godz. 3 pop. nastąpił straszny wybuch
w
zarejestrowanych
1337 lekarzy. W fabryce zapałek. 4 miljony zapałek wyleciało w powietrze. Straty wynoszą 10
Warszawie osiedliło się 1154
lekarzy, w tem 205 lekarek, a więc pra-

miljonów

marek.

150 robotników

pozostało bez pracy,

nych.

Katastrofa

wie jedna trzecia ogólnej liczby, czy-

pociągu

Ażeby się zorjentować

w stosun-

kilkunastu

ciężko ran-

mieszkańców.
—W
lekarzy,

samem Tomosiech

t. j. 1 lekarz

na

714

osób.
Jeśli porównamy stosunek liczbowy lekarzy w Niemczech
(41000 na
65 miljonów ludności) te winno być

w Polsce około 20000, a

WARSZAWA, 5.VIIH (żel. wł. Słowa). Dziś miały miejsce

dwie kata-

mamy

Samochody **%** Autobusy
OKAZYJNIE

tymczasem

lekarzy około 5500.

Wiadomość:

oświatowa

Autokoncern,

cicho. Nie, wyrywać

do

sprzedania.

Warszawa,

zupełnie, ale większość mówi jeszcze dobrze

po polsku i czuje się Polakami. Z cywilnych
osób najwyższą godność zajmuja
p. Piątkowski «Manager of Manila Railroad Gay:
ożeniony ze Szwedką i niemówiący
już po

W kancelarji

służyf od
wiący po

Generał:Gubernatora

27.iu lat p. K.... doskonale
mópolsku. W górach
w miejscowo=

ści Antipolo ma fermę 18 hektarową p. Hu,
który uciekł przed 30 laty z armji niemieckiej i tutaj zajął się

plantatorstwem,

ożenił

się z Filipinką i dzieci mu <zfilipińszczały»,
po polsku jeszcze trochę rozmawia. Dn, 10
kwietnia br. pozbawił się życia
w mieście
Manila
p. Jan . Napoleon Sawicki,
który

przybył na Fiiipiny z fiotą Admirała Starka
z Władywostoku.
W
pizystępie rozstroju
nerwowego wyskoczył z l-go piętra na bruk
1 zabił się na miejscu. Zostawił
sowane do swej Matki p. Maiji

zamieszkałej w
Jedynym

listy adreSawickiej,

Warszawie,
ul. Srebrna N.12.

_ przedstawicielem

polskiego

przemysłu na Filipinach jest p. Władysław
Sielski, właściciel cukierni i fabryki karmelków i czekolady
w Manili. Pan Sielski
spróbował w bieżącym roku wypisać towary cukiernicze od firmy <Jan Fruziński»
w
Warszawie. Wynik
jeszcze nie
wiadomy,
Próby sprowadzenia polskich praćowników
z Harbina do fabryki karmelków spełzły na

niczem, gdyż kandydaci postawili zbyt wy«
górowane żądania wynagrodzenia.
Pomimo

że

Wyspy

Filipińskie

należą do Stanów Zjednoczonych,
kowożź

handel

tych wysp

Części w

importowy

od lat 28

to jedna-

i eksportowy

znajduje się w bardzo

rękach

obcych

t. j.

znacznej

z

шеатегуКай-

który z każdym

towarów

rokiem

się powiększa.

a na-

Bardzo wiele

Wierzbowa

sce nie pomyślął1 obecnie nie myśli. Przemysł polski interesuje się
bardzo mało odzyskaniem

obecnie
jeszcze
niedawno
utrai

conych rynków półu. chińskiego

skiego;

cóż dopiero

mówić

o

8, tel. 123—29

i mongol-

zdobywaniu

takich nowych, chociażby najbardziej wdzięcznych terenów jak Filtpiny ajbo Indje Holenderskie, które obecnie stoją otworem dla
i dzieinych lu-

Z produktów fliipińskich, mogłyby

być

eksportowane do Polski
przedewszystkiem
juta (dźuta — manijskie konopie), następnie

tytoń, korzenie i t, d. Wszystko

to czeka na

ludzi przedsiębiorczych, ałe ich niestety ma*
my bardzo mało,
Ktoby
chciał wyemigro-

wać na Filipiny. ten powinien wiedzieć, że
musi mieć cośkolwiek pieniędzy (dol. amer.)
ażeby mógł. rozpocząć samodzielny interes.
Następnie

powinien

pożądana,

ale nie

angielsku. Znajomość

umieć

języka

choć

konieczna.

tak zwanej
«posady»
zupełnie mowy!

na

trochę

po

hiszpańskiego

O znalezieniu

Filipinach niema

SPORT.
Polonia mistrzem

Stolicy,

Wczorajsza 27-mio minutoważdogrywka pomiędzy Polonią a Warszawianką
przyniosła
zwycięstwo
tej
pierwszej

(1:0).

Punktualnie

o

6-ej

wyszły na boisko drużyny w składach. Polonia: Janek Loth; . Bułanow
li, Miączyński;

lwowskiego.

ku liczbowym lekarzy zagranicą, a
motoru
lotw Polsce, podajemy cyfry, które po- st:ofy lotnicze, mianowicie pod Młocinami wskutek defektu
nik, który wyleciał z Torunia, zmuszony był lądowć
aa
złym terenie.
siadamy z kilku państw:
W Szwecji notujemy
1721 leka: Aparat straskany. Lotnik cudem wyszedł cało.
W drugiej katastrofie pod
So bsiewem (linja Warszawa
Deblin )
rzy z czego 1 lekarz na 1359 mieszrównież wskutek
defektu
motoru lotnik wylądował,
wychodząc
bez
kańców.—W Japonji 42028 lekarzy, z
szwanku.
Aparat
lekko
uszkodzony,
czego jeden lekarz przypada na 1353
5104

służeniu pewnej ilości lat, wracają do Ameryki. Niektórzy z nich zamerykanizowali się

wszystkich przedsiębiorczych
dzi i narodowl

PRAGA, 5 VIII. PAT. W Koszycach odbyło się zebranie
delegatów
organizacji kolejarzy czechosłowackie h, w którem wzięło udział 2 i pół
tysiąca delegatów. Zebranie przyjęło rezolucję, grożącą strajkiem w razie
gdyby 14 go b. m nie uwzględniono żądań kolejarzy
czechosłowackich”

demonstracje

Polacy, to przewa-

polskich wyrobów fabrycznych mogłyby znaleść zastosowanie i zbyt na wyspach
Filipińskich, ale niestety nist nad
tem w Pol:

urządzenie plebiscytu i dokonanie zmian konstytucji.

krwawe

tamtejsi

wet miesłącem

się rozpoczęły. Posiadają one narazie charakter nieobowiązkowy;

Znów

gdyż

niemieckich,

toczą się między ministrem sprawied liwości a biskupem Diazem. Podobno
były rozważane następujące trzy sprawy:
zawieszenie ustaw kościelnych,

Groźba

zmianom,

żnie wojskowi służący w armji, we flocie
j w awiacji Stanów Zjednoczonych. Po wy»

skich. Wszędzie przeważa import

w Meksyku.

MEKSYK,

Kościołem

rewolucji

adkiem.

Minister turecki należał do spisku.

Polskiej jest około 5500, W stosunku do 2040 milonowej ludności przypada jeden lekarz na 5000 mieszkańców. Olbrzymi procent iekarzy miesz-

ka na terenie lzby

Estonji,

Rokcwania

U- nego, już

Ilu jest lekarzy w Pol-

do

Ryxi. Kera

tem wszystkiem

pracują nad utworzeniem regularnych
oddziałów kawaierji mongolskiej. Faktycznie tworzy Mongolja jeden z so-*a

wieckich okręgów

przybyła

damy. Przed wojną była boną w Moskwie,
Prawie od kge
stała sh
G.P. U. i pozosiawała w Ścistym kontakcie z

wojskową, która kieruje organizacją
oddziałów
wojskowych
tak - zw.
<mongolskiej armji narodowej». Wy-

bitni sowieccy

Rewla,

zgłosiła się do tutejszego poselstwa sowieci
kiego i legitymując się jako ajentka G. P. U. otrzymała wizę do Rosji.
W po:
selstwie oświadczyła, że posiada bardz o ważne dokumenty i materjały,
które
wręczyć musi w Moskwie.
edno z estońskich pism przytacza rewelacyjne szczegóły tyczące owej

sowieckiego sztabuй

tworzą

do

udało się jej zbiec do

Filipińskich.

Kolonja polska na wyspach Filipińskich
jest dość liczną, ale skład jej ulega
często

polsku.

w ten sposób tłumaczy swą zdradę: «Nieprawdą jest jakoby pomiędzy mną a
ministrem spr. zagr. Piipem
nie zachodziły różnice poglądów politycznych.
Przeciwnie min. Piip, otrzymawszy propozycję sowiecką co do paktu o nie:
agresji, schował ją do archiwum. Uczy! nił to pod wpływem Polski W tym cza-

mongołami syberyjskimi, co
ułatwia
im znakomicie akcję wśród spokrewnionego narodu.
Armja mongolska, na czele której
znajduje się obecnie były wojskowy
sowiecki, mongoł Czaj-Bausan,
znajduje się zupełnie w rękach
sowiec-

Mader,

Stefan Loth,

W, Loth; Krygier, Ałaszewski, Tupalski, Zimowski,
Warszawianka:
Domański; Zwierz I, Redlich;
Luksemburg, Ordon, Braun; Fijałkowski, Jung,

Zwierz II, Szenajcii,
Od

samego

rze inicjatywę

Luksemburg

Il.

początku Polonja bie*
w

swoje

ręce,

zdener-

wowani gracze Warszawianki
nie są
w sianie pokazać swojej pełnej gry.
W piątej minucie nieobstawiony środkowy pomocnik Polonii—Stefan lłoth
strzela z 20 mtr. ostrym
schoutem_ Domański łapie piłkę tak niezręcz.
nie, że ta wyślizguje mu
się z rąk.

Wykorzystuje to, doskonale

w

tym

dniu grający, Ałaszewski
i uzyskuje
prowadzenie. Przy stanie tym następuje przerwa.
Po przerwie
Polonia
gra „na czas”, Jedyną niebezpieczną
sytuację ratuje Loth, wybijając rękę.
Korner dla Polonji ratuje Luksemburg I.
Publiczności
przeszło 3 tysiące.
Sędzia
dr. Lustgarten
z Krakowa
dobry.
3

nie cie całym (dla czegoż by takie ambi- finansowo gospodarcze ma
swego
cje nie miały teatrom w Polsce przy- przedstawiciela w Radzie Repertuakrzyknikami? co?). Na scenie właśnie świecać?), to taka, do szpiku kości rowej>.
artyści przeżywają swoje role. Doko- artystyczna instytucja nie może być
Cały parlament! Ośmielę się wynywa się misterjum.
Uprasza się o żadną
miarą kierowana
zbiorówo. razić, że p. Krywoszejew
dąży do
nie klaskanie! O nie wywoływanie ar- Gdzie artyzm — tam indywidualizm. parlamentaryzacji teatrów w
Polsce,
mającemi

uwagami

się z sensu

(albo

może

wy:

tystów! Po ostatnim akcie proszę ro- Tylko indywidualny pomysł, wysiłek
zejść się unikając do możliwych gra- i rzut zdolne są stworzyć artystyczne

A w każdym razie, stanąwszy na rozstajnych drogach dwóch zasadniczych

dawać ideowy kierunek całej, ogrom-

strzeżenia (w «Uzasadnieniach
usiawy») że przyszła organizacja teatrów

Nie mogę powstrzymać się od to przyjdzie.
Dziś wciąż jeszcze nic wszelkiego bhałasowania, szurgania dzieło.
Копсерсу] — przechylił się całkowiProjekt p. Krywoszejewa skonstru- cie na stronę uznania teatru za instyzacytowania tuż zaraz dalej riastępu- jesteśmy pod istną hipnozą rzekomej nogami, wydzierania z szatni paltotów
zająć jącego ustępu, tak on doskonale „wyższości* teatru nad kinem — co i kaloszy, a tembardziej komunikowa' owany jest na pomysłowości, wysił: tucję przedewszystkiem społeczną.
który
wywiera.
Jeżeli nia sobie wzajemnie — wrażeń! Nie- ku i rzucie: zbiorowym. Kto ma
rozwija i pogłębia zasadniczą
tezę a do wpływu,
na:
Nie tracę bynajmniej z oczu
zama

przytem

tak specyficzny

smak...

chodzi o wpływ etyczny lub demoralizujący, 0 wpływ na prądy ideowe,

na obyczajowość, oświatę etc. — to
kinematograf
dotrzymuje już dziś
włądzy najzupełniej kroku teatrowi.
Co do tego drugiego punktu wi- swoim raporcie — organów
To atoli tylko uwaga nawiasowa.
dzenia, zdaje mi się, że stanowisko państwowej do teatrów winien istnieć
już tam gdzie idea państwowa spotyka Dla tych np. którzy
teatru było
witając z zadoutylitarne wobec
owanę,
precyz
woleniem
ostrzeżenia
na afiszach kirazy
się
z
ideą
wąskiego
nacjonalizmu
ilość
zoną
niezlic
Tem

pod

Ajenci ci są przeważnie buriatami lub du estońskiego, porzuciłem stanowisko posła w Moskwie.

zaprzeczy. Stąd moralizatorska, doniosłość

tak coś w sobie nieśmiertelnego...
„Szczególnie poważny stosunek—
za instytucję par excellence artystycz-:
dowodził p. senator w „Najwyższym*
ną czyli też socjalną.

dla jaknajdobitniejszego

o Polsce

Birka.

Raczyń-

oraz towarzyszących mu urzędników
Min. Reform Roinych, po przeprowa

dą, której

Zalezeć to będzie przedewszystkiem od tego, czy poczytujemy teatr

wyjaśniane, bronione.

kacyjny

z Urgi

„Ustawie o organicze państwowe
pospolitej PolRzeczy
w
teatró
zacji
wobec niej stanowisko?

Oszczerstwa

oblicze posła

Według wiadomości nadeszłych z Moskwy, sprawa b. posła estofiskiego
Birka, znów stąła się aktualną, Birk ogłosił w ostatnich <lzwiestjach> prowo-

jest na całem tery-

we wszystkich krajach kulturalnych i obyczajowa — wiele jeszcze innych
sprawa popierania teatrów oraz wpły- cech socjalnych znajdziemy
w teatrze.
(Dokończenie).
wania na ich kierunek
znajduje dla Któżby je negował? Kitóżby je lekceCo myśleć o szerokim planie p. siebie miejsce w programach dzia- ważył? Nie w dostatecznej jeszcze
? przez łalności: rządowej”.
O wniesi
ewaonej
tylko mierze
zdajemy sobie sprawę
M. Krywoszej
do
i
ne
pubiicz
To
jest
senatorska
teza
zasadz
ogromnej
doniosłości
kinematograforum
na
niego
fu jako czynnika społecznego. Lecz
uchwalenia przez organy prawodaw- nicza.

skiejs? Co o niej sądzić? Jakie

Polacy na wyspach

bałtyckich.

Dwie katastrofy lotnicze.

jest w wiatowego

ustawa

Moskwie.

li jeden lekarz wypada
na 560 mieLWÓW, 5 VIII. PAT. Dyrekcj a kolejowa we Lwowie komunikuje:
szkańców.
W
Województwie
Warskiego i Staniewicza. 3 bm. p. p.
W
dniu
dzisiejszym pociąg osobowy Nr. 22, który odszedł ze Lwowa o
szawskiem
jest
266
lekarzy,
w
Woministrowie dr. Raczynski i dr, Staniegodz. 7-ej min. 45 rano- przy” wieź džie na stację Rzeszów najechal na
jewództwie
Białostockiem
231
lekarzy.
wicz przybyli koleją do Baranowicz,
wagon „Służbowy i 4 wagony osobowe z0b. za- tabór przetokowy. Parowóz,
skąd minister dr. Raczyński udał się Dodać trzeba iż na obszarze
stały uszkodzone, 43-ch: podróżnych jest rannych, przyczem jeden ciężko.
boru
rosyjskiego
jest
około
2500
feldo Słorima, a minister dr. Staniewicz
w towarzystwie
p. wojewody
gen. czerów, posiadających stopnie felczeJanuszajtisa,
prezesa
Okręgowego rów medycznych.

—

musiałaby dził osady wojskowe, poczem udał
le- się do powiatu nieświeskiego.
koszt
Rano 4 b. m. miinister zwiedził
członkowie
to skutecznie, szkołę rolniczą w Koszelewie, pod
Nowogródkiem, dokonał lustracji po-

i

za porady.

Formalnie

GRODNO.

na swój
chdrzy

niego

leczą się u

słowska,
oraz panie
Baranowska i
Brodowska
jako członkinie zarządu.
Staraniem koła zorganizowana zoStała zabawa
ogrodowa,
która dała
200 zł. czystegu dochodu.

któremu

felczera,

płacić a i dawać
karstwa, chociaż

płacąc

nie przewiduje

pomocy
przez felczerów
Kasa nie uprawnia miejsco-

centralna

— (t) Koło gospodyń wiejskich.

—p. M. Faleńska, zast. prez.—p. W
była insty- Jankowska,
sekretarka — p. M. Ma:

Prawdziwe

rodu mongolskiego
z pod
jarzma
chińskiego. Dlatego też nie dąży polityka sowiecka do jakichkolwiek przewrotów społecznych i popiera
książąt mongolskich, będąc
przez
nich
również popierana. W Urdze istnieje

umundurowanie i amunicja
Z racji tego Święta ruchliwy za- zbrojenie,
wojsk mongolskich jest pochodzenia
rząd Domu Ludowego, powstałego
rosyjskiego.
z inicjatywy
i dzięki wydatnej pracy
Prowadząc propagandę polityczną
B ‚ Wł. Kiersnowskiego, zaprosił in- wśród żołnierzy mongolskich,
spektora hodowli Wileńskiego Towa: torzy sowieccy przypominają agitamonrzystwa Rolniczego p. Opackiego,
gołom
czasy Tamerlana
1 wielkie
który wygłosi odczyt na temat:
„O
dzieje narodu mongolskiego, wskazuhodowli
bydła
w
gospodarstwach
ją na marszałka Czan-Tso-Lina jako
włościańskich*.
na głównego wroga narodu mongolPODBRZEZIE.
skiego.

by pierwszej pomocy lekarskiej i cnore
służące oraz robotnicy
wrazie za- Owocna praca kółka rolniczego zorprzez Wileńskie Tosłabnięcia lub choroby zmuszeni
są ganizowanego
warzystwo
Rolnicze
i systematyczne
zwracać się do felczęra miejscowego
i płacić mu, oraz kupować lekarstwa zwiększenie się liczby członków dało
w aptece,
a Kasa bez ceremonii asumpt grupie ziemianek do zorganizmusza do płacenia składek miesięcz- zowania koła gospodyń wiejskich.
Odbyło się zebranie organizacyjne,
nych, jakgdyby
wszystko
było
w
należytym porządku, tj. Kasa spełniała na którem ukonstytuował się zarząd
koła w sposób następujący: prezeska
swoje obowiązki.
tucją burżuazyjną, napewno by albo
sprowadziła do Zelwy swego lekarza

w

Z Urgi donoszą, że wpływy
soWedług wiadomości nadeszłych z Kowna, poseł sowiecki Aleksan:
wieckie w Mongolji
rozszerzają się
coraz bardziej. Po zawładnięciu Urgą drowski wezwany został nagle do Moskwy i wyleciał wczoraj na aeroplaoraz całym okręgiem Kaukazkim bolnie. Pisma twierdzą, że Aleksandrow: ski wezwany został na śpieszną konszewicy posuwają
się w kierunku
ferencję
do Moskwy, w aktualnych sprawach tyczących polityki względem
Mongolji
południowej,
rozsżerzając
Polski
i
państw bałtyckich.
jednocześnie swoje wpływy na wschód

w kierunku Mandżurji. Cała ta akcja
prowadzona jest pod hasiem niepodraczyła zwrócić koszta prze: ległości Mongolji i wyzwolenia
na-

spokojnie.

narady

O Polscei państwach

Zelwa, pow, Wołkowyski.
Do grudnia

Tajemnicze

Bolszewicy w Mongolji.

Kilka słów o uszcześliwieniu ludności przez „Chora Kasę".
slednie

Nr_181 (1191
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2

niemniej,

uwidocznie-

pewnej dzielnicy,
gdzie przeciwstawia się separatyzmowi.
Pod
tym
względem. kraj Nadwiślański,a szczególnie Warszawa, tego kraju mózg i

ma co sobie wzajemnie komunikować.

Teatr dał już wszystko, co

powinno

nej instytucji teatrów Rzeczypospolitej?
siebie! Ma go nadawać Rada Repertuarowa.

było być dane. Wziąć to w
Rzeczypospolitej niema być żadnym
Przetrawić w sobie! — I pójść
spać (Wszystkie inne «resorty» są to prze- monopolem, że teatralnej
inicjatywie
w jakim nestroju ducha?
No, w ja- cie władze wykonawcze).
prywatnej zostawia się szeroki teren,
kim? W podniosłym. Oczywista rzecz,
Jakże
brzmi
dósłownie
Art 9 że projekt p' Krywoszejewa
przewi-

źe w podniosłym!

«Ustawy»?

Brzmi tak.

5

nowych
„Tylko dla dorosłych!* tub
„Dla dzieci i młodzieży dozwolone“,
dziwią się, że analogicznych wska-

ogólnego planu

czasu raporcie senatora Nejdharta o cić,że w pogoni za barwnemi kwiat- formie panuje wszechwładnie zasada
re- kami
1910-tym
Nationalismi Zoologici wel pereat mundus fiat Ars!
dokonanej przezeń w
ad
(przekł
em
Poiski
Sempiterni—odbiegłem od przedmioDla wyznawców tej teorji, tej wiawizji w Królestwie
W. Dzwonkowskiego, wydanie Wen- tu. Bynajmniej! Chodziło mi jedynie ry, jest teatr nie żadnym środkiem,
narzędziem.
dego i Sp. warszawskie, Z roku o doprowadzenie do najdalszej me- nie może być żadnem
ty,—że się tak wyrażę — socjalizacji Jest sam w sobie celem. Jest to ro1916:g0).
„Że teatr jest szkołą i przytem teatru, Do jakich-že on celów nie dzaj Sztuki — i jako taki może pod| — nie bywa! Rzut łegać kontroli jedynie: sumienia artysszkołą nie dla młodzieży tylko; że był używany!
myśli senatora Neid- tycznego. Teatr pur sang artystyczny
jest on jednym z najpotężniejszych „opiekuńczej*
ii
spy
harta to ultima Thule
zapatrywania nie liczy się z pubiicznoscią,
Co dla
środków Nag
i
la
się
na
teatr
jako
na
narzędzie
—
niego
publiczność,
spędzona
do
teatpisał
—
stwo
ru... rip. przez pierwszą lepszą nieposenator r ochmistrz |. Cesarskiej mniejsza dla jakiego użytku.
Użyteczność, posłannictwo, misja godę! Proszę się nie wtrącać. Siedzieć
Mości—to już dawno stało się praw-

duje nawet udzielanie zapomóg

nakreślenia rom prywatnym «o wysokim

artystycznego

To są zasadnicze rozstajne drogi. rów Rzecz. Polskiej

Na tych rozstajnych dróginiejake pod:
zówek nie znajdują — na teatralnych łożu musiał projektodawca „Organizacji teatrów
Rzeczypospolitej
Polmu... bał. politycznemu, niech przy- serce, mają dla Rosji duże znaczenie afiszach.
Przejdźmy na drugi punkt wi: skiej" budować swój plan.
toczę jedną z najbardziej typowych i winny służyć za przedmiot specjalargumentacyj. nej opieki rządu*.
dzenia, Na ściśle, wyłącznie i „bez
względem
tym
Niewątpliwie,
jako
doskonały
pod
Punctum. Bo może mi kto zarzu- zastrzeżeń* arżystyczny. Na tej plat- «wskroś» znawca teatru, musiał zdaZnajdziemy ją.. w głośnym swojego
nia jak ogromną wagę przypisywano
edia jako czynnikowi społeczne

«W celu

Teat- mie artystycznym i jednolitym

na cały

teatpozioreper-

rok o- tuarze», że projektowane jest zorgani-

układania
repertuaru zowanie w stolicy iw
innych cenplanowego dla wszystkich działów trach teatry kameralne tudzież studja
teatralnych
(dia opery, koncertów experymentalne, Tak, wszystko ja to
symfonicznych. dramatu, komedji, tu- mam na względzie, ale... nie mówi

peracyjny oraz

dzież widowisk

rozrywkowych)

znaczonych dla

kompleksu

prze-

Teatrów

się w tej chwili na

tem miejscu

co

może ewentualnie dziać się — po za
Organizacją Teatrów Rzeczyp. Pol-

wać sobie sprawę, primo z tego, że Rzeczyp. Polskiej, utworzona będzie
Reper- skiej, jeno ma się przed oczami tylko
o ile instytucja teatralna obejmująca przy Dyrekcji Głównej Rada
całe Państwo Polskie, będzie miała tuarowa, Przewodniczącym tej Rady samią Organizację.
charakter przedewszystkiem instytucji jest prezes Dyrekcji Głównej Teatrów
Niewątpliwie, karmiła by ona puCzłonkami jej są: bliczność teatralną w całej Polsce
społecznej, to może być prowadzona Rzeczyp. Polskiej,
zbiorowo, kollegjalnie. Natomiast se- prezesi i kierownicy artystyczni Dy- dobrym, bez zakalca chiebem duchocundo, o ileby znowuż w Polsce dą- rekcyj Szczegółowych i agencyj teat- wym teatralnym, pożywnym,
dobrze

żyć miał do tego aby być par exce: ralnych, dyrektorowie poszczególnych wypieczonym, czemś co nie do zbytllence artystycznym, aby prześcignąć trup, kierownicy literaccy i muzyczni, ku ekscytuje, nie wypacza smaku, nie

pod

względem

artyzmu

wykonania

i reżyserowie Oraz, w charakterze
rzę- rozpieszcza podniebienia ale też je
czoznawców, przedstawiciele dramato- utrzymuje we wrażliwości ma dobrą
czajności wystawy wszystkie inne teai- pisarzy, świata muzycznego,
krytyki strawę — słowem, nie wątpię ani na
ry nie tylko w Europie lecz na świe „teatralnej i muzycznej, Kierownictwo chwilę, źe wychodząca z łona
Rady

postępowej pomysłowości i "nadzwy”
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GOSPODARCZY
ZIEM

Weselej

patrzmy

w

a low

przyszłość,

stanu

czynników decydujących
i usprawiedliwiających, by zachodziła
właśnie
potrzeba zastanawiania się nad tem.
Natomiast inna kwestja niewątpliwie

nie powinna

uciec

naszej

skutki dezorjentacji.

Biorę

uwadze:
to tylko w

zakresie spraw gospodarczych. Otóż
zanotować należy bardzo niepocieszający objaw—nawoływanie
do zakazu
wywozu zboża,
Miast rozwodzić się nad tem, uprzytoczyć

stosowne

za

ważam

tu

artykuł
p. Niezabytowskiego,
który
Pol„Dniu
w
się
to artykuł ukazał
skim* wiele miesięcy przed tem:
Polska doszła, pisze autor, do oi finansobecnej ruiny gospodarczej

wej głównie dzięki antyagrarnej poli-

rządów poltyce dotychczasowych
skich.
Polityka ta była prowadzona z ca-

łą świadomością przez rządy jeden
raportu,
po drugim, gdyż pomimo
wystosowanego przed paru laty przez
d-ra Hiltona Younga do ówczesnego

premjera

p.

Wł. Grabskiego,

poniżej

przytaczamy,

dalszym

ciągu

była

wencją stosowana:
„Ceny zboża

Mniejsza
wiaeność

Większa
własność

r.1922.23i234

r. 1922-231234

io

Pszenica

dużo przemawia

który

polityka ta w

z całą konsek»
w Polsce,

pisze

КО
podjąć akcję powiatowe związki komunalne i gminy wiejskie.
Akcja ta
powinna być prowadzona
w dwóch

kierunkach:

WSCHODNICH

Społeczeństwo nasze jest zdezor- Żyto
jentowane.
Wypadki
majowe
znie- Jęczmień
Owies
kształciły
zmysł
spostrzegawczy. Ziemniaki
Zresztą
na usprawiedliwienie
tego
W 1925

rzeczy zbyt

S

komunalne,

119

69

152

100

12,9
13,3
1120

9,1
8,9
111,0

1565
156
127,0

115
103
127,0

1517

18

145

roku podatki
gminne oraz

95

państwowe,
świadczenia

socjalne
obciążyły
ludnošė
jej sily platnicze — weyrazily
bowiem
sumą
około
3,5
złotych.
Wartość rocznej produkcji
sce wynosi:
Produkcja rolna
6,500

po nad
się one
miljarda

czwartych ludności w Polsce, automatycznie wywoła zwiększenie
produkcji
przemysłowej
przez
wzrost
zapotrzebowania i siły nabywczej ludności rolniczej,
i jeżeli przyjmiemy
tylko: wzrost ten o 50 proc., to otrżymamy
dodatkowy
wzrost
wartości

produkcji przemysłowej
0 półtora
miljard2, czyli że ogólna wartość produkcji rocznej w Polsce wynosiłaby:
Produkcja rolna
15
miljar. zł

milj. zł.

przemysł

1,500

„

»

ь
i

leśna
górn.-hutn.

1500“
1,500

15
„ »

Jutro w sobotę 7 VIII o godz. 9 ej w Kościele
Serca Jezusowego jako w rocznicę zgonu

związek ko-

munalny powinien zająć się (ew. za
pośrednictwem zarządów gmin wiej-

w Pol-

2

powiatowy

b
5

leśna
górn.hutn.

15
2,25

4
,

©
Ž

»

przemysł.

2,25

®

»

razem około

skich)

propagandą

wśród

ś.p. inż. Zdzisława Chmmaóńskiego

ludności

stosowania
nawozów
sztucznych i
udzielaniem fachowych
wskazówek
o sposobach ich używalności. Akcja
taka powinna
być prowadzona w
porozum'eaiu z miejscowemi organizacjami

rolniczemi.

Powiatowy

związek

komunalny

zbiera dane o zapotrzebowaniu

ludność

powiatu

przez

nawozów

sztucz.

nych, a po zebraniu tych danych porozumiewa się z Państwowym
Ban:
kiem
Rolnym
czy
Bank będzie w
możności przyjąć zamówienie na do:
stawę potrzebnej ilości nawożu.
Zaznacza się przytem, że P. B. R. przyj-

muje zamówienia za pośrednictwem
kas gminnych
pożyczkoworoszczęd-

Dyrektora Państwowej Szkoły Technicznej, odbędzie
nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy.

O czem

zawiadamia

RADA

się

PEDAGOGICZNA.

"KRONIKA
Ej

| HD

Jota
i

aż, og.

3 m. 53

—

PIĄTEK.
6

Dziś

Wsch.

Przem. Pań.

21

miljar. zł. nościowych
względnie bezpośrednio
od
grup
rolników
na zasadzie t. zw.
Wówczas z łatwością moglibyśmy
solidarnej odpowiedzialności,
przy
mieć zrównoważony budżet — około zamówieniu przynajmniej
całego wae

Zach, si. a g. 19 m. 32

Jutro

URZĘDOWA
Przyjazd Naczelnego
Dy-

(x) Zredukowani pracowni-

cy komunalni mogą pobierač zasilki. Jak wiadomo, w myśl ustawy
instytucje komunalne
z dniem 1-go
Stycznia r. b. opłacają również, jak
i wszystkie inne instytucje prywatne,
pewien proc.
na
bezrobotnych, co
uprawnia i zredukowanych
urzędn!-

—
gonu P. B. R. dostarcza nawozów na rektora
Paistwowego — ВапКи ków instytucyj komunalnych do kozwiązku z rozszerze- rzystania z zasiłków, Jak nas inforWiemy, że około połowy wartości niom socjalnym oraz*podatkom pań- kredyt, a przy nabywaniu ich w te- Rolnego. W
sezonie fijesiennym obo- niem zakresu działalności
gorocznym
Oddziału mują, prawdopodobnie z nieświastwowym
i
gminnym
—
około
1750
produkcji rolnej — czyli około 3,25
wiązuje
termin
płatności
w.
dniu
115
Wiłeńskiego
Państwowego
Banku domości dotąd żaden z takich zredumiljarda — przypada na drobną wła- miljonów — razem około trzech i pół stycznia 1927 r. Oprocentowanie podniu kowanych pracowników nie skorzyw
Wilna
do
przybędzie
Rolnego
sność prawie wolną od podatków i miljarda złotych rocznie,
życzki
wyniesie 13 proc. rocznie. 7 sierpnia rb. Naczelny
Dyrektor stał z pomienionych zasiłków.
W: obecnych zaś; warunkach jest Rola powiatowego związku Kom. og:
świadczeń socjalnych, zatem wartość
— (x) Zatarg
pracowników
tego Banku p. Wacław Staniszewski.
— (x) Zatwierdzenie aresztu na zakł.
produkcji
pozostałej z 11 „miljardów to najzupełniej zrozumiałe, że tak wy- raniczałaby się zatemg w danym wymechanicznych.
W
dniu
padku do potrzymywania kontaktu z białoruskie pismo. W dniu wczo: wczorajszym _— pracownicy zakładów
sokie
opodatkowanie
musiało
Polskę
po
potrąceniu
3,25 miljarda,
czyli
P. B. R i informowania ludności o fajszym władze sądowe
zatwierdziły mechanicznych, przy
ul. Trocklej 16
produkcja wartości 7,75 miljarda,„byla doprowadzić do ruiny ekonomicznej. możności nabycia nawozów.
areszt
nałożony
na
numer
26 pisma z powodu
nieotrzymanej
podwyżki
Utrzymywanie
cen
na
rynku
wewnęW razie gdyby P. B. R. nie przy- białoruskiego
w 1925 r. w Polsce obciążona trzema
„Białoruska Sprawa”, płac wstrzymali pracę i ogłosili ter
i pół miljardami wszelkich danin t. j. trznym dla podstawowych przedmio- jął zamówienia, powiadamia O tem za artykuł
umieszczony
w tymże samem strejk,
zara- pismie o treści antypaństwowej.
— (x) Przerwanie prac
w zakl.
około 45 proc. — Jest to — inaczej tów produkcji krajowej, tembardziej, związek komunalny, wskazując
od zem źródło nabycia i warunki kupna,
tkaniny drzewnej. Zakłady tkaniny
niestety określić tego nie sposób — skoro te ceny nie są wyższe
MIEJSKA
związek powinien poinfordrzewnej „Poltkan* w Wilnie z pojest podstawą do- o czem
rabunek
państwowy,
który w naj: wszechświatowych,
nawozów
Zakup
—(x) W sprawie kosztów przy wodu przeprowadzenia pewnego reludność.
mować
krótszym czasie doprowadzić musiał brobytu ludności, i zasada ta jest od- bezpośrednio u producentów mógłby zmianie prądu
miejskiego. Jak monitu tegoż zakładu, Graz w zadawna
uznana
w
całej
Europie,
spesię
odbywać
za
pośrednictwem
gminm. Wilna przy- miarze zaprowadzenia nowych
Magistrat
wiadomo
do ostatecznej ruiny wszystkie warmazwykłego na szyn techaicznych, z dniem
nych
kas
pożyczkowo-oszczędnościo:
prądu
cjalnie
zaś
w
stosunku
do
produkcji
zmiany
do
stąpił
4 bm.
sztaty pracy jak w rolnictwie tak w
wych względnie bezpośrednio przez prąd zmienny. Koszta związane z przerwały pracę na czas nieokreśiony.
rolnej.
górnictwie i przemyśle.
wy- powyższem Magistrat
rozłożył na
Kraje bardziej od Polski uprzemy» grupy rolników. W tym ostatnim
Musimy tu jeszcze zwrócić uwagę,
WOJSKOWA
komunal- poszczególnych petentów, korzystająpadku powiatowy związek
razem

około

11,000 mili. żł.

dr. Young, były stale niższe od że wsżystkie warsztaty pracy wyżej
cen światowych, często 050 proc, wymienione : prócz podatków wszel-

1700 miljonów—i podołać Świadcze*

słowione, jak Francja, Belgja, Niemcy,

w razie potrzeby udzielać

ny mogłby

cych z prądu

miejskiego,

a mianowi*

— (k) Gen. Pożerski powrócił
Włochy, Czechosłowacja,
miały i im wobec producentów gwarancji fi- cie po dokonanej zmianie winni pez urlopu. Oaegdaj powrócił z urlosześciu
w
tę
nansowej,
względnie
żyrować
weksle
należność
mają
stale
cła
wwozowe
(nigdy
jak
opłacić
tenci
i polityka wolnego eksportu, utat+ kich i świadczeń socjalnych były nieы
ratach i to 25 proc. zaraz i resztę w pu D ca Obszaru Warownegop. gen.
na
płody rolne, rolników.
słychanie
obciążone wysokością le- u nas wywozowe)
wianego przez kredyty krótkoterminowe, powinna wywołać znaczne przyśpieszenie rozwoju rolnict-

galnie ustalonego procentu
kredytowego, mianowicie 24 proc. w stosun-

polityki rządowej*.

Dlaczego, wbrew

logice i wbrew

mądrym radom, prowadżiło się tę politykę antyrolniczą w kraju nawskroś

rolniczym?
Przypuszczam — dla demagogicznej chęci

przypodobania

się

lewicy

sejmowej, z jednej strony prowadząc
politykę obniżania kosztów utrzymania, a powtóre,
zdając sobie sprawę
z tego, że polityką
tą godzi się
w

próśb rolników następnych ratach miesięcznych. Nad- Pożerski 1 objął urzędowanie,

Rozpatrywaniem

ciężkiej
względnie ży- mienić należy, iż wobec
się zająć sytuacji materjalnej, jaką przeżywają
i właściciele nie:
specjalna komisja, wyłoniona przez obecnie poszcz:
wczorajszym
wprowadziły
za organ uchwalający związku komunal- ruchomości, w
dniu
danych» Ameryki Północnej
m.
istniegdzie
wiceprezydenta
do
powiatach
się
tych
W
nego.
zgłosiła
że pro- kaz wwozu zboża w celu podniesiedelegacja
radnych
miejskich
oszczędnościowe, Wilna
kasy
powiatowe
ją
nia cen wewnętrznych.

wa. Naogół Polska jest w stanie ku rocznym.
Z wyżej
przytoczonych
wywozić pewną nadwyżkę pro*
duktów
rolnych po cenach niż- wartości produkcji widzimy,
szych od poziomu światowego. dukcja rolna jest podstawą bytu gospoderczego Polski i źródłem bogaEksport ten zwiększyłby się przez
ctwa narodowego kraju, w .którym
zwolnienie go od opłat wywozoniemal trzy czwarte stanowi ludność
wych.
Znaczny wzrost wywozu
głównych produktów polskich, dla rolnicza.
Skoro
tylko rolnik będzie miał
których zawsze rynki będą dogwarancję,
że
stosowana dotąd przez
stępne, powinieaby
więc być u:
wszystkie
rządy
w Polsce, od początmożliwiony w najbliższej przyszłoku
jej
wskrz"szenia,
polityka antyrol.
ści, jako rezultat mądrej i konsekwentnej

utrzymując przez to ceny na zboże na

nicza będzi. «z na zawsze zaniechana, skoro _ędzie mógł na to racho-

wać,

że miernikiem

wyższym poziomie na rynku wewnę*
trzaym. Ostatnio Stany Zjednoczońe

Jedynie Polska dotąd prowadzi po-

tyczno - administracyjnych i urzędów
walki z lichwą,
obniża wewnętrzne
ceny, utrzymując je na poziomie znaPrzecie to oczywista,

ta

powoduje

że polityka

w olbrzymim

nę Polski, i dzięki

stopniu

ność

szych

niej

wartość na-

szego pieniądza — złotego — musiała
się z konieczności zachwiać.

Wszystko to tak

jasne i oczywi-

jest
nawozów
sztucznych podniesie w
jak dotąd niedostępne dla zacietrze<
ciągu bardzo krótkiego czasu wydaj: wionega doktrynerstwa większości na-

większą i średnią własność, gdył na z sześciu i pół
głównym, jeżeli nie jedynym produ* sie się do 10 lub
centem wywozowego zboża jest śred. tych, obliczając pu
które są prawie o
nia i większa wissność.
Chłop w Polsce na sprzedaż zbo- światowych.

miljardów podnie11 miljardów
złoobscnych cenach,

50 proc. niższe od

weksli

wspomniane

powinna

za-

mogłyby

czynności

ste dla szerokiego nawet ogółu,
„polityków”,

`

Zapewnienie
nawozów
Celem
wania

rolnikom

sztucznych,

ułatwienia rolnikom naby-

nawozów

sztucznych

jakiej upoważni go organ uchwala:
jący, przyczem Min. Spr. Wewn. za*

Min.

rodzaju

jakkolwiek tego

znacza,

że

porękę

związku

z

żydów

o zmianę powyż-

prośbą

Obecnie gen. Pożerski wyjechał
do Grodna i Warszawy w sprawach
służbowych.

— (t) Święto pułkowe

1 p. p.

leg
W dniu dzisiejszym
doroczne
Święto
1 pułku

przypada
piechoty

legjonowej.

|

3

i to na warun

już umowę

zawarto

kach podanych wyżej, przeto prośbie
delegacji zadośćuczynić nie jest w

odprawioną przez |. E. Ks. Biskupa
Bandurskiego,
defiladg
i zawody
sportowe. Zapowiedziany jest przy-

jazd na poligon gen. Rydz-Śmigłego
— (x) Łobuzerskie
występy oraz delegatów od pułków.
W dniu wczorajszym, przewieuważa za niewłaściwą i nlewcho- bezrobotnych „inteligentów*. W
dzącą w zakres zadań związku ko- dniu wczorajszym w godzinach przed- ziono do Pohulanki sztandar pułkowy
przybyła do vicepremunalnego, jednak w tym jednym południowych
— (k) Święto prawosławne.
wypadku jest to dopuszczalne, jako zydenta m. Wilna większa ilość bez: W dniu 6 b. m. przypada święto prajedna z form popierania rolnictwa, co robotnych umysłowo pracujących z wosławne
„Przemienienie Panskie“,
należy do obowiązków powiatowych żądaniem zwiększenia ilości obiadów wobec czego D. O. W. zwolnito
(
związków komunalnych.
wydawanych dotąd.
wszystkich żołnierzy wyznania praJak
wiadomo
Magistrat
m.
Wilna
wosławnego od zajęć wojskowych.
MIEJSCOWA.
KRONIKA
wydaje obecnie około 1800 obiadów
Słuszne zarządzenie. D.
— (o) Podania na przywóz re- dziennie dla bezrobotnych. Z liczby O. —W. (k)Wilno,
rozkazem swym przy:
we tej otrzymują bezrobotni
towarów
glamentowanych
umysłowo pomniało podległym oddziałom wojwrześniu
1 październiku
r. b. pracujący—400 obiadów,
pozost ła skowym, że podczas przemarszów
Centrała związku kupców podaje do ilość podzielona
jest wśród
bezro- niszczyć zasiewów jnie wolno.
wiadomości zainteresowanych impor- botnych fizycznie pracujących, kobie:
terów, że podania na przywóz towa- ty i innych, Nadmienić należy, iż
SZKOLNA
rów w ciągu wrześniai października Magistrat, chcąc sprawiedliwie dokor. b. przyjmowane będą do dnia 12 nywać
podziału
tychże
obiadów,
Zapisy
do Państwowej
sierpnia. Podania winny być składa- zlecił powyższe specjalnie
do
о Szkoły Rzemieślniczo Przemysne na każdy miesiąc, akażda pozycja wyłonionemu
komitetowi. Delegacja łowej w Wilnie przyjmuje kance:
taryfy celnej z oddzielna. Do każde- «inteligentów» wskazówek viceprezy- larja szkolna przy ulicy Kopanica 5,
wzgl.

osób

cznie niższym od Światowych.

ceny na zboże obniżenie produkcji rolnej, a więc rui-

ziemi o 50, a nawet o 75 proc.
tych warunkach produkcja rol-

rowanie

Wobec tego, że pułk znajduje się
szego projektu i rozłożenie tychże nałatwiać właściwe organa tych kas.
litykę wręcz przeciwną: 'pobiera cła
Zarząd powiatowego związku ko- leżności na 12 rat. Wobec tego, iż obecnie na poligonie w Pohulance,
roboty powie- uroczystość odbędzie się. tam-że.
wywozowe, stosuje
zakaz wywozu munalnego może udzielać gwarancji Magistrat pomienione
z którą # Program przewiduje mszę polową,
angielskiej,
|
żyrować
weksle
do
takiej
sumy,
do
firmie
pewnej
rzył
zboża drogą rozporządzeń biurokra-

będzie cena wszechświatowa, nie zaś
samowola
biurokratyczno - rządowa,
to możemy być pewni, że staranniej:
sza uprawa roli i szerokie stosowanie

W

o udzielenie gwarancji

zobowiązania

za

prywatnych

instytucyj

stanie.

go podania załączyć należy: 1) faktu.
wskazuje, że w tych po- rę pro forma, 2); markę stemplową za denta nie usłuchała i poczęła sz: - od 10 do 25 sierpnia b. r. między
10 a 12 godz. codzień
za wyjątkiem
viceprezydet:
wiatach gdzie brak jestodpowiednich 2 zł. oraz 40 gr. na każdy załącznik; mować do gabinetu
organizacyj roiniczo-handlowych, kt6- 3) odpis Świadectwa przemysłowego, wskutek czego ostatni był zmuszony niedziel i świąt.
Warunki przyjęcia: Wiek vod 14
policję. Po
re mogłyby
zakupywač i dostarcžač poświadczony przez C. Z. K. Faktu- zawezwać telefonicznie
Następnie musimy się iiczyć z tem, rolnikom nawozy
większej. Wedle rocznika 1924 r.
do
16
lat, ukończenie 4—5 oddziałów
delegacja
policjigpowyższa
przybyciu
sztuczne w ilości
Główn. Urzędu Statystyczn. str. 49 że wzmożona produkcja rolna, która odpowiadającej całemu zapotrzebowa- ту па towary z Austrji i Czech win- wszczęła jeszcze większą awanturę, szkoły powszechnej. Wstąpienie uczny być
uprzednio
ostemplowane która wywołała znaczne zbiegowisko. nia do wydziału obróbki drzewa lub
podniesie niezawodnie dobrobyt trzech niu miejscowej ludności,
i 51:
powinnj przez odnośne ministerstwo
prze- Policja zmuszona była, wobec nie- metalu (dział ślusarski i elektromonmysłu
i
handlu
w
Wiedniu
lub
Pradze.
zgłaszają rodzice lub ich
przewidzianych rozmiarów awantury, terski)
POZO
ZEE ZOE CZE ZZOZ EZ OP ZOOTY TRE OW ZZ
ZZ
PZA WO
O OE
ZO O O OO
OE O
5 ————— 222
2
Przy zrównaniu tych cen ze šwiarza rzec można, nie ma,
©Zbiory z hektara są znacznie niż- towemi wartość produkcji rolnej
sze
u mniejszej
własności,
niż u siągnęłaby conajmniej 15 miijardów.

Repertuarowej
dyrektywa
byłaby
i
rozważną i poważną, w najmniejszej
mierze nie zanieczyszczoną
tandetą

albo

spekulowaniem

instynkty».
Zapanowałaby

<na

najniższe

w teatrach

po ca-

iutkiej Polsce: przeciętna szacowność
w treści i w formie. Nawet przypuszczam,
Polsce

że ogólny poziom
— podniósłby się.

by w jednem
pienia
sił

aktorskich.

niejszy rozkład:
wyraźmy

imieście zbytniego sku:

zarówno

repertuarowych,
-się:

teatrów w
Nie było-

przednich

nowości

jak też i naczelnych
Nastałby równomier-

praw

i przywilejów,

bogactwa

kapitału teatralnego.

Kto

teatralnego,

gotów jest

poprzestać na tem, ten głosować będzie za wprowadzeniem w życie planu p. Krywoszejewa, — co najrychlej i bez względu na wszelkie trud„ ności.

Trudności
co do
bardzę

zaś byłyby duże.

Spr. Wewn.

Podania mogą
dotyczyć
przywozu
towarów ze wszystkich krajów z wyPrzypuśćmy że i to dałoby się ne — niezaprzeczalne. Jest to istot"
jątkiem Niemiec (na towary
z Niemiec
przezwyciężyć. Przypuśćmy — bynaj- nie: wielka
deska
ratunku podana
należy skierowywać podania
bezpomniej nie na ostatek! — że znalazły- teatrom w całej Polsce, tonącym bądź
średnio do wydziału obrotu towaroby się w skarbie dość znaczne sumy w rzeczywiście fatalnych warunkach
wego Min. Przemystu i Handlu)
niezbędne dla puszczenia w ruch ta- i okolicznościach
natury finansowej,
— (x) Z targowiska
Ponarkiej machiny
bądź w horrendalnej nieporadności
wtorek spędzono
ubiegiy
W
skiego.
Zabiegnie nam drogę kwestja, mo- gospodarczej i administracyjnej.
na rynek Ponarski: koni—42 szt., za
jem zdaniem najważniejsza, a znów
Pod względem technicznym, plan
ściśle związana z wysiłkiem i rzutem p. Krywoszejewa jest nietylko bez konia płacono od 40 do 400 zł. za
sztukę,
bydła
rogatego — 257 sat,
indywidualnym.
zarzutu,
jest istotuem arcydziełem:
płacono
od
100
do 450 zł, świń—
Gdy
już całą machina
będzie znajomości rzeczy, Śmiałości
ogólnej 217 szt, płacono od 25 do 400 zł,
zmontowana
i w ruch puszczona — koncepcji, przenikliwości oraz sumier:rosiąt—30 szt. płacono od 6 do 12
nie bieda! Znajdzie się, nawet sporo, ności w fozważeniu
i opracowaniu P owiec—42 szt. płacono od 16 do
osobistości
na wszystkie stanowiska. szczegółów. Możnaby para tych ostat- zł,
piacono od 25
Nie trzeba będzie bynajmniej prosić nich zakwestjonować lecz czasu bę- 35 zł. i cieląt—32 szt.
sztukę.
za
z!.
45
do
Świętych Pańskich aby przyszli lepić dzie aż nądto po temu, gdy przyjdzie
na grunt
garnki w Warszawie, Krakowie, Lwo- do przenoszenia sprawy
wie, w Poznaniu i w Wilnie, Ale—po- realny.
GIEŁDA WARSZAWSKA
trzeba zaraz na początek jednego człoPodnoszono ełatyzm całej koncep5 sierpnia 1936 r.

wieka w najwyższych sferach rządo- cji, czyniąc z tego zarzut, zdaniem
wych, któryby z ogromną energją uzy” mojem,nie na miejscu. Etatyzm przeskał...
a może nawet przeforsował... za-

pajający

Dewizy

I waluty:
Tranz.

istotnie

całą „Organizację” Dolary
nie jest bynajmniej jakiemś widzi mi Hotandja

twierdzenie ustawy; i potrzeba drugiego człowieka, któryby z żelazną się jej autora. Tego rodzaju insiytu- Londyn
Nowy*York
Nie wolą i żelazuą, uparią wytrwałością cja nie może przecie mieć innego cha- Pary:

wprowadzenia
w życie tak dokonał: puszczenia
w
ruch egro
skomplikowanej
machiny
i mnej, niemal niesamowitej machiny!
tak.. niebywałej (nietylko u nas lecz
Dwóch potrzeba takich ludzi. A
i wogóle w jakimkolwiek państwie). jakże wielki brak u nas w Polsce
Organizację można byłoby wprowa- właśnie takich ludzi w teraźniejszym
dzać stopniowo, powoli. Trudność czasie?

rakteru. Cest d prendre ou ć laisser,
trzeba
to przyjąć
w całości lub w
całości odrzucić.

A jeśli by się zaś nawet przyjęło
do realizacji tylko sam; szkielet planu
„Organizacji*,

jeśli

by się zdecydo-

p,raga

Szwajcarja
Wiedeń
Włochy

901
365,40

44.20
9,07
26,60

2694

17597

128 60
30,50

Belgja

25,30

Stokholm

243,50

Sprz.

Kupno

9,06
36630

9,02
36450

44,31
9.09
26,06

44.09
905
2654

2707

2688

176,42

175.56

128.92
30,57

128.28
30 75

24410

242,90

25 36

26,24

Papiery wartościowe

byłaby w przełamaniu źradycji, MaOto głównie dlaczego plan p. wano na wprowadzenie w życie sa- Pożyczka dolarowa 65,75 (w złotych 567,28
my w Polsce całą, sporą garść nie- Krywoszejewa wydaje mi. się być: mej tylko koncepcji ratunkowej—to i
z
kolejowa 146 00
143,50 —
jako zawodowych, wyspecjalizowa- muzyką wcale jeszcze nie bliskiej tak pozostanie przy p. Krywoszeje- 5 pr. pożycz konw.
45,23
4350 —

„Z Bożej łaski*, dyrektorów przyszłości.
teatralnych, przywykłych do autokraMoże mylę się. Obym się mylił!
tycznego rządzenia; w „Organizacji“
W czem zaś wiem pozytywnie, że
musieliby poniekąd być tylko jej ogni- się nie mylę, to w tem, że pod wzgięwami; wypadałoby spuścić coś nie- dem finansowym, pian Organizacji
coś z głęboko zakorzenionych am- stoi na wysokości swego twórcy, to
nych, a

bicyj..

znaczy

że

ma

w

sobie

walory

wie niezapomniana na zawsze zasługa, że doniosłej
sprawie
pubiicznej

w Polsce

chciał

służyć

całą swoją

pr. pożyczk, konw,

—proc.

listy zast.

ziemskie przedw.

>

30,30

—

30.20

—

—

wiedzą. wytężoną pracą i gorącem a Redaktor „Kurjera Gospodarczeprzyjmuje interesantów
w
bynajmniej
nie gołosłownem teatru pa
okalu redakcji od g.5 do 6 pop.
polskiego umiłowaniem.
codziennie oprócz świąt.
iealCzesł. Jankowski

prowodyra

głównego

delegacji

za-

aresztować.
godne, iż wśród
Pożałowanie
bezrobotnych _ umysłowopracujących
zakradają się również
wrotowe.

żywioły

wy-

— (o) Znowu defraudacja
w
Magistracie. Dnia 29 lipca wydział

kontroli Magistratu zawezwa! sekwPstratora kontraktowego Witolda Naborowskiego w celu wylegitymowa-

nia się z 4000 zł. ściągniętych przezeń podatków. Gdy ten nie stawił
się i oświadczył, że ściągniętą sumę
zużył na swoje

dział

kontroli

padku

dzeniu,

własne

potrzeby, wy-

zakomunikował o wy:

Magistratowi,

odbytem

w

który na posie-

prawni zastępcy.
Do podania należy dołączyć: 1) 3
złote za egzamin wstępny, 2) metrykę
urodzenia, 3) świadectwo szczepienia
ospy, 4) świadectwo szkolne, 5) dwie

fotografje.
Oględziny lekarskie odbędą się w
dniach 26 i.27, egzamina wstępne
28, 30 i 31

sierpnia b. r.

Zajęcia szkolne rozpoczynają
w dniu 1 września b. r.

się

ZEBRANIA I ODCZYTY
— (t) Konferencja w sprawie
doboru odmian
drzew owocowych. W najbliższych dniach odbędzie się

pod

dniu 30 lipca, Hrebnickiego

przewodnictwem

prof.

konferencja w sprawie
postanowił powiadomić o 'roztrwo- ustałenia doboru odmian drzew owonieniu pieniędzy prokuratora i zwol- cowych
najwięcej odpowiadających
nić Naborowskiego z posady z dniem warunkom ziemi Wileńskiej.
28 lipca. Dotychczas wydział kontroli
W. konferencji wezmą udział przedustalił, že suma
zdefraudowanych stawiciele instytucji rolniczych oraz
przez Naborowskiego pieniędzy wy- szereg osób zainteresowanych.
nosi 3818 zł. 15 gr. Dalsze dochoKonferencja ta odbędzie się w
dzenie w toku. Prokurator Sądu Okrę- związku kółek i organizacji rolniczych
gowego został powiadomiony dnia z. Wileńskiej.
4 sierpnia.
— W sprawie wyborów
do
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA Kasy Chorych w Wilnie. W dniu
3 lipca rb. odbyło się

nadzwyczajne

(x) Wstrzymanie wypłat za- walne zgromadzenie członków Stopomóg doraźnych. Wobec tego, iż warzyszenia Kupców i PrzemysłowRada Ministrów dotąd
jeszcze nie ców Chrześcjan m. Wilna na którem
—

wydała

zarządzenia

wypłaty zapomóg

uchwalono zainicjować organizację
Бегго- polskiego komitetu wyborczego do

w sprawie dalszej

doraźnych

obwodowy fumdusz bezro- Kasy Chorych—pracodawców.
Zadaniem tego
komitetu
będzie
bocia w Wilnie wstrzymał narazie
wypłaty tychże zapomóg do czasu zorganizowanie akcji wyborczej wśród

botnym,

odnośnego
zarządzenia.
Nadmienić
należy, iż ż pomienionych zasiłków

pracodawców i ułożenie listy kandy*
datów do Rady Kasy Chorych m.

1000 bezrcboinych,

Wilna.
Siedziby dla komitetu wyborczego

doraźnych

korzystało

dotąd

około

najbližszym

W

Kupców
lokalu

zostanie

czasie

zwołane zebranie liczniejszych przedstawicieli rzemiósł, przemysłowców,

л
W półkolonjach

i
letnich dla dziatwy.
s
z

ZWIERZYŃCU.

HSRRNCHGE M

częły dziewczęta i chłopcy.
W mig
okrążyły
nas
zdyszane
twarzyczki, Ustawiły się w rząd. Miny

7

S Ą

D
k

0 W.

kradów.
<a
Polska

ее

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie, podaje

erica gg waw ry

konišijaj

angielski, poszukuje |
KOREPETYCJI

karpinowych w Nadleśnictwach: . Wileńskiem, Rudnickiem, Ławaryskiem, Uszańskiem, Stołpeckiem, Dok:

ma Polska— Poznań.
Aleje

(W. Pohulanka 24) odbędzie się przetarg ustny i za
pomocą ofert pisemnych na eksploatację terenów

Na tym miejscu inicjatorzy proszą te wakacyj.
chają.
ZZO
i a. Wn) Ra
e ©
pracodawców zainteresowanych w _ 15go Sierpnia zamkną się też ko. _ — Wiecie co to za panz jednem $*6,
IEcnak
|
ocz
mica
mie
orań
brych wykonawców tego procederu.do"
rezultatach wyborów zgłaszać się po lonje i półkolonje letnie urządzane szklanem okiem?

dziejstw natury.
Doktór Stefan

RÓŻNE

Brokowski,

nacz.

chwyciły

się za gło-

— (x) Miejscowości zagrożone lekarz szkół powszechnych w Wilnie, wy, dawaj do porządku doprowadzać
wścieklizną.

Według statystycznych

danych na terenie województwa
wileńskiego w czasie od
1-go do 16
Jipca rb. skonstatowano poszczególne
wypadki wścieklizny wśród zwierząt,
w
riastępujących
miejscowościach:
powiat

Brasławski, w Strumierszczyźnie, w Drujce,
w
Raciunach
i w
Szemszy, pow. Dziśnieński: w Głębokiem i Dziśnie,
Powiat
wiat Postawy—w
Pos
Postawach. Pow.
F
Święciański—w Kor

pokazał mi

wczoraj

oto,

jak

żyje

_ ryszkach,

Skargiejażanach, StawiaszFermie,
Kiewiaryszkach,
Sie-

kach.
liszczach
W
Wilnie —
li komisarjatu PP.

TEATR

mogąc jak

widać

— Zaśmiecony okrutnie,
wystawiony na działanie
promieni
słonecznych.
Wchodzimy.
Dziatwa doktór.
Wartoby
tu urządzić jakiś
przy stole. Właśniekończy obiad, ob- park naturalny, pilnować trochę ludzi,
siadłszy trzy duże stoły.
by nie niszczyli,
nie zašmiecali.,
— Na Zwierzyńcu, poucza nas dr. Dawniej było
tu trochę zwierzyny,
Brokowski, mamy
60 dzieci: 35 saren—dziś wyniszczone - wszystko...
dziewczynek i 26 chłopców. Wszyst«
Wyszliśmy na Zakret. I znowu z

Pucołowate

ją się do nas,

twarzyczki

uśmiecha-

tutaj o 8 zrana, jemy Śniadanie, potem
ol-ej obiadi o 6:ej kolację—opowiada
Dzisiaj nam jednym tchem mała dziewczynka.

i MUZYKA,

lasu

wypadła na nas zgraja

sińskich».

«malu-

Już zdala poznała doktora

ofert pisemnych

je

spodarza zaścianka Taszcza
tego Jacyny.
Koniki
były
wykryła

sięi cała

u go-

dobrze,

ma ślad.

Afera

aresztowana. Sąd

czwórka

okręgowy

została

tował pierwszych

trzech jako

bandę

koniokradów

i skazał

Dyrekcja

potrak-

wszystkich

tą sprawę

zatwierdzając

—-Prowadzimy regularnie jadłospis.
Utalentowany artysta i reżyser Karol Na śniadanie
dajemy
zwykle
kawę
Wyrwicz-Wichrowski przystąpił do prób z zbożowę mleczną, chleb
z masłem
komedji.

krotochwili cieszącej się kolosalnem powo»
dzeniem w Warszawie «Osiołkowi w żłobie
dano».

Początek

— Teatr

o g. 8 m. 30 wiecz.

Letni

(ogród

po-Ber-nar-

dyński). Dziś po raz drugi i ostatni ukaże
się barwna i melodyjna operetka F. Lehara
<Frasquita» z M. Czerniawską — znakomitą
interpretatorką

w toii tytułowej.

Świetnie zgrany

zespół pierwszorzędnej

operetki warszawskiej z Dowmuntem, Sempolińskim, Kozłowską, Dowmuniową, Marskim,

Cybulskim,

główniejszych
nych

Laskowskim

w

rolach

— jest przedmiotem codzien-

owacji,

„ _ Orkiesua i chóry pod dyrekcją znanego

i

utalentowanego

kapelmistrza

M.

Kocha:

nowskiego. Balet pod kierunkiem
primabaleryny Anny Zabojkinej. Jutro premjera
ostatniej nowości W. Kollo—«Błękitna krew»
z udziałem całego żespołu, Bilety nabywać
można od g. 11—1 w kasie Teatru PolskiePE
od g. zaś 3-ciej w Teatcze
etnim.
— Występ
Laury
Kochańskiej w
ogrodzie po-5ernardyńskim.
Jutro w 80botę odbędzie się wysięp znakomitej śpiewaczki-primadonny opery Bukareszteńskiej
Laury Kochańskiej na koncercie Wil. Orkiestry Symfonicznej
pod dyr. M. Salnickiego.

Występy świetnej

w

Warszawie

tej artystki operowej

i zagranicą — zyskały

nadwy-

‚ — Toniedopuszczalne, mėwi nam
doktór, rodzicom,
które uniemožii-

wiają dzieciom

korzystanie

codzień

wzgl. ze szmalcem. Na kolację nie- z kolonij grozi się, że na przyszły
rzadko dajemy kakao. Cztery razy ty- rok dzieci ich nie będą przyjmowane...
Zaczem zwiedziliśmy lokal kolonji
godniowo jest obiad
mięsny, a w
inne dni jest groch, mleko, kasza,
zakretowej, mieszczącej się w szkole
Każde dziecko dostaje dziennie powszechnej Nr. 31. Urządzenia wzokawy 10 gr., mleka 200 gr., chleba rowe. Obejrzeliśmy magazyny
pod:
500 gr,, masła 20 gr. i cukru 30 gr. ręczne,
— | wszystno konsumują z ape— (Oto książką rachunkowa. Wpitytul
suje się rozchody dzienne.
— Organizacja

półkolonij

przed:

stawia się następująco, każda półkolonja ma wychowawczynię,
gospodynię, kucharkę
i posługaczkę,
Do
kolonji stale przydzielony jest lekarz,
(obecnie dr. Załuska)
który dziatwę
bada, obserwuje i poddaje oględzinom.
Ogólny nadzór ma nad półko:
lonjami lekarz naczelny
szkół powszechnych.
— Z jakich sfer, panie doktorze,
pochodzą dzieci na kolonjach?
— Przeważnie to dzieci bezrobo-

czych. Półkolonij jest zamało. Na 1000

dziatwy bezwzględnie
potrzebującej
lasu i świeżego powietrza zdołaliśmy
wybrać zaledwie 130 na obie półko-

Magistrat wileński asygnował

na

z każdej
sumy
wyasygnowanej
na
cele humanitarne i kuliuralne
instytucje żydowskie pobierają 36 proc.,

sumy

żydzi

36 proc. t, j. 4,700 zł.

Zachodzi pytanie,

żydowskie

tę sumę.

czy

pobrali

instytucje

wykorzystały

Czy

podobnie

zaprowadziły

w tym

roku również kolonje dia dzieci
žydowskich? Miejmy nadzieję, że— tak...

Dodać

trzeba,

że ideę półkolonii

raz entuzjastyczne przyjęcie i ogólne uznapopiera żywo w magistracie v.-prezye.
Łokuciewski,
szef wydziału
L. Kochańska odśpiewa na koncercie lonje i 120 dzieci
do kolonji w Bo- dent
szkolnego.
Dokłada
on
wszelkich
sobotnim arje z oper: <Tosca», <Aida» i runach, (gdzie dzieci przebywają już
starań,
żeby w przyszłym roku roz<Pikowa dama», oraz szereg pieśni.
stale, dzień i noc).
Ceny biletów: wejście — 1 zł, miejsca
szerzyć je i udostępnić szerzej uboW lokalu kolonij znajduje się t. giej
rezerwowane— 1-sze—3 zł., 2-gie—2 zł., uldziatwie.
zw. książka
korespondencyjna,
do
gowe—50 gr. Początek o g. S-ej wiecz.

WYPĄDKI
—

(k)

|! KRADZIEŻE,

Szmugiel

sacharyny.

Policja w gminie Troki przytrzymaia
50 kigr. sacharyny (kryształ) pocho-

dzącej z Niemięc, która zwykle przechodzi do Polski przez Litwę.
Mieszkaniec
wsi Aleksandrowski

gm. Rudziskiej Wincenty Kuryłowicz
i mieszk. zaść. Tataryszki Zienkiewicz Wincenty usiśowali przeszmuglować ją do Rosji sowieckiej,
— (k) Zamordowanie ziemianina. W nocy 31 u. m. nieznana o-

soba

zastrzeliła

około

Woronowa

ziemianina p. Wilbika.
Morderca zbiegł. Należy
dodać,
że Woronowó, bądź co bądź większe

jednego
w

z turniejów

Paryżu

Bi

rosyj-

@

tych ludzi,

którzy

jej

Nestor szachistów, filozof,
dał odpowiedz następującą:
<Sząchy
trudnieniem,

są jedynem
umysłowem
zaw którem także półwykształco-

ny człowiek może zająć
Richard

Rubinsztein

Reti,

pierwsze

miejsce!»

który dopiero co

właśnie

powrócił z Moskwy ze swoją młodą piękną
żoną, która jest córką znanego poety rosyjskiego,

Siergieja

Gorodeciiego,

powiedział:

«Co to są szachy? Nie wiem.
zapytać się o to mojej żony»,
Wobec

Proszę

tego zgłoszono się z zapytaniem

do pani Reti, która odpowiedziała:
<Ja nie wiem, co Io są szachy Właśnie
w naszem pożyciu małżeńskiem jest najbardziej cząrującem to, że nie rozumiem, jak
«mój mąż gra».
Wiedeński szachista dr. Tartakower, nie
salą się zapewne zbyt długo oświadczył:
«Szachy są środkiem do nauczenia się
gry w karty...»

Szachista Griiafeld powiedział;
<Szachy są kijem, przy pomocy którego
paralityk może pobić dwóch zupełnie zdrowych ludzi!»
Elegancki belgijczyk van KoJi, który we
wszystkich turniejach szachowych odznacza
się wykwintnymi krawatami i często przegrywa, gdyż zbyt go absorbują pisaue prze-

Jednakowoż bezpośrednio zajmu
je się kolonjami dr. Brokowski. Dwa
je uwagi i instrukcje dia pp. wycho:
tydzień wizytuje je, interesuwawczyń. Pośród tych uwag widnieje jerazysię nazajęciami
dziatwy,
jej stanem
np. przepis
zabraniający
kąpać się
zdrowotnym, odżywianiem i t. p.
dzieciom zdala od brzegu rzeki i tp.
Przyznać też trzeba, że zabiegi dr. tub liczne powieści, odpowiedział, co nastęDzieci cały dzień korzystają z dobro: p, kowskiego nie pozostały się śla- puje:
«Szachy jest to cherchez la femme».
dziejstw przyrody.
W razie pogody dów w rozwoju i racjonalnem proMłody włoski matador i mistrz gry szabawią się w lesie sosnowym
pod
chowej Montizelli oświadcza:
«Szachy są
wadzeniu obu półkolonij.
dozorem, w razie słoty przeznaczoną
państwem, czękającem jeszcze na swego
ZRĘSCH:
Mussoliniego».
mają specjalną salę w lokalu.
DRIU
KTE
Łotysz Mattison z Rygi oświadcza: «Sza:
—
Jaki
jest koszt utrzymania ESU

której wizytujący lekarz wpisuje swo-

—

W

tym

chy są małą, ale samadzielną

Ze šwiata,

dzieci?

roku jeszcze nie usta:

Podróżnik światowy

fji odpowiedział

republiką».

serb Kosticz z So-

na pytanie

krótko

i węzło-

z u- potężna stacja nadawcza przeznaczo- jak miljony tonęły w kieszeniach obcych
na dła Nadrenji i okręgu Ruhry. Bę- Szachistów, oświadczyli: «Szachy jest to najadłospisie Ści- dzie to najootęźniejsza stacja Europy rodowe nieszczęście»,
miasteczko, nie posiada wcale
Mieszkający stale w Paryżu szachista
i druga co do
mocy stacja Świaia.
śle
prowadzi
się
rachunki.
runku policji, co ze względu
na bezrosyjski Znosko:Borowski, któremu źle się
Posiadać
będzie
50
kw.
energji
naOto np. pozycja ub, niedzieli na
pieczeństwo byłoby konieczne.
powiodło na budapeszteń
turnieju, odawczej t. zn. dwa razy
więcej niż świadczył: «Szachy są grą,skimw której pierw
#
— Tonął w dzbanie.
Dn. 5 b. m. jedno dziecko:

olu.

— Obława.

W

nocy na 5 b. m.

Mięsa

90 groszy

mar- słynna angielska Daventry. Nawet
mąki do kolos, budowany obecnie w Moskwie,

150 gr., ryżu 30 gr,

chwi 30 gr, cebuli 10 gr.
sosu 10 gr., ziemniaków 300 gr.

—

przy ul. Nowogródzkiej

Na gorącym

został zatrzymany

ad

talna

REKA

uczynku.

na gorącym

został

Dn, 4 b.m.

uczynku

Zelik Glmeiczek

kra-

(Szpi-

4).

— Kradzieże. Dn. 4 b. m. dokonano w

Wilnie

$ kradzieży.

GALERJA PORTRETÓW SOWIECKICH

Pani

Lejbowa Trocka.

Z teki pośmiertnej Arkadjusza AwerDziś od

czenki,
rana
pani

Trocka

nie

przyjmuje nikogo. Ma migrenę, kwaśny humor i nawet jej goście codzienni, panowie Klembowski i Hutor, wyjechali bez widzenia ze

swoją

chle-

bodawczynią.
ь
Jednakże gdy zameldowano eks-jenerała Parskiego — pani Trocka ożywiła się nieco i kazała prosić,

będzie

mniejszy

Wartość odżywcza takiego obiadu który "przewyższać

pod-

wynosi 2196 kaloryj.
przytrzymany Elja Gordon (Subocz 7), któ— Dziatwą zwierzyniecką
ry przenosił rzeczy pochodzące z kradzieży
e się bigienistka
szkolna,
u Łwa Benjamina (Makowa 16).

czas obławy

Nr

Stankiewiczówna.

8

opiekupanna

Wyszliśmy z doktorem w las. Tam

już harcowały po obiedzie dzieci.
—

Zbiórka!

krzyknął doktór.

od

Nadrenskiego,

będzie

jedynie

stacja w amsrykańskim Stanie Maine.
Nowy broadcasting słyszany będzie

w promieniu

detektorze.

120 kim,

Specjalne

na

zwykłym

znaczenie

polegać będzie na tem,

že

stacji

ten tani

radjoodbiornik udostępni jej produkcje
gęsto zaludniońym okręgom
robot-

l jak stado gołębi zbiegać się po- niczym

szy może

być ostatnim,

ale ostatni

pierwszym nie będzie».
Niemiecki szachistą Kmoch,
ka przepełniona jest artykułami
skiemi

1 telegramami

głowa różnymi

powiedział

tak

samo,

nigdy

którego tedziennikarjak

warjantami szachowemi,

między

pisanym

przez

jego

od-

siebie jed-

nym a drugim artykułem krótko: «Szachy
jest to <United Press».
Pod powyższem oświadczeniem Kmociia
angielski szachista Cats, który oprócz języka
angielskiego nie zna żadnego innego języka,
dopisał; <Yes> (Tak).

Renu i Ruhry.

czy. Przyszła mi fantazja mieć nad.
— Tak, — smętnie zauważył Par— Jaki pan zabawny, mą żeneral. wornego poetę. Zaprosiłam Majakow- ski — bodaj że ten się nie nadaje do
wypił roli mistrza ceremonii.
Ja nie o podwórzu myślałam, tylko o skiego. Siedział z półgodziny,
prawdziwym dworze nadwornym. U półtora butelki koniaku, napakował
— Widzi pan, jak to wszystko
nas niema przecież żadnych wspania- wszystkie kieszenie herbatnikami, ob- niesprawiedliwe,
Teraz kiedy mój
łości, żadnej wytworności, ale Lowie gryzł paznokcie, trzy razy plunął na Lowa rozmawia z dyplomatami Entenmogę pałkę na głowie złamać — nie dywan i poszedł Sobie, nawet bez ty z założoną nogą na nogę i z rękazwróci żadnej uwagi. Chciałam sama pożegnania. Czyż Puszkin i Lermon- mi w kieszeniach, — przecież nam
się tym zająć, ale nic nie potrafię tow byli tacy sami. Jenerale, urządź jest konieczne
trochę
wspaniałości.
pan mi dwór.
|
Potrzebne
jest
życie nadworne.
zrobić.
— Tak, to trudno — po namyśle
— Rozumie pani, że to jest rzecz Nawet Kamieniewa powiedziała mi:
skómplikowana, Trzeba mieć trochę „Fanieczka, Fanieczka, nabierz ty soodpowiedział Parski.
— Strasznie trudno, Niech pan złotej młodzieży. Czy pani ma mło: bie więcej frejlin i niech one będą
sobie
wyobrazi,
założyłam
towa- dych krewnych?
obetne przy 1wojem kładzeniu i pow— Ależ oczywiście. W Żytomierzu. stawaniu*—Łatwo to powiedzieć, a
rzystwo Czerwonego Krzyża i kazałam się zrobić honorową przewodni- w Berdyczowie. Jeden mój
siostrze- jak ja mam postępować z tym dwo:
czącą i protektorką i cóż z tego. Na niec, Sienia, on na stacji Odessa-to- rem to nie wiem. Czy ja mogę taką
skrzynki.

gub. książ. wojsk.,

"ž

wyd, przez P. K.
U. — Wilno na
imię Stanistawa Bezam.

przy

Antokol

86 m. 6,

unieważnia

1.

Telefon.

ul.

się.

Stancje
dia uczni lub uczenic.
Opieka

solidna,

forte-

pian na miejscu. Poтос w lekcjach.
Ofiaraa 2 m. 16 a.

Internat

ZIEMIAN

1. Maciejewiczowej
przeniesiony

1—47.

na

Ofiarną 2 m. 11.
Miejsc
wakujących
niewiele.

Ńrzyby suszonE

8

kupuję w każdej WY BOROWE

poleca

j Wileński Syndykat Rolniczy
Wilno,

Zawalna

Nr 9

telef. 323.

ATORESZOSENOH

Dancing

nad

wodą.

<Na bezrybiu i rak ryba»—
sobie

członkowie

skich. Niema
u nas,
й UPóźnym
giem Wilji
mi muzyki.
to? Jakby z
Słychać

naszych

Wilji? Nie,

zawiernchą.

ilości, za
płacę do 50 proc. wyżej cen rynkowych.
Próbki i ceny proszę nadsyłać:
T. Różniecki, Warszawa, Krucza 31.

a Taniej! do 30'b Taniej!

będą

wieczorem
przechodzień brzemile uderzony bywa dźwiękaPilnie nadstawia ucho. — Skąd
Wilji,
wyraźnie shimmy... teraz walca...
to z przystani!

Bywało, zbierze się grono

wanie.
—
—
I

wioślar-

w Wilnie dancingów, —

ale skąd?,. Z
Na dworze

powiedzieli

klubów

sportowców.

Na przystani

—

Nie sposób brać wioseł!
Chyba zatańiczymy...
A, jušci*.
grzmi od ucha, co się zowie,

zie-

Wyprzedaż
materjałów
wełnianych,
nych, jedwabi, watoliny,
towych

i

kapela

saperska, gromadząc coraz liczniejsze rzesze
tańczących. Jak kto stoi puszcza się w 1айkręcą się w walcu,

7 sercem

nieb klubów,

przygarną

a zapraszają,

przyjść i zatańczyć
To też gwarno

brać

z sąsiedi

a molestują, by

u nich.
u nich w sobotę

ulu. Bo i lokal ich klubu wielce

do

, jak w

ula po*

dobien, pułap mający przewiewny.
— Proszę dtuchny, toż to step,
chna wciąż gąlopkę...

a dru-

Mówiłam, że nie mówi się druchna,
a druchenka, pan już tak dawno a nie na:
uczy się nigdy.
—

Ależ

ul, Mickiewicza

23.

BMZHREERAKEKZANUZNWWMAM

ogórka.

Tu już panowie oficerowie—sapery prym

wiodą,

gotowych

sp. z ogr. odp.

to zamaszyście

wytupują swojskiego oberka. Hulaj dusza!
Tem więcej że i bufecik niezgorszy i napić
się można mocnego trunku pod kwaszonego,
ot choćby,

pluszowych,

om. E. MIeszKOGWSKI

ce. Ogorzałe druhenki
i smagli druhowie
to zawijają shimmy, to powłóczyście z dystynkcją

bawelniakołder wa-

ubrań, palt, mundurków uczniowskich.

nauczę

się, nauczę, dziecko,

Poszukuję [0540]
zarządzającej gospodarstwem domowym w
majątku ziemskim. Poprowadzę wzorowo
ogrodnictwo, drobiarstwo, Świniarnię, Posadę objąć mogę od zaraz lub 15 VIII r, b.
Oferty: pod <Ziemianka» do Administracji
«Słowa»,

tyl-

— Najpotężniejsza stacja na- wato: «Szachy jest to samo, co biuro podró- ko ta, galopka...
lony. W roku ubiegłym koszt utrzywdzie starszy sternik pędzi jak rozhudawcza
w Europie. W okolicach ży Tomasza Cooka!»
mania jednego dziecka w okresie
kany rumak z tancerką, depcząc niemiłosierWęgrzy:
Boyda,
Nagy,
Steinar,
Havas,
w
Nadrenji powstaje
nie po butach. Wyrywa jak z kopyta.
półtora rniesięcznym wyniósł 43 zł. Langenbergu
którzy na budapeszteńskim turnieju widzieli

(to znaczy dzieznie
lamkiem),
W prowadzonym
poste-

wpadł do dzbana z wodą 2—letni Jau Jagiełowicz (Kalwaryjska 42), Poszkodowanego
O i dostawiono do szpitaja na Anto-

ul. Zawalna

szacho-

dziennik

Ski <lliustrowannaja Rossija», rozpisał ankietę do światowych mistrzów szachowych z
zapytaniem: «Co to są szachy?»
Dziennik ten chciał się zapoznać z opi.
nją o grze szachowej

Pies wyżeł tresowany

zuszko,

są szachy?

wydawany

Do sprzedania*

jest

bardzo interesująco:

półkolonie letnie 12.000 zł. Ponieważ

Lasów Państwowych
yes
w Wilnie.

KRESOWEGO . ZWIĄZKU

poświęcili swoje życie. Odpowiedzi wypadły

*

z tegorocznej

Z okazji

24, Wasilewski.

Spółdzielna Rolna

® Ф + + Ф Ф Ф + +

wych

SPRZĘDAM.

Że składu Zawalna Nr. 1.
Ze sklepu Kalwaryjska Nr. 2.
W Oddziale Głębockim w Głębokiem

wyrok

i Czernichow,

Czem

na

TANIO

Warszawa, ul. Leszno

SPRZEDAJE

w stosunku do oskarżonych: Rabinowicza, Grynberga i Jacvny.
Wysokość kary Jurewicza
(cygana) została zmniejszona
do dwóch

kowski

H.

chodzie

Superiosiai

czówna:
— Dziewczynki bawią się w balet lat, prawdopodobnie z powodu tego
— Teatr Polski («Lutnia»)
Gospodyni częstuje nas zupą. Na chłopcy w palanta. A, panie dokto- że został on namówiony do kradzie:
grana będzie w dalszym ciągu świetną komedja D. Niccodemi <Głałganek» z uroczą L, drugie
próbowaliśmy
znakomitych rze, K. dzisiaj nie przyszedt. Rodzice ży przez współoskarżonych.
Pilątti w roli tytułowej. Frenetyczne oklaski, kotletów z. kaszką i
@
kartofelkami, wyjechali podobno za miasto. Kazali
oraz ustąwiczny śmiech na widowni świadObronę wnosili mecenasi SzyszDelicje!
chtopcu pilnowač domu.
czą wymownie
o zdecydowanem powodzedzeniu tej znakomitej

45

P. sześcioosobowy

dowiedzieć sę:
Wielka Pohuianka 28-3

trzy lata więzienia,
„Poczciwy* kmiotek otrzymał cziery miesięce za paserstwo.
Sąd apelacyjny w składzie:
przewodniczący
v.'prezec
Borejko
w
szym

«MERCEDES»

na

i pędziła przywitać się.
asystencji sędziów Sawickiego i Bądz:
— Ci z Zakretu. Wyglądają lepiej. kiewicza rozpoznał w dniu wczoraj-

jest ich tu niewiele, mniej niż na
Zwierzyńcu. Tylko tam większa biedoła...
„Zakret”* prowadzi p. Kalenkiewi-

6.

damociód

poszczególnych
drzew
Baksztańskiem,
Brasławskiem, Dokszyc-

Dyrekcji:

Uszańskiem, Święciańskiem,
kiem i innych.
Wykaz jednostek licytacyjnych, warunki przetargowe,
szematy
umów i ofert
są do przejrzenia w
godzinach urzędowych w D. L. P. w Wilnie, pokój
Nr. 7.

Wincen-

schowane

na sprzedaż

na pniu w Nadleśnictwach

przetransportować

konie przez granicę ukryło

Marcinkowskiego

skiem i Nalibockiem, oraz przetarg ustny i za pomocą

kę celem zdobycia
koni.
Wyprawa
udała się i szanowne towarzystwo nie

jednak policja trafiła
žali się

— Dobrze wam tu, dzieciaki?
— Dobrze, bardzo
dobrze..
po
terenie obiedzie bawimy się, proszę pana, w
chowanego w lesie...
przychodzimy

na

Ze zgrozą też przyglądały

dziatwa na półkolonjach miejskich na się panu „ze szklanem okiem“,
Potem przepłynęliśmy z doktorem
Zakrecie i na Zwierzyńcu. Auto zatrzymało się najpierw przed kolonją Wilję i weszliśmy w las uniwersyzwierzyniecką, Duży, murowany dom tecki,

koryszkach i w Podbrodziu, Powiat
Wilejski—w Wilejce, Zabrodziu, Siw- kie w wieku od 7-miu lat do 14-stu,
cu, Kutnie i w Parni, Pow. WileńskoWi
Trocki:
w
_Lawierańcach,
Lawie-

łepetyny.)

7a pokój z utrzymanės
RE

Lidzkiem,
szyckiem, Duniłowickiem, Smorgońskiem,
Trockiem, Międzyrzeckiem, Koniawskiem, Orańskiem,
Baksztańskiem, Trabskiem, Mostowskiem, Wiszniew-

Eljssz
Jurewicz—cygan ze wsi
Michaliszki
pow,
Wilejskiego
i dwaj
— Ten pan z gazety.
Napisze o
żydzi
ze
Świra
pow.
Święciańskiego
was. O, o tobie napisze żeś nie uczesał się dzisiaj... (tu wszystkie dzieci Rabinowicz i Grinberg zawarli spółjak na komendę

STUDENTKA
Sai

do wiadomości,
iż w dniu 31 sierpnia 1926 roku o
godz. 12 ej w lokalu Dyrekcji Lasów Państwowych

kupców, banków, tow.asekuracyjnych Otworzą się znowu szkoły i trzeba dobrotliwie.. Widać, że kocha te px Ž = na © a : S Ч ®
it p.
będzie wracać ze słodkiego farnien- swoje kolonje. Ale i dzięci go ko: (7?
1 S а ппезбе уррозы > d MS

informacje pod wskazanym adresem corocznie przez wydział szkolny mat, į. Bakszta nr. 7 (od godz. 5 do 9 gistratu wileńskiego, w których dziawieczorem).
twa ubogich rodziców zażywa dobro:

IESZCZENIE.

konie:

i—pełne. Doktór bierze jedno Wyrok w sprawie bandy

waż

Niebawem, ot—skończy się lato a za podbródek i wypytuje, inne stroz niem wywczasy naszej dziatwy. fuje, z innem znów przekomarza się

W

OB
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udzieliło
Stowarzyszenie
Chrześcjan
we
własnym
Bakszta nr. 7.

1191)

Nr 181

OWY

$

4

425466666666664606665666666646666464

Doktór

Kobieta-lekarz

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa

— Druhu, czy to wyścig skulingów? A
Przyjęc. 9—1 i5—8 | od 12.5 Chor. kobiece
zmiłujże się, a oaetchnij!
i
Darmo wołać. Nie słyszy. już w dru- oraz Spec. weneryczie, moczopłciowe
skórne ui, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot.
gim końcu...
у
W. Zdr. P. Nr. 31.
Owdzle olicer-saper ucleszne prawi aneg: Bristo!),
dotki. Słuchają go koledzy, kalambury &*
krapiając «gorzką».
Owdzie pan porucznik złem okiem spogląda na cywila, co żonę mu bałamuci. Ta.

ka już swoboda, więc czemużby nie poflirtować z żoną bliźniego!
`
Ustała muzyka. Plusk wiosła dał znać,
że nowi zjeżdżają się goście, To z «Роро!
ni». Przybiła łódź do brzegu. Wysypali się
na brzeg nowi wioślarze i wioślarki. Więc
tumuit

podnosi

się

znaczny,

coraz więcej

par w tańcu, coraz więcej ochoczo.

„dDobrze świtać poczyna, kiedy rozchodzą się druhowie. Przystań pustoszeje. Słychać tylko odgłos fali odbitej od kołyszą-

cych się sennie łodzi...

są

ŁÓŻKA ANGIELSKIE

Warszawskiej fabryki

Konrad Jarnuszkiewicz
i S-ka Tow. Akc.
które w
wyborze

każdej ilości i w wielkim
po cenach konkurencyjnych
są do nabycia w firmie

D/H. F. Mieszkowski *gq"*"
ul, Mickiewicza

23,

Sh

mieniewa już mi mówiła —Fanieczka,

tobie to będzie

NAJLEPSZE

strasznie do

twarzy.

ale pięknie.
—

Tak,

S
tylko

skąd

Dzierżyński

Ka- dostanie dzikich zwierząt — Hagen:
> beck z Hamburga na handel zamientarzyny?
:
— Można i to. Fiszbiny, peruki, ny nie pójdzie?.
—A
ogród
zoologiczny?
hrabia Zubow. Podoba mi się, że
— Cóż pan mówi? Wszystkie draKatarzyna pisała do Voltera. Ja także
pozdychały,
próbowałam pisać do Anatola France'a pieżniki już dawno tam
— A może czasy cesarzowej

S

ale odpowiedzi

nie

ła, niż teraz. A

już

dostałam.

Może

zostały tylko puhacze

i pawie.

Jeżeli

zapomniałam markę nakleić, albo mo- takie zwierzęta wypuścić na głodnych
że poczta wtedy lepiej funkcjonowa” burżujów, to nie one, ale burżuje ich
obiecywał, że wyda

Łunaczarski

moją

mi

korespon-

połkną. I zresztą
naszym

epoka Cezarów przy

kliinacie.

— Aha, przy klimacie. Pani mi o»
: biecała dać asygnatę na dwa pudy
o dworze Ludwików?
— Niezłe były dwory — zgodził drzewa.
— Ach mą żenerał,—dzisiaj mam
— Przecież pan już dostał w
:
się Parski.
taki nastrój, że mi się samej chce sta:
— Tylko, że Ludwicy źle kończyli. przeszłym miesiącu.
pierwszem
uroczystem
posiedzeniu warowa handluje chłebem,
zjawił się frejlinę posłać po setkę papierosów
nąć pod ściankę.
chodzi,
co
о
rozumiem
Nie
swe:
—
— Cóż takiego — zapytał Parski, sekretarz tego towarzystwa skradł u u mniei prosi:—«Ciociu, proszę mnie do predkomu. Czy po papierosy trze- Nie chciałabym takiej karjery dla
szanowna panil Prawdziwy dwór ma*
mnie
etolę sobolową i żamienił na zrobić wice'hrabią»--Sienia mówię— ba posyłać pazia? Jenerale, urządź pan go Lowy.
całując podaną rączkę.
:
jątki
rozdaje na prawo i na lewo, A
—
Nie
chce
pani
Ludwików,
brnijmi
dwór.
jaki
z
ciebie
będzie
wice
hrabia,
jeśli
pół
puda
cukru.
— Nudno, Chce mi się czegoś, a
Cezarów. To byłoby z pani trudno wyciągnąć pół tuzina
— Nie może być. Tylko pół puda ty nosisz gumowe kołnierzyki i masz
— A pani by chciała w stylu no- my w epokę
czego, to nie wiem sama. Wie pan
piękne. Cyrk na sto tysięcy osób a szczap.. Proszę pisać asygnatę,
zawsze czerwony nos? — «Tonic, za- woczesnym,
co, jenerale, chcę aby pan mi urządził mu dali?
— Ach mą żeneral, jakże słuszne
Dzierżyński zamiast swego głupiego
miast
gumowych
kołnierzyków
nałożę
—
Ach
mą
żeneral,
pan
się
zu:
—
Może
dwór
napoleoński?
Lowa
dwór.
:
— To jest podwórze pani mówi: pełnie nie tem interesuje, czem trzeba. żabot, a czerwony nos stąd pocho- by nałożył spodnie ze skóry łosiowej, „pod ściankę* wypuszczałby na mo- jest zdanie: „cięży mi czapka MonoZaraz każę wymieść i zabrać puste Pół puda czy pud co to ma do rze-dzi, že mam chroniczny katar".
a ja bym nosiła biust wysoko; Ka: narchistów dzikie zwierzęta. Okrutnie macha*!

Wydawca

Stanisław

Mackiewiez

—- Redaktor w/z Czesław Karwowski

Odpowiędzialny za agłoszenia Жепоп

Ławiórki.

dencję z Anatolem. A co pan

mówi

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23

:

