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Paryż, 9 sierpnia
Dzisiejsze dzienniki paryskie przynoszą nam pierwszorzędną sensację:
list Jerzego Ciemenceau do Prezyden-

nistrów

spraw

udziału

w konferencji,

ta Coolidge's w sprawie długu francuskiego wobec Amervki. Jak wiado- niczem nie zmienił swego
mo, dług ten wynosi 4.025 m'ljonėw
dolarów. Na mocy układu
podpisanego
w
Waszyngtonie
dnia 29
kwietnia r.b. przez ambasadora francuskiego
p. Henryka
Berenger"a i
amerykańskiego ministra. finansów p.
Andrzeja Melion'a, Francja ma
dług

ten spłacić

w

62

ratach

rocznych

wzrastających z 30 miljonów dolarów
w pierwszym roku do 125 miljonów
w 17-ym; od tego czasu
każda rata
wynosi po 125
miljonów
dolarów.

uważają,

państw

bałtyckich

ż: obrady

wyssane

stanowiska.

Łotwy,

dane, Prasa fińska zaznacza,

Estonji

W

i Polski.

są z palca.

i Polski

Rząd

fiński w

sferach Finlandji

są konieczne

że największemi

odmó-

i bardzo

wrogami

pożą-

porozumienia są

łotewscy socjal-demokraci, którzy naginają do sojuszu z Litwą.
Według ostatnich wiadomości 2 kewla, w tamtejszych sferach politycznych rozeszła się wiadomość,
że kolejna konferencja państw bałtyckich z udziałem Polski odbędzie się w Genewie,
przed rozpoczęciem je-

siennej sesji Ligi Narodów.

„Wobec

reorganizacji Rady Ligi Narodów.

BERLIN, 13.VII. PAT. Całą prasa tutejsza zamieszcza alarmujące
Układ ten spotkał się we Francji depesze z Londynu, Paryża i Genewy, które zapowiadają wielkie trudnośz jednomyślną niemal krytyką. Za- ci w obradach komisji przygotowawczej do spraw reorganizacji Rady Litrzy żądania:
1)
rzucają mu, że spłaty są za wysokie; gi głównie z pewodu stanowiska Polski, wysuwającej
że art. 7 układu pozwala
skarbowi równoczesnego wejścia do Rady z Niemcami, 2) zabezpieczenia zgóry

amerykańskiemu
«skomercjalizować»
dług francuski przez rzucenie obiiga-

cyj rządu francuskiego na

.giełdę. Z

ponownego wyboru do Rady po upływie trzech lat i 3) postanowienia
że ogólne Zgromadzenie nie może odwołać z Rady
niestałego
członka
przed upływem jego mandatu.

drugiej strony opinja francuska
nie
rozumie dlaczego niema w układzie

klauzuli zabezpieczającej
wypadek,

gdyby

Francję

niemieckie

Reorganizacja armji rumuńskiej,

na

W,EDEŃ

spłaty z

najeźdzcy (t. zw. «clause
garde»),

Polemikę

z powodu
spotęgował

de

13—VIII. Pat. Allgemeine Zeitung donosi z Bukaresztu, że

francusko amerykańską
układu
Berenger Melion
układ, jaki dnia 13 lipca

podpisali w Londynie pp. Józef Cailieux i Winston

Churchill,

Czyczerin

sauve-

Dwaj

mi-

nistrowie finansów uregulowali w tym

WARSZA WA,

poważnie

13.VIH
(żel wł Słowa)

chorobie Czyczerina,

zaniemógł.

Potwierdzają

się wiadomości

który istotnie bardzo poważnie zaniemógł,

układzie dług francuski
wobec W.
Brytanji wynoszący 653 miljony fun-

przystępuje

WARSZAWA,

do

o

do tego

sanacji

finansowej.

13. VIII. (źel. wł. sł.). W Gdańsku przystąpiono nareszcie

Górnicy angielscy—przegrywają.

końcowym układ przewiduje 32 raty
WIEDEŃ, 13 VIII. PAT. Neues Wiener Abendblatt donosi z Londynu,
po 14 miljonów funtów.
że konflikt górników z pracodawcami zostanie prawdopodobnie zakończony
Zarówno dzienniki francuskie, a w ciągu przyszłego tygodnia, ponieważ komitet górników angielskich nie

63 proc. kiedy Ameryka zredukowała

go tylko o 50 proc.
Brytanja

Następnie

zobowiązała

się

nie <komercjalizować»

W.

wyraźnie

swego długu.

Wreszcie
pp. Caillaux i Churchill
wymienili listy, & których wynika, że
rząd
angielski
uznaje
francuską
<clause de sauvegarde» i ma nadzieję,
że jeśli ma wypadek
redukcji spłat
niemieckich zmaleją spłaty francuskie

w Anglji, to i.
Waszyngton zredukuje odnośne spłaty angielskie w
Ameryce.

Ta ostatnia
aluzja nie podobała
się rządowi amerykańskiemu. Odpowiedział na nią p. Mellon komunikatem, że Anglja ma najmniej praw do

krytykowania postępowania

Ameryki,

bo z długów * międzysojuszniczych
ciągnęła tylko zyski zarówno mater-

jalne jak i polityczne. Prasą angielska
ostro na to odpowiedziała.

satyryczne

nazywać

państwowe

czonych

zaczęły

„Uncie

„Uncle

Dzienniki

Sam'a*

Shylock'em*,

inicjały

Stanów Zjedno.

a

(U S) przerabiały na „USury*

widzi

żadnych

szans prowadzenia

Ё

dalej strajku.

Los dzieci sowieckich.
LWOW, 13 VIII PAT. Donoszą z pogranicza sowieckiego,

że bol-

Wuja

Sam'a

jak

i John'a

odbyła

Straszny wybuch pod

Budapesztem.

WARSZAWA, 13 VIII. (żel. wł Słowa),
Donoszą z Budapesztu, że
z powodu uderzenia piorunu wybuchł 'utaj olbrzymi skład materjałów
wybuchowych,

w ilości 30 tysięcy klgr. Szczegółów

BUDAPESZT '3 VIIl
amunicji na wyspie Csepel,
osób odniosło przeważnie
oraz od odłamków szkła z
gło wybuchowi 20—30 tys

WIEDEŃ

narazie brak.

PAT. Wg urzędowego
sprawozdania
o wybuchu
o godz. 20-ej zdołano pożar zlikwidować. — Wiele
lekkie rzny z powodu
ciśnienia atmosferycznego
rozbitych okien. W—g
przybliżonych danych, ulekilo prochu.

13 Viil PAT. Wedle doniesień Neues Wiener

Tagebiatt, liczba

ciężko i lekko rannych ofiar w czasie katastrofy na wyspie Cseepel
wynosi
przeszło 300 osób. Miejsce katastrofy otoczone zostało silnym kordonem wojska i policji, gdyż zachodzi obawa dalszych wybuchów,

Bui-

się w Pa-

WARSZAWA,

13,VIIL. PAT. Celem udostępnienia

społeczeństwa podróży

Częściowo rezultat
nięty. Widzieliśmy

uruchomienie w Polsce

i popada
wsadza

w
mu

- Czy

zadumę.

A

rysownik

w usta taką refieksję:

podpisywać?...

warto

było

taki układ

międzynarodowemu

Clemenceau

od roku

życia politycznego się

mimo wszelkich

wycofał.

1920 z

wagonami

towarzystwu

wagonów

sypialnemi,

brał go na Prezydenta

PP”

1

80

|

|

oraz

z prowtneji

Sejm

Rząd dotychczas nie ustalił tej listy i
podobno ma zostać wprowadzonych
dużo elementów radykalnych, a dużo

lecz doprawdy

mniej umiarkowanych niż w tej iiście
wymieniono. W szczególności przepowiadają, że nominacja p. Wł. Grab:
skiego na członka Rady jest wyklu-

nie należy się nadto oburzać. Kler
nie powinien się mieszać polityki,
autor niesłychanych aforyzmów praw- nie powinien partyj politycznych buniczych p. B. Żar zapragnął popisu dować,—lecz nigdzie na świecie kier
wyborów w
w dziedzinie teologji, z równem nie pozostaje podczas
zresztą powodzeniem, jak w dzie- idealnej bierności. Polityk realny powinien się z tym faktem
liczyć,
dzinie interpretacji konstytucji.
a
nie
zawiedzionych
rachub
poNiewątpliwie chodzi tu jednak o
aniżeli niedozór krywać dziecinnemi dąsami i žongiorzecz poważniejszą,
osobą
ks.
Huszny,
czy
że artykuły wać
powodujący,
redakcyjny
klasztorem
Marjawitów
z
Płocka.
Nie
piśmie
wstępne pisuje w poważnem
można
mieć
pretensji
najmniejszej
do
wykształcenia. Gazeta
bez
pisarz
Warsz. Por. zawołała, że te anty-ka* kleru, że poparł ósemkę, —Cóż miał
lóż. robić? Za kim się opowiedzieć?— Za
tolickie wystąpienia są robotą
Nie wiemy nic o zakresie działania socjalistami, czy Wyzwoleniem? —
masonerji w Polsce. Istotnie jednak
te dorywcże ataki na Kościół wy-

"giądają tak niewczešnie, niedowaženie
i niemądrze — że obywatel zdający
sobie sprawę z ogromu zadań, jakie
czekają, — musi
państwo _ polskie

się naprawdę z wielkiem zdziwieniem

w. zaku:

XIX

wspomnień

z lamusa

jak

wyciąganiu

na

zależy

teraz chwili,

w takiej

komu,

czona,

ponieważ

p.

Wł.

Grabski

wcale nie jest prawnikiem.
Pozycja p. Klarnera,
WARSZAWA 13 VIII. (żel.wł,Słowa,

Dzisiejszy
atak «Głosu Prawdy» na
ministra Klarnera nie wygląda tragicz-

nie. Mianowicie „Głos Prawdy” atakuje p. Klarnera za to, że jego rozporządzenie o kontrolerach budżetowych
jest kopjowane
na rozporzą-

dzenju p. Zdziechowskiego.

W isto-

cie rozporządzenie p. Klarnera uchwaJone przez Radę Ministrów, znacznie
od rozporządzenia p. Zdziechowskie-

Były to stronnictwa o wyraźnej, ideowej areligijnej strukturze.—Obowiązkiem Kościoła
było zwalczać
takie

go odbiega.

stronnictwa-—Zwolennicy ugrupowań

liczyć z jego ustąpieniem, aczkolwiek
pośród „piłsudczyków* jest on bar-

inteligenckich, tych

W

każdym

kandydatów
Klarnerze

właśnie, które nie

razie,

na

absolutny

stanowisko

sprawia,

że

brak

po

p.

nie należy się

Dopiero
zdobyły żadnego mandatu, nie po- dzo niechętnie widziany.
dyby
w
sprawie
płac
urzędniczych
winni mieć do kleru żalu,że nie po- £
nie doszło do porozumienia między
dzielał ich

naiwnej

wiary

w powo-

m. Klarnerem

a Marszałkiem,

sprawa

dzenie przy wyborach. — Więc cóż dymisji stałaby się aktualną. W każpozostawało? —Piast i ósemka. Kler dym razie zapewne jeszcze nie w tym
stanął po stronie ósemki,

miesiącu.
P. Klarner
posiada
ten
atut w
ręku, że do pewnego stopnia jest
fachowcem,
zna
swój resort, pod-

wybierając

„walki o wolność w ten sposób i obóz i ludzi, których

wyznania”.

i Rząd.

O skład Rady Prawniczej.

wyborach ósemkę. Nie byliśmy nigdy
ósemki,

o 25 proc. drożej

WARSZAWA. 13.ViIi. (żel,
wł, Sowa)
Ogłoszona w pismach lista członków
Rady Prawniczej
ma
być nieścisła.

zagubiony
W przsie stołecznej
pojawiło się spróchniały ruch ideowy,
kilka artykułów
z nieprzychylnemi z XIX w. w wieku XX stym.
Kier katolicki polski poparł przy
dla
polskiego
kleru
katolickiego
zwolennikami

i tabelowe

cyfrowe

Ogłoszenia

o 25 proo. drożej

Obrońcy ciemnogrodów.
wnioskami i wywodami. Specjalnie
nieprzyjemne jest, że chodzi tu o
dzienniki blisko stojące rządu, jak
np. Nowy Kurjer Polski, w którym-

©

Mickiewicza 24

POWIATOWA—ul.

Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 &
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.

v

osobista
obyczajowość i moralność,
jakkolwiek w wielu wypadkach nie- czas gdy

dla pozostałych członków
gabinetu,
wyjąwszy
min. Raczyńskiewystarczająca,
—jednak
była
na
znaczcały niesmaczny hałas? O przešladogo
i
Staniewicza.
sprawy
finansowe
| to nie wyższym poziomie, aniżeli mowanie „kościoła narodowego",
są
obce.
Ale solidarwłaśnie nadaje całej krzykliwej „pryn- ralność grupy <Piasta».
Dlatego też w kołach finansowych
ność
z
ideałami
ósemki
nie
leży ani uważają, mimo wszystko, że pozycja
ony
cypjalnošci“, z którą został otrąbi
atak na kler polski, specjalnie nie- w tradycjach naszego kleru, ani we p. Klarnera jest dużo mocniejszą niż
nprz. pozycja p. Młodzianowskiego,
wskażaniach Watykanu.
smaczny charakter.
którego absolutny brak kwalifikacyj
Organizacja Zachowawczej Pracy fachowych, nieznajomość prawa, dyPomiędzy ludem polskim, a ludem
stano- Państwowej wstępuje
w życie pod tetantyzm, eksperymentatorstwo przyrosyjskim psychiczną granicę
kiego
rosyjs
hasłemżpogłębienia,
wzmocnienia
życia znają nawet „piłsudczycy*, a nawet
ludu
stwo
katiel
wi bogois
jest mocniejszą niż pozycja min. Mareligijnego
naszej
inteligencji.
Chcestwa
wśród
katiel
i brak tego bogois
kowskiego,
któremu
kierownicze
szumy
walczyć
nietylko
z
areligijnością,
ludu polskiego. Rosjanie wiary
Skąd

chodzi?

O co wreszcie

ten

czynniki nie mogą darować nieszczęreligij- śliwego przeprowadzenia zmian Konnym naszej inteligencji. W deklaracji stytucji i Petnomocnictw w Sejmie.
ideowej
organizacji
czytamy о Ко- Organizacja monarchistyczna,

obja- lecz także z indyferentyzmem

kają, tęsknią do nowych form

sypialnych

sypiainych

3-ciej klasy.

,

WARSZAWA,

się odbyć wielka
obecny

12

rewja wojskowa

p. Prezydent,

TURTO

Clemenceau

VIll. (żel. wł. Słowa),

Saskim,

i t. @.!

tej na kilka lat położy-

w Ameryce

Dziś

nie wy- ku r. z. przybyła

15 b. m,

której

naj-

Tytye

przypomina

ma

będzie

podwórku...

rewizji

W słowach mocnych

warunków,

niewątpliwie

w

jakie

ustalił

układ

List jego wywoła
Paryżu,
Londyniei

do Waszyngtonu z Nowym Vorku nową polemikę na tena czele misja fran- mat diugów. Francja źle na tem nie
długu, wyjdzie. A tymczasem lzby francusuregulowania

ryglował swoje drzwi i pisze książki, cuska
w celu
oraz pamiętnik, który ukaże się po Prezydent Coolidge zapytał go:
°
— Co tam porabia nasz kochany
jego Śmierci. Raz tylko z taktyką ią
zerwał: oto kiedy
w roku 1922 w Stary Tygrys?
P. Caillaux, zaskoczony (pewnie. . J,
Ameryce propaganda niemiecka zbyt
:
bezczelne uprawiała harce na temat odparł dowcipnie:
— Nie wiem, nasze psy nie szu„francuskiego militaryzmu*, wówczas

kie rozjeżdżają się na wakacje. Ratyfikacja układów
w sprawie długów
zostaje „ipso facto” odłożona do
połowy

listopada.

pobudzają

ludu,

naszego

jego fanatyzm, w sposób niezdrowy
(marjapodniecają jego mistycyzm
spekulują

razie

wici) a w każdym
na jego ciemnocie.

nawe

zapałała

tego

na

Że

wsi polskiej.

ćmy

rodzaju

to

nie

doprawdy

widokiem.
Państwo

musi

jest

być

budującym

tolerancyjne
wbrew

opinii

przed zachłannością biurokracji

war-

wobec

wyznań.

Słowo

polskiej broniło cerkwi

prawosławnej

osobiście szawskiej. Ale chodzi tu o cerkiew o

się Prezydentowi Coolidi pro.
stych ten wielki Francuz T

A
„ ge'owi.

katolicką

żarliwość

wyzyskują

którzy

wylęgłe wśród nocy i braku oświecenia

WOT PZPOAARZOECĄ

«Stary

karjero-

Przeważającą ilość stanowią

wicze,

wiary

prawdziwej

kaznodziei

ryzykowne szlaki posuwa się organ
ministerstwa spraw zagranicznych—

za ocean i i U- koj ją kości na tem samem

Po- popularniejszym niewątpliwie Francu-

Republiki. Za- panem Caillaux

na

jest

ordynarnych zabobonach, są to

na

Kazimierz Smogorzewski.

przez jednostki,

chciwością

ze

czy

dnoczenia
Monarchistów
Polskich,
na zebraniu
w dniu 12-ym sierpnia

z niedbalstwem niektórych
księży.
jest pracą nie antykatolicką, lecz proPapieża, któremu „biskupi się sprze- katolicką, jest ujawnieniem wiary, że
ciwiają*. Naogół wśród naszego ru- Kościół katolicki powinien spełniać u
chu sekciarskiego nieskończenie mało nas wielkie zadania.

sferom

pozwolenie

niedzielę

EE ASTER

rządził tam kampanię odczytów, która
Jest Clemenceau

placu

rząd, sejm, generalicja

INTENSO

pojechał
1

na

Kolei

Saskim.
W

tak często się
z pospolitem oszego sekciarstwa
szustwem, z operowaniem im'eniem

udzieli

szerekim

wagonów

próśb i nalegań de- zem (obok Jerzego Carpentier i Zu- Berenger-Mellon.
cofnął, Boleśnie był zanny Lengien) Kiedy w październi-

cyzji swej nie
dotknięty tem, że Kongres

15

pewną sympatją do Marjawitów. Jest
to sekta spekulująca
na grubych

Ministerstwo

Wielka rewja na placu

List „starego Tygrysa” niewątpli- propagandzie
wie również Wuja Sama zastanowi. ła kres.
е

Jerzy

n-rn

реодуоневryczałtem.
twiezczona

Prasą warsząwska

Wągony sypialne 3-ciej klasy.

na opinię amerykańską
w kierunku
rewizji
układu
wasżyngtońskiego.
stronie «New York World» rysunex
bardzo wymowny. Siedzi oto w wygodnym fotelu przy lampie Wuj Sam
i czyta gazetę;
dowiaduje się o manifestacji b. wojskowych francuskich

tylko lekkie

ZZ

ryżu olbrzymia manifestacja b. wojskowych mająca na celu wpłynięcie

ten został osiągnp. na pierwszej

|

wienia, gotowi są do dużych ofiar,
aby mieć złudzenie, że idą naprzód
wane w duchu komunistycznymi. Założono między innemi gminę dziecięcą * w poszukiwaniu prawdy. Ten nastrój nieczności podniesienia poziomu naWARSZAWA 13.VIII (že! w Stowa),
znosząc nadzór starszych i przymus szkolny, Dzieci pozostawione same
wyradza się wśród ludu rosyjskiego szego duchowieństwa.
W uzupełaieniu wiadomości wczoraj:
sobie doprowadziły się do tego, że po upływie 2 ch lat 90 proc. ich w objawy piękne i objawy potworZjednoczeIstotnie dochodzą nas często skar- szej, o Radzie Naczelnej
znalazło się bądź w więzieniach, bądź też w szpitalach z powodu chorób
heroizm gi na nieodpowiednią pracę poszcze- nia Monarchistów Polskich (nie Zjegodny
owania
poszan
w
ne,
wenerycznych i skutków demoralizacji.
dnoczenia Organizacji Monarchistyczstkciarski i w patalogję religijną.
gólnych jednostek z duchowieństwa, nych, jak wczoraj błędnie w „Słowie*
Gwałtowny orkan w New Yorku.
U nas tego niema. Żarliwość re- niedorosłych do swego wzniosłego zostało wydrukowane) podajemy co
Z Nowego Yorku donoszą, iż miasto zostało nawiedzone
gwałtowligijna naszego ludu nosi raczej cha- powołania. Ale pozytywny
wysiłek następuje: Wobec odmowy ze strony
nym orkanem. W przeszło 100 budynków uderzyły pioruny. Woda wtarg:
piękno jej polega w dla podniesienia poziomu
bierny,
rakter
naszego ministerstwa rejestracji Zjednoczenia
nęła do kolei podziemnych wobec czego w kursujących pociągach nastąązaprzywi
m
twarde
m,
mocne
silnem,
piła wśród publiczności nieopisana panika. Tysiące osób musiało opuścić
duchowieństwa, a nawet krytyka i Monarchistów Polskich, a to ze względu na niektóre
ustępy statutu tego
o
dlateg
I
nych.
religij
j
dworcy kolejowe.
niu do tradycy
walka z obniżaniem
tego
poziomu Zjednoczenia, — Rada Naczelna Zjenawśród
amy
spotyk

wzburzona
od opinji angielskiej, al- wybuchów. — Stwierdzono, że większość o iar katastrofy poniosła
Nawet najciężej rannym nie zagraża utrata życia.
bowiem Francja jest dłużnikiem z2- obrażenia
Ia. Dnia 11 lipca

10
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szewicy wybudowali w pobliżu Moskwy całe miasto dla dzieci. W zabudowaniach tych mieściło się około 5.000 dzieci, które miały być wycho*

(lichwiarstwo).
Prasa francuska zachowywała ©
BUDAPESZT
VIII PAT. Mieszana komisja, złożona z przedstawicieli
wiele więcej godności. Opinja tega władz wojskowych i 13cywilnych,
udała się na wyspę Ceepel celem przeprowakraju przecież może być bardziej dzenia badań na miejscu wybuchu. Podczas nocy nie oz
żadnych
dalszych
równo

ul. Majora

rzonych rekwizytów

do narad nad sanacją
i w tym celu frakcja
liberalna wzniosła projekt
tów sterlingów: Rat będzie również 62. zmierzający do obniżenia płac urzędniczych na wzór reformy min. ZdziePierwsza wynosi 4 miljony funtów,
chowskiego z grudnia ub. roku.
poczem
raty szybko
wzrastają
i
już w piątym roku zaczyna się serja
26 rat po 12 i pół miljona; w okresie

jeszcze bardziej angielskie podkreśliły,
że układ angielski jest korzystniejszy
dla Francji od amerykańskiego,
bo
oznacza istotną
redukcję długu
o

—

oglądać za kimś,

stopnia, że zachodzą obawy o jego życie.
Zastępuje Czyczerina, jak wiadomo, Litwinow.

Gdańsk

ul. Wiieńska

ul. Zamkowa

lóż w Polsce, ani też o racji istnienia

zostały z jakie* minister spraw wojskowych wypracował plan zupelnej reorganizacji armji
obradowac
będzie
gokolwiek powodu zredukowane lub rumuńskiej w ciągu lat 10iu. W najbliższych dniach
nad
tą
sprawą
Rada
obrony
krsju
pod
przewodnictem
króla.
Przy
tej
spozawieszone. Albowiem niewzruszoną
przywódców
tezą Francji jest, że nigdy nie spłaci sobności rząd rumuński starać się będzie o zobowiązanie
ona swym sojusznikom z czasu woje partyj politycznych do udzielenia zgody na potrzebne na ten cel kredyty.
ny więcej niż sama nie otrzyma od
tytułu odszkodowań

Berbeckiego

— ul. Ratuszowa

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28
POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

WILEJKA

nojedyńczego

cena

NIEŚWIEŻ

LIDA
detalicznej

)
pocztowa

—

—

172

64

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

konferencji mi-

politycznych

ul Gen.

Maja

GRODNO — Piac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
2'2

wiadomości z Helsingforsu, pogłoski, że Finlaadja

wiła wzięcia

—

państw Bałtyckich w Genewie.

zagranicznych

Według

DUKSZTY

228, drukarni

AM
Opłata

ul. Szosowa

-- ul. 3-go

GŁĘBOKIE

sprzedaży

Pisma ryskie poświęcają więcej miejsca perjodycznej

—

BRASŁAW

DUNIŁOWICZE

redakcji 243, administracji

SQ2

Konferencja

Ryk tygrysa,

BARANOWICZE

1926 r.

z przes

P. K. 0.

ODDZIAŁY:

tradycji apostolskiej, a nie o spekulację na ciemnocie naszego ludu, połączoną częstokroć z dobrym zarobkiem
materjalnym. Nie darmo endecki krakowski Goniec zamieszczał swego
czasu inseraty o poszukiwaniu kaznoz
dziei do Kościoła narodowego,
w
cznie.
płacą 100 dolaró miesię

Dąsy na Kościół katolicki, są niepoważne. Dodatnią ich cechą jest, że
ilustrują doskonale tę pustkę ideową,
którą reprezentuje

nasz

radykalizm,

Inteligencja polska

zamało

nia to wrażenie, które
warło

heroiczne

Obywatelskiej

w War-

1) Zlikwidować Zjednoczenie Monarchistów Polskich, wyrażając jednocześnie życzenie, aby panowie, którzy
statut Zjednoczenia
do ministerstwa
wnieśli, zaskarżyli decyzję pana ministra spraw
wewnętrznych
do Naj-

doce-

w Rosji

stanowisko

w Resursie

szawie, postanowiła:

wy=

naszych

wyższego

polskich księży katolickich. Przechodzi ona dość obojętnie wobec
mę-

Trybunału

Administracyj-

nego.
:
2) Agendy Zjednoczenia

Monar-

czeńskiej aureoli
ks. Cieplaka, ks. chistów Polskich, przekazać istniejącej jawnie i działającej na mocy reButkiewicza i największego może
z jestracji w ministerstwie spraw wewnich duchem i heroizmem ks. Anto- netrznych za L.B.B. 336225 Organiniego Maleckiego, Kilka kart wierszy zacji Monarchistycznej.
Organizacja Monarchistyczna, kiecudnych p. lłłakowiczówny złożyły
rowana
jest przez zarząd w następuhołd męczeństwu ks. Butkiewicza, a
jącym
składzie: Prezes
p. Wacław

żywszego echa to

nie wywarło.

A Niemojowski,
wice-prezesi gen. K. |
Raszewski i mec. Mirosław Obiezier-

przecież dumni możemy być, że właśnie polski heroizm zarzucił sztandar
katolicki tak wysoko, że ujrzały go

lody omywające Rosję

z północy

i

ski, sekretarz generalny
Józef Robakowski,
skarbnik
K. Murzynowski,
członkowie zarządu:
Kazimierz Mo-

rawski,

Henryk

Fukier

t Bogumił

fale Pacyfiku, że zobaczył go i uczcił Orzechowski,
kilku
świat cały. Męczeństwo
tych
Wniosek o zwrócenie sprawy do
polskich księży to piękny
symbol Trybunału Administracyjnego wniósł
Naczelną
p. Mackiewicz.
w naszej
walce
z bolszewizmem. na Radę
Prezes ustępującego zarządu ZjednoJakże słabo i blado wobec niego
czenia Monarchistów Polskich p. Siewygląda przekomarzanie się O ks. fan Dąbrowski, w swojem
przemėwieniu Jikwidacyjnem, przeciwstawiał
Husznę.
się polityce „Słowa*
z okresu
dni
Cat.

Odorono
Nowy, nadzwyczajny wynalazek amerykański
przeciwko
nadmiernemu
poceniu

Żądać

się.

wszędzie.

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926r.

majowych.

W odpowiedzi

na prze-

„mówienie p. Dąbrowskiego, p. Mackiewicz bronił stanowiska «Słowa» a
a jednocześnie
poddał krytyce, niez-

godne z monarchistycznemi ideałami
i poglądami stanowisko posła Dąbrowskiego

wojskowych.

w sprawie

ustroju

władz

Z prezydjum dawnego zarządu Zjednoczenia Monarchistów Polskich do
reaktywującej swą działalność Organizacji Monzrchistycznej, wszedł tylko

p. Mirosław Obiezierski,

SLO

ECHA

KRAJOWE

Go się dzieje na Białorusi.
LIDA

MOROZOWICZE.

Afera szpiegowskaw

Według półoficjalnych wiadomo:
ści przewrót lipcowy w Rosji odbił
się silaem
echem
na Białorusi So=
wieckiej.
Nastroje oddziałów stacjo=
nujących na całym terenie zachodniego okręgu wojskowego podzieliły się
na trzy wrogo do siebie usposobio-

— (x) Zabójstwo
na tle zem:
— Wyzysk lekarza.
O niesumiennem
postępowaniu
i wyzysku sty. W ostatnich dniach właściciel
niektórego odłamu lekarzy wiejskich, folw. Malinowszczyzna, w powiecie
często daje się słyszeć, Oto mały Lidzkim Feliks Willik w czasie poby- ne
tu swego przy pracach na polu
zo:
obrazek:

obozy.

Najsilniejszym

jest

obóz

wierny,
dawnemu rządowi, obejmu:
W majątku
Morozowicze żona stał znienacka zastrzelony z karabinu jący około 70 proc. wszystkich sił
parobka miała niezwykle
ciężki po- przez dotąd niewykrytych sprawców.
do których dołączają się
zabójstwa Willika była zbrojnych,
ród. Zachodziła groźba śmierci, o ile Powodem
również w przygniatającej większości
nie będzie zastosowana natychmiast prawdopodobnie zemsta. Sprawą pozmilitaryzowani pionierzy
i komsopomoc lekarska, Najbliższe miastecz- wyższą zajęły się władze śledcze.
molcy.
Drugą grupę stanowią zwoko— Zdzięcioł; tam praktykuje lekarz
STARE ŚWIĘCIANY. łennicy Zinowiewa i Trockiego, gruSzapiro. Właścicielka majątku, zaniepujący
się przeważnie
w okolicy
pokojona
zdrowiem _ nieszczęśliwej
— Echa bomby na zabawie. Połocka, Slucka-i Zwiahla, częściowo
kobiety,
wysłała
natychmiast
koni Dochodzenie prowadzone w: sprawie
w Mozyrzu,
Trzecia
wreszcie naji list do doktora, presząc go między chorążego Boisse (a nie Braste) usta: mniejsza
grupa
opowiedziała
się wo*
innemi, by łaskawe miał względy na liło, iż rzucił on 2 granaty ćwiczebne
góle przeciwko komunizmowi i przychorą, która jest biedną wyrobnicą i w lokalu ogniska Urzędaiczego w Ś wię:
łączyła. się, do operujących oddzia»
dużo zapłacić nie może.
cianach, będąc w stanie nietrzeźwym i łów
chłopskich,
Wszystkie
grupy
Doktór po przybyciu natychmiast w porozumieniu z sierżantem
Stani- posiadają świetne nowoczesne wypowziął się do operacji, która. trwała sławem Drausem, sierż. Józefem Dzia
sażenie bojowe, skutkiem czego wal10 minut, i poród się udał. Jakież dąszem. oraz kapr..P. K. U. Święciaka w razie spotkania jest bardzo mo-

jednak oburzenie było wszystkich
obecnych, gdy zażądał od biednych

ny. Juljanem „Morgiewiczem.

ludzi
honorarjum,
w
wysokości..
150 zł! Zdzięcioł od Morozowicz
położony jest o 12 klm. Właścicielka
majątku
zwróciła się do doktora z
prośbą by óbniżył nieco cenę, gdyż

uszkodzona

150 zł. to cały kapitał

dla

biednego

parobka.
jednakże
doktór w
arogancki sposób odrzekł, że przyjschał
tylko dlatego, że otrzymał list z majatku, co znaczy, iż miał gwarancję,
że mu zapłacą
tę żądaną sumę, że
wogóle nie będzie gadał i poda do
sądu! Zachowanie
doktora było po-

prostu nachalne.
Trudno

wprost

słów znaleść na

granatu została

eksplozji

Wskutek

Nr 168 1188)

wo

zolna i krwawa.
Na

podłoga, frontowe drzwi,

całym

terenie.

zachodniego

okręgu ogłoszono stan wojenny. Doodłamkami tychczasowy prezes mińskiego GPU.
poszarpane
oraz
okna,
granatu ściany i sufit,
Miedwied został aresztowany z rozkazu
Sierżantów Drausa i Dziadosza rady komisarzy| ludowych jako stronoraz kapr. Morgiewicza przesłano do nik opozycji.
Został. odesłany do
Prokur. przy S$. Wojsk. Okr. lil w Moskwy, gdzie stanie przed sądem
Wilnie.
2
kompartji. Miejsce jego zajął tymczaSTOŁPCE, sowo Wierowskij, przysłany z Moskwy
Ten ogłosił natychmiast rozkaz:o bez— Wykrycie szajki. kolporta- względnym terrorze wobec: żołnierzy,
rzu bibuły komunistycznej. Orga- którzy do 3 dni nie połączą się Zz
na policyjne pow: Stołpeckiego ostatnio wykryły szajkę, która” się zajmo*

wała kolportowaniem odezw komu+
nistycznych na: terenie tegoż. powiatu,

potępienie takiego postępowania. Nie- przyczem jako głównych
sprawców
zamożni włoś.ianie w nagłych wy: zatrzymano: mieszkańców wsi Zucho*
padkach zdani są na łaskę ludzi tego wicze, gm. Stołpeckiej—Drako Daniepokroju, jak dr. Szapiro.
SZA.
la, Szczarę Nestora i Kędziora Nikitę.
KOŁTYNIANY. Wyżej pomienieni uprawiali* powyższy proceder od dłuższego czasu za
— (t) Wyjazd drużyny harcer- pieniądze
otrzymywane z. Mińska. (x)
skiej. Onegdaj zwinęli swój tabor

armją wierną rządowi.
Bolszewicka straż graniczna? po*
została wierną rządowi, dzięki odpowiedniemu doborowi oficerów. Jedy-

nie

w

3.

wypadkach

wypowiedzieli

posłuszeństwo niżsi
oficerowie graniczni, oraz
1 komendant uczastka

na terenie 5 osobpogranotdielenia. (y)

Anglja---Rosja.

Lidzie,

Kochanka sierżanta hersztem

bandy.

W ostatnim czasie organa policyjne w Lidzie wpadły: na
trop szeroko rożgałęzionej afery szpiegowskiej, Banda ta, która
składała się z kilku osób, działała: na. rzecz Sowiętów i Niemiec
dostarczając

ważnych

dokumentów

o

organizacji

naszego

lot-

nietwa, Głównym członkiem tej bandy była mieszkanka m. Lidy
niejaka Czerniakówna, która będąc kochanką sierżanta 11 pulku
lotniczego stacjonowanego w Lidzie, Kazimierza Kozakińskiego,

otrzymywała od niego tajne dokumenta.
W sprawie powyższej
niejaki
zamieszany jest również kreślarz pomienionego
pułku,

Zabielew

Pawel.

„Wykrycie

pomienionej

mania przez organa
niaka z pseudonimu

bandy

‚

Wzięty

w

na

skutek

przytrzy-

znaleziono

materjał
‹

straży pogranicznej niejakiego Jana Woź:
„Saszka* w chwili gdy ten zamierzał prze-

kroczyć granicę do Sowietów.
dotyczący organizacji naszego
winy

nastąpiło

krzyżowy

U Woźniaka
lotniciwa.

ogień pytań Woźniak

przyznał się do

i ujawnił wszystkich członków. organizacji.
Nadmienić należy, iż w dzień dokonywanych

władze miejscowe
miejscowi

kilku członków

żydzi, zdołało

tej

aresztów

organizacji,

przez

przeważnie

uciec.

w

powiecie.

sądowym,

sąd ustalił

winę

oskarżo-

woje6 zdołało zbiedz w niewiadomym nych i skazał; mieszkańców
kierunku—aresztowano zaś zaledwie wodztwa Nowogrėdzkiego GrynczuBazy5 osobników, z kierownikiem jaczejki ka Aleksieja, Gołaczewskiego
lego,
Kuźmicza
Mikołaja
i
Łomejko
Abramem Salzem na czele. Młodocianych
przestępców
odesłano
do Jana każdego po 5 .lat .ciężkiega więdyspozycji sędziego śledczego
w zienia, oraz Chudzika Bazylego, Surzyńskiego Pawła, Ranko'Jana, KaliBiałej podlaskiej.
WiLEJKA, nowskiego Jana, Mikitika Jana, Lew-

W
WIEDEŃ,

kotle
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Bałkańskim.

czuka: Jana, Lewczuka: Stefana, Stra:
kowicza Bazylego, Sałomko Stefana,

—
Ustąpienie
inspektora
szkolnego. 2 dniem 1 sierpnia p, Podgórnego Michała, Awdziejewa JaMajewski opuścił zajmowane dotych- na i Jefimczyka Bazylego każdego
czas stanowisko Inspektora Szkolnego. po 4 laia ciężkiego więzienia.
Na jego miejsce
mianowany
został
Nadmienić należy, iż wyżej wspodotychczasowy
zastępca Inspektora,
powszechnie lubiany zarówno: przez
miejscowe społeczeństwo
jak i nau:

czycielstwo pan Płomiński.
Każdy

inspektor

między

cielami posiada pracowników,

nauczy

mniana banda działała dłuższy
czas
na terenie województwa Nowogródzkiego, szerząc agitację antypsństwo-

wą, na rzecz Rosji

Sowieckiej.

Motel,

którzy

w ten lub inny sposób
ustosunkowują się do swego
zwierzchnika"

Ścisła jednak gradacja na zadowolo-

nych i niezadowolonych,

życzliwych

i odwrotnie daje się zauważyć Ędopiero wtedy, gdy inspektor pozosta:
wia swój urząd.

Mówiąc

o

ostatnim Inspektorze

zaznaczyć wypada, że żaden
z do:
tychczasowych |Inspektorów pracują:

cych

na

terenie tutejszego powiatu

nie pozostawił

w

rodzinie

cielskiej tylu malkontentów,
Stefan Lubicz-Majewski.

nauczy*

co

pan

90300000000059500004000005600.69605

нна M. GOLDBARG

Dentysta

powrócił

i wznowił

przyjęcie chorych.

UL WIELKA

26 m. 1.
W. Z. P. 5665 VI.

ZĘ

RZECZY

Z

kamienic

CIEKAWE.
milczące

W

uzupełnieniu

kamie:

nie,--S$portowe najświeższe rekordy,—
Prześcignięty fakir.
Po wojnie powstało w pafistwach

do

rozmowy

naszego

współpracownika z Imamem parafji mahometańskiej w Wilnie, czujemy się w obo:
wiązku
słości,

wyjaśnić

i uzupełnić

pewne

nieści-

Otóż, jak Informuje nas Imam Smajkie:

wiez, rząd polski ustanowił

pewną

ryczałto-

wą sumę dla duchowieństwa mahometańskiego. Suma ta jest jednakowoż tak znikoma, iż trudno z niej przeżyć.
Z chwilą powstania mufti'atu Zarząd
Gminy Mahometańskiej został powiadomiony przez Min. W, R.i O, P, że suma ryczałtowa

musi

wystarczyć

i na utrzymanie

Miftvego tudzież na prowadzenie kancelarji
mufū'aiu,

ponieważ

budżet

państwa został

już był zamknięty, przeto Ministerstwo nie
mogło ustanowić nowej pozycji rozchodo»
wej w postaci honorarjum Mufii'ego.
A
przecież, że pozycja ta znajdzie się już w.najbliższym budżecie Mia,
W.
BR. 1 0.P.
(e. s.)

22:25

O czem można się dowiedzieć z Fi
daca?— Wydawnictwo... najgorsze,—

Starych

Na marginesie wywiadu.

I

707

kładów

kierowników

Wedle doniesień .Neue Freie Presse z Biało-

grodu,
poseł jugosłowiański
wtęczył
ministrowi spraw zagranicznych
Bułgarji oprócz noty zbiorowej jugosłowiańsko-rumuńsko:greckiej również

Roždzie

stwienskiego, domaga. się kategorycz:
nie, by wojskowa *awjacja
rosyjska

dorównała angielskiej.
ERKSRYTKGSTNOZZZY
ORO ABOCEC ОАННАЧА

Sprawa księdza Huszny.
Dowiadujemy się, że Synod Cerkwi Prawosławnej w Polsce powziął
uchwałę w sprawie
utworzenia odrębnej djecezji dla wyznawców „pol-

skiego narodowego

kościoła"

sławnego*.
Biskupem
tej djecezji zostać
ma

prawo-

djecezjalnym
ks. Huszna,

który do czasu utworzenia tej djecezji mianowany będzie członkiem
synodu cerkwi prawosławnej w'Pol-

słowiańskich, którzy swego
skie, dopuszczając

się przytem

PARYŻ, 13 VIII. PAT,

całego szeregu

Le

Matin pisze,

w

Polsce

rozesłała

skiego

rząd . bułgarski

miernej doniosłości. Sprawa może i powinna być uregulowana
bezpośrednich rozmów pomiędzy zainteresowanemi państwami.

Konflikt

Moskwy

w toku

z Ukrainą.

olityczZ Moskwy donoszą: Ze źródeł poważnych komunikują, iż sfery
ne Moskwy zaniepokojone są bardzo separatystycznym ruchem Ukrainy. Krążą pogłoski,

że na

Ukrainie

utworzena

została

silna

organizacja,

która

wyzy-

skując obecne zamieszki i rozłam:
partji, oderwać chce Ukrainę od związku
sowieckieh republik, Ukraiński
C. Kom. Wykonawczy, składający się przewa!
żnie z urzędników moskiewskich, postradał wszelkie wpływy— Rząd sowiecki
zamierza przystąpić do energicznej akcji zduszenia separatystycznego ruchu
ukraińskiego.

na

dzień

15 sierpnia

r. b.

1Е
id

pod. zasiewy

prawosławnej w Polsce a przywódcami polskiego kościoła narodowego,
za
odroczone na czas nieokreśony.

05

tycznych,

Dziś nie jest już Salecki
niedoświadczonym nowicjuszem,
szukającym właściwej drogi do zamierzone:

po cenach

konkurencyjnych

Barański, Barcikowski: i S-ka
Warszawa,

Zgoda
tel.

Mr 1,

131—62,

101—37,

EJEIEFEIEFIEFIEEMFEJFIE

ŻYTO: oryginalne

1AKžA Dy.
2

W

Dom

poczta Swiątniki

TORUNIU:

łem brzmieniu

prawdziwie

tenorowy,

Radomski,

strefy, nie imponując

ny, że wypełnić

gdyż nawet z

niepospolitą

si-

powinien: każdą: salę,

zabójczą

nieąkustycz-

nością ogrodu walczył. zwycięzko.
Brak forsowania i chęci
wykazania większej siły, niżeli głos posiada,

któremu to złudzeniu ulegają nieraz nawet renomowani śpiewacy, dając dźwięk
krzykliwy i nieestetyczny, usposabia
słuchacza, niezwykle sympatyczniedia
śpiewaka, zachowującego nawetw naj-

silniejszych

tonach,

nieskazitelną

szlachetność brzmienia swego
z przyrodzenia.

głosu,

przeznaczonego . dla

partyj. liryczao-dramatycznych, w jakie obfitują: opery, polskie i większość
oper. niepolskich.
Oprócz wartości pov "ższych, wy«
kazał Salecki bardzo. poważny. stopień artyzmu wykonawczego w posię dynamiką
charakteru

urozmaico-

oraz

w

danego utwo-

pilniej prze-

powstawać wątpliwości — czy takt
jest dwu lub trzydzielny, jak to się
zdarzyło w dodanym nad program
krakowiaczku.
Najbardziej skończoną prod: kcją
artysty była arja Kurantowa ze «Strasz-

<Ży*

dówki», niezupełnie
wszakże
ойроwiadającą rodzajowi jego głosu.

Chętnie się łączymy ze słuchaczami, którzy nie szczędzili artyście.
jawów zadowolenia.

ob-

"Michał Józefowicz.
EEBIEGĄ НА, SEK

SA УОИ ЕСАН

33 tysiące

TSRS

policji.

W ciągu - miesiąca sierpnia we
wszystkich Komendach Okręgowych
Policji Państwowej ukończone zostaną redukcje personelu;

Jest to już od początku
ku piąta fala redukcji, po

1926 roprzejściu

której, mamy nadzieję, że już na dłuższy czas nastąpi uspokojenie.

W. ostatnim okresie ulegnie reduk-

cji na: obszarze caiego państwa oko-

ło 250-300 niższych i wyższych
funkcjonarjuszy, urzędników, i persopomocniczego.

nełu

większości

Komend

ulegnie redukcji

Przeciętnie,

w

Okręgowych,

kilku

po dwudziesiu

policjantów.
, Wskomendzie okręgu warszaw*
skiego najprawdopodobniej nikt nie

n/W.

zostanie zredukowany, a dla tego, że
komendata ma duże braki personalne

i dużo jeszcze etatów nie jest obsadzonych,
Po przeprowadzeniu redukcji zostanie osiągnięty przewidziany
budludzi,
żetem etai personalny—33000

Plae. Wolności 3,

W WARSZAWIE: Bank Kwilecki, Potockii S-ka, Krakowskie Przedmieście, 9.
W

śpiewaków

strzegeć rytmiki
i dokładniejszego
uwzględnienia pauz, aby nie mogło

przyjmują także

zbożowy Władysław

szeregu

ru. Nałeżało by jeszcze

Bank Kwiiecki Potocki i S-ka, Aleje Marcinkowskiego.

POZNANIU;

dalekiej

naszych. Głos jego o ładnem i ciep»

odczuwaniu

bardzo plenne, zimotrwałe, dobrze się krzewiące poleca do siewu

Zamówienia

niezbyt

godne miejsce w

ną, w dykcji bardzo jasnej

ares", RACZYŃSKIEŚO,
ozna a”
w ROGALINIE

najprzedniejszym

sługiwaniu

„ROGALINSKIE“

Zarząd: dóbr

w.

artystycznym odśpiewał arję z

ozime

dostarczamy

przygotowań ani do intronizacji ks.
Huszny, ani;do jego
nominacji na
stanowisko biskupa prawosławnego.
Z innego źródła dowiadujemy się,
że nadanie ks. Husznie godności biskupiej, przewidziane przez umowę,
zawartą pomiędzy
synodem
cerkwi

za-

dowoleniem obserwowałem
wyniki,
dowocdzące niezbicie ; pilnej pracy koncertanta w dążeniu do wyżyn artys:

nego dworu»; z wielkim też umiarem

Saletrę UhilijskĄ

d

za

Kancelarja synodu stwierdza,
że ze
strony władz
cerkwi , prawosławnej
w Polsce nie' poczyniono
żadnych

jego występ i z tem szczerszem

łą, jest o tyle dźwięczny i dalekonoś-

skłonny jest podjąć jaknajenergiczniejsze zarządzenia w ceiu zapobieżenia
powtórzeniu się zajść granicznych. Excelsior stwierdza, że odwoływanie
się do Ligi Narodów oznaczałoby przypisywanie ostatnim zajściom
nad-

o wyznacze-

niu intronizacji ks. Huszny na biskupa prawosławnego
obrządku
łaciń:

cerzy wysokiego
C».. Z tem większem zaciekawieniem
udałem się na

że minister spraw, zagra:

jako

nadużyć.

nicznych. Bułgarji powiadomił ministra Francji: w Sofji, iż

Kancelarja synodu cerkwi prawo*

sławnej

je rokującego adepta w bractwie <ry-

ko:

czasu zbiegli do Buigarji, a stamtąd

jugo-

mitadże, lub jako żandarmi państwowi napadali na terytorjum jugosłowiań-

sce oraz zastępcą metropolity Djoni+
zego w sprawach, dotyczących „polskiego kościoła prawosławnego”.

przeczenie wiadomości

dzie po-Bernardyńskim, dopełnił
we
czwartek artysta operowy Mieczysław
Salecki. Mniejwięcej dwa
lata temu
miałem sposobność poznać tego špiewaka, jako młodego i piękne nadzie-

najzupełniej wolny od barwy barytoriowej,. tak: często dostrzeganej w gło*
sąch zrodzonychw
klimacia. naszej

i notę odrębną. Nota wzywa rząd bułgarski do wydania obywateli

za-

sowieckich profesor Jaszczuk

były oficer sztabu admirała

uroz-

ogro-

przyszłości znaleźć

nich zakładów zachodnio-europejskich. [EEFREEFIEDEJEJFIEJETEHREFEEFHR]
Jeden z głównych

występami

maicili programy koncertów. w.

go cełu, lecz artystą miary poważnej,

A LII

komunistyczne

Szereg-solistów, którzy powodzeniem uwieńczonemi

który powinien

„Morning Post* zamieszcza alar=
W dniu 15 sierpnia w TROKACH
harcerze
warszawscy których obóz
mujące
artykuły w. sprawie
niebezNOWOGRÓDEK.
letni rozmieszczony, był w okolicy
pieczeństwa, zagrażającego Indjom. ze
«ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO»
— Banda dywersantów przed strony Sowieckiej Rosji. Znany
Koltynian.
Harcerze
wyjechali
do
lotWarszawy.
Sądem. W ostatnich dniach w Są- nik Mackenzy Kemedy, który przebył
i otwarcie Teatru Żołnerskiego.
BIAŁA, dzie Okręgowym
w Nowogródku wiele lat w Bolszewjj twierdzi, że
PROGRAM:
armja posiada. w. danej
1) Uroczyste nabożeństwo w farze, 2) Wielki festyn w parkui na
— (y) Aresztowaniekortnsomol- odbyła się rozprawa sądowa przeciw czerwona
wyspie
Zamkowej
(urządza
korpus
podoflcerski 22 baonu K. O. P.)
ców. Organa policji politycznej w 21 oskarżonym z art. 51, 102 K. K, chwili przeszło 2000. aeroplanów oraz
3) inauguracja pierwszego teatru o godz. 7 m. 30 wieczorem, w. murach
którzy
grasowali
w
swoim
czasie
na
90000
żołnierzy
w.
odziałach
lotniciągu ubiegłego tygodnia zlikwidopo D uninika aki re a) Uroczysta Akademja, b) Przedstawienie. Odegraną.
wały w powiecie bielskim, woj. Bia+ terenie województwa Nowogródzkie- czych. Większość pilotów wykwaliędzie krotochwiła w 2:ch aktach p. t. «Teatr Amatorski» — Bałuckiego,
go,
jako
banda
dywersyjna,
mająca
fikowanych
pochodzi
jeszcze
z
car:
4. Bal w Kasynie Oficerskiem.
łostockiego, jaczejkę komunistyczną,
złożoną z kilkunastu żydów w wieku ra celu obałenie obecnego ustroju skich czasów. W Rosji istnieje obecWstęp do Teatru i na bal bezplainy za.2aproszeniami,
;
nie 12 szkćł awiacyjaych, których TRASZ
ARARAT
OZ PR
od lat 16—24, którzy jak wykazały państwowego w Polsce,
Po przeprowadzonym przewodzie poziom: stoi. na wysokości odpowieddokumenty, tworzyli podobno t. zw.
centrum

Występ tenorzysty Mieczysława Saleckiego.

B, Hozakowski, ul. Mostowa,

5

Z tegoż „Fidąca* inna wiadomość. przodowali w Niemczech — jak wia- Syła je, rozsyła na: wszystkie strony,
Mniejsza. Przypuśćmy, nawet, że
Ile kosztuje utrzymanie rocznie jedne- domo — studenci uniwersyteccy. O- Nawet redakcję «Słowa» swoją «Pol. samego
siebie miał na myśli wołająct
go żołnierza? We frankach złotych. becnie wznieśli w Berlinie pomnik na ską w obrazach» uraczył.
wzbił się Orzeł Biały,
Zqowu
paryski korespondent niektórych na- Najkosztowniejszy jest żołnierz w cześć poległych w wojnie swoich;koO co chodzi p, Kowalskiemu?
Jtk za czasów Sobieskiego
szych dzienników (między innemi i Stanach
Zjednoczonych _ Ameryki. legów. I na pomniku położyli
napis
Chodzi mu o podsycenie, o rozUratować Zachód cały

własnej pochiebia, że na czele komitetu redakcyjnego „Fidąc*'a. (bo taki
tytuł ma miesięcznik) stoi rodak nasz,
«Słowa»),

świetny

dziennikarz

i pu-

blicysta polityczny p. Kazimierz Smo-

Utrzymanie

jego

rocznie

kosztuje

w łapidarnej

mowie

Cyceronów

i Li- żarzenie prozą i
pychy narodowej

10038 franków w złocie. W' Anglji wjuszów: Invictis Victi Victuri, co
gorzewski.
państwo wydaje na jednego žolnie- znaczy: <Niezwyciężonym zwyciężeni,
Ostatni „Fidac*, na miesiąc sier- rza rocznie—7.862 fr. zł, Trzecie którzy będą zwycięzcami»,
pień, porusza np. kwestje tak do-. miejsce zajmuje żołnierż niemiecki
Sapienti sat.

b. Koalicji wielkie stowarzyszenie byłych kombatantów
—z centralną rezywy:
dencją w Paryżu a filjami po innych niosłe dla Europejskiej «równowagi» (6.030 fr. zł.) a skarb francuski
krajach aljanckich. Tytuł pełny i o- jak kwestję macedofiską, problemai daje rocznie па jednego żołnierza
w Czechosłowacji,
jak tylko 1.266 fraqków w złocie.
ficjalny stowarzyszenia brzmi
Fede- „niemiecki*
ration Interalliće des Anciens Com. ruch flamandzki w Belgji i t, p. Na
lle kosztuje rocznie utrzymanie
battants,
w modnem dziś skróceniu tem miejscu przytoczymy—tylko jed jednego żołnierza polskiego?
F. . D. A. C. w mowie potocznej i ną wiadomość. Oto, niech kto odpo:
Na to pytanie nie znajdujemy w
wie: jaki kraj, jakie państwo naj- «Fidac'u» odpowiedzi.
w prasie: Fidac,
poniosło
Fidac ma zapewnioną wcale dłu- większe ofiary w ludziach
Niedawno p. Poincarć, przemawia.
gą egzystencję. Przestanie ipso facto podczas wojny?
jąc na bankiecie w
Vigneulles les
Odpowiedź musi brzmieć:
Ru- Hattonchatei przypomniał, że ostatnia
istnieć dopiero
gdy ostat ze stowarzyszonych — w grób się położy.
gia.
bitwa stoczona była na terytorjum
umunja straciła w zabitych i Anglji — podczas woja, domowej
Nieprawdaż?
`
Tymczasem
wydaje w Paryżu <zaginionych» 250.000 ludzi, to zna- między wojskami króla Jakuba i Mon<biuletyn» swój miesięczny, wcale czy procentowo więcej niż nawet moutha., 6 czerwca 1685-go roku.
okazałe czasopismo ilustrowane,
na- Francja. W. stosunku do ogółu swej
„O ziemio błogosławiona, gdzie
męskiej, zdoinej do boju, panuje bezpieczeństwo i pokój|-—zader ożywione,
dotykające
nietylko ludności
spraw stowarzyszenia lecz i wielu straciła Francja w zabitych i „zagi- wołał dzisiejszy.szef rządu
francusspraw i kwestyj politycznych (całkiem nionych* 10 proc., Rumunja 11 proc, kiego a były prezydent Francji — 2
Straszny ten honor przodowania wyspo potrzykroć szczęśliwa gdzie
bezstronnie), drukujące niejeden ciewszystkim pań. nie słyszano huku armat.. od lata
kawy dokument,
słowem organ nie- pod tym względem
tylko zdolny zainteresować byłych stwom, co brały udział w wojnie — roku 1685-go"!
wojaków lecz i, jak się to mówi, przypadł w udziale Rumunji. (NiemW 1813:tym ruchowi patrjotyczszeroki ogół.
Naszej zaś miłości cy—9, 8 proc).
nemu, narodowemu,
rewanžowemu,

*

Kto ma. ochotę. i trzy złote
w kie-

szeni może nabyć
ozdobnie wydane,

dużego formatu,
ilustrowane wy-

dawnictwo p, Qerwazego Kowalskie-

wierszem
i egoizmu

„poznał

ją*

pod

koniec

1914-go zaś zamieszkał na stałe w
Polsce dopiero: w 1922-gim, już zdążył napisać i wydać „Sny Polski czyli
Honor Polski“, „Szkice historyczne
czyli Polska Piłsudskiego" i zapowia-

Gorzej. gdy p. Gerwazy.

wyci.

wego, o hodowię jaknajintensywniej.

jąc w

<obalenie> (!)... Piłsudskiego.
Olto próbka stylu: p. Kowalskiego:
Każdemu powiem:

wstrzymało Polskę. od. trądu Ro,
roby, gdyż pielgrzymki
do grobu

pole przeciwko oto

żydowskiemu,
nacjonalizmu,
socjalizmowi“
o _ pro- raczej
pagandę antysemityzmu, i, bynajmniej pisze sobie od ręki: „Poświęcenie się
nie na ostatek, o zdyskredytowanie i ()ś..p. E. Niewiadomskiego
-

szą polskiego

niż katusży
go!
Dla mnie
Fałsz, aero (1) i z,
Gdyż istotą Polskiej Duszy
Szczerość, honor i Ojczyzna,

go z Bydgoszczy zatytułowane «Polska w obrazach».
`
Jeżeli zaś do tego dadamy polską
Tenże p. Kowalski, który — jak
sam pisze w przedmowie — nięobec- subielność, męstwo, gościnnośći Wiany był w ojczyźnie przez całe życie, rę, to wszystko razem będzie
stano:
a dopiero

Ud natarcia żydowskiego.

polskiej
narodo-

wić tę odrębność

Polskiego

Męczennika (I) jak najwyraźniej udowodniły niezłomność ducha. Polskiego Narodu”,
P. Gerwazy, Kowalski . przemawia-

lack w imieniu

ducha Polskiego Na-

Jest oloi własna p.. Kowalskiego
koinpozycja rysunkowa — cała. plan:

Ludu, sza.

Na niej Orły i sztandary i sze:

dzięki której każdy Polak ma: to w reg wizerunków najwiętszy
sobie od urodzenia, że nawet najpro- mężów w polskim narodzie,

duktywniejsze czyny jego. rodaków
nie mogą zadowalić gdy będą; doko:

czywiście

Kościuszko,

jest

16-tu
Jest оMickie-

wicz, Matejko, Rejian, Sienkiewicz,
nane wbrew tradycjom narodowym z piętnastym
jest ks. Skorupka.a tuż

da drugą serję „Polski w obrazach, uszczupleniem cnoty
zaś «Śny Polskie», jak czytamy mia- a"
Polskiej

lub honoru, tych obok ;szesnastym i ostatnim. Eli:
Duszy, która... gjusz Niewiadomski! Narodzie, patrz
ły dwa wydania,
it. do,
:
i zapamiętaj sobie kogo masz wśród
Te dwie edycje nie budzą zdziOto jaki groch z kapustą rozrzu- „twórców polskiej sławy”, jak pisze
wienia. Pan Kowalski daje swoje wy- ca po aż nadto cierpliwej Polsce p. p. Kowalski.
dawnictwa za pół-darmo, a no, i roz- Gerwazy Kowalski,
Co zaś do ma:szałka Piłsudskie<
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KURJER

GOSPODARCZY
ZIEM

Finansowanie ekspórtu
zbożai lnu

z

woje”

wództw: wschodnich.
W-związku z podjętą przez
rząd
akcją sfinansowania eksportu
zbożś

Ralne:

Banku

Państwowego

Wileński

Oddział

roku,

w kampauji 1926—27

konierencyj

go zainicjował szereg

3

О
w O

>:

nia tegoż z terenów podlegiych Кот-

i nauczycielka

miejscu,

WSCRODNICH

nizacyj trzeba udzielić kredytu w wy- znajduje, Wobec: tego-okres skupu.
sokości około 40000 zł. na okres siemienia lnianego jest stosunkowo
3 miesięczny dla skupu zboża. Syn- bardzo krótki i trwa zaledwie około
dykat.. Rolniczy..przeprowadzałby. skup trzech-miesięcy; w styczniu sięmienia
za pośtednictwem swych
oddziałów Inianego. nie tylko nie. można dostać

Z

Smorgoniąch, zaś: Cemirala. Spółdzielni
za pośrednictwem
odpowiedzialnych

go w dostatecznej iiości i sami

rol:

im dla
siemienia
w stycz-

po

prof,

literatka

ną

oprócz przedstawicieli Banku Rolnego: 600.000. pudów; wpro wadzając-pewne
wzięli udział:-naczelnik Wydziału Rol- korektywy. otrzymamy produkcję oko:

Wojewódzkiego

nictwa

Urzędu

Wilnie,

p. Szaniawski,

w

sami

szczupaki. śnięte 250—300,
go.po: Śnięte 350—400,
+450->480, śnięte 250—300, każyweie;

kitpować:

cenach wygórowanych.

okon

Zapobieżenie

czych p. Rewkowski, prezes związku
Kółek Rolniczych Ziemi Wileńskiej,
p. Węckowicz, dyrektor centrali Spół:

w-Wil-

dzielni Rolniczo-Handłowych=

wagonów.
Licząc przeciętnie. cenę
eksporiową. jednego puda
siemienia
Inianega po jednym dolarze, otrzyma*

my,

że

eksport

samego'

Wi

rektor Spółdzielni Kresowego Związku

dyrektor

b.

Ziemian,p. Obiezierski,

Inianego,

jak i na

rozchodziłoby

nego

w

sfinansowanie te-

goż.

się

tutaj o

celu zmagązynowania.

trzebnej

tegoż, ,

niezbędnie .po-

na zasłew wiosenny,

KRONIKA

jednogłośnie

zdań, zebrani

przyszli do, wniosków:

5

1) Eksport zboża z Wileńszczyzny

istnieje, ponieważ Wileń:

nie

prawie

tego siemienia może się odbywać wyłącznie za gotówkę, która musi być

wypłacona
rolnikowi.
przy zakupie towaru.

na wyszynki i sprze-

pozwoleń

170,

Drób: kury 250—450 gr. za sztukę,
częta. 100—130, kączki. 300—600.

kur-

500 —

daż napojów alkoholowych, szereg
niezwłocznie; osób: zwróciło: się do władz z zapyWobec tego taniem, kto uprawniony jest do wy:

520, płocie 150

128 60

30.10
24,95

Stokhoim

243,70

wej.

— (t) Potrzebne. są tkaczki i
pończoszarki.
Państwowy
Urząd
Pośrednictwa Pracy poszukuje
dziesięć tkaczek do tkaniny drzewnej na

26.86

17614

175 26

128.92

123.28

30,17
2500

3003
24.90

243,44

wyjazd do Grodna.
„jako w Wilnie.

242,80

—

—proc. listy zast.
ziemskie przedw.

—

32,25

dniu

Dziś

Wsch, ał, og.

4 m.10

Wigilja.Euz,
Jutro

Zach, si, o вю

7

4

Hipohtai Kasį

11

URZĘDOWA

ET

— Zezwolenia na zgromadze-

finansowanie

szego, uwaga Banku na Wileńszczyź* je swym agentom i subagentom i w metrów.
cały urodzaj siemienia
ta
sprawa
Jak się dowiadujemy,
nie na ten sposób
zwróconą
nie . winna być
Inianego
był
bardzo
szybko
realizoo:
na.
jest na dobrej. drodze.i otwarcie tej
eksportu, lecź
sfinansowanie
ziarna | przed wany i ściągany zagranicę po cenach, stacji granicznej ma nastąpić w mieproducentów
chronę

niesumiennych

wyzyskiem. ze strony

dyktowanych

przez zagranicznych im- siącu wrześniu r. b.

porterów.
handlarzy, wykorzystujących niezmiertak
w
Rola Oddziału Banku polegałaby
rolnikó
ę
sytuacj
nie ciężką
ych.
większ
na
udzielaniu odpowiedzialnym orgai
h
średnic
jak
ch,
drobny

żyto

dnia

z

Wilnie

w

— (n) Ceny
sierpnia r. b.
Ziemiopłody:

MIEJSKA

13

zakupywania

fakty

notowane

"były

niejednokrotnie

- Trockim

zboża, stojącego w mendlach na polu,
po 2 zł. za pud, czyli po 12 zł. za
cnt. meiryczny. Wyzysk ten jest tem
oczywistszy, iż z Poznania SĄ SYgNA-

wartości
tej раг
siemienia,
organizacja może jednorazowo
pić. Wymienione
w punkcie

którą
sku1-ym

nich 2 dni rozpoczął się dowóz zboża.

95 (w
amerykańska
zenna
Mąka
krajowa
hurcie), 105 (w detalu) za 1 kg,
60 proc. 60—70, 70 proc.
50 proc.;80—90,

były wyniki

rewizji spraw

wydziału

zdrowia Magistratu za rok 1925. Zanotowany

cały

szereg

usterek i nie-

organizacje; Centrala Spółdzielni Rol- 50—55. żytnia 50 proc, 50—55, 60 proc, 45— dokładności w sprawach gospodar70 80, gryczana. czych
niczo Handlowych oraz Wileński Syn- 50, razowa 33—36, kartoflana.
"wzmiankowanego
wydziału
jęczmienna 55—60.
będzie przedłożony Radzie miejskiej.
dykat Rolniczy przewidują możliwość 55—60,
Chleb pytlowy 50 proc. 50—55, 60 proc.
Pozatem postanowiono przystąpić do
lizowane ceny około 24 zł. za cnt, uruchomienia—1-a z nich 6 ciu punk- 45—50, razowy 33 — 36 gr. za 1 kg.
techniczKasza manna amerykańska 150-160 gr. za rewizji wydziału do spraw
zaś konjunktura światowa daje moż- tów skupu siemienia lnianego, a 2 ga
ność przypuszczać, iż cena żyta w zaś 3 ch punktów. Ustalając jako partję 1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70-80, nych za rok 1925.
rzecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczak
60, jęczmienna 60—70, Jaki
70—80.
Mięso wołowe.
160 — 180 gr. za 1 kg.,

kampoanji 1926 — 7 roku utrzyma SIĘ dla każdego z punktów jeden wagon,
kredytu
przy
na. wysokim. poziomie i urodzej ,pol- otrzymamy wysokość
:
cą nabycia wagonu około 7,000 zł” cielęce 120—140, baranie 100—130, wieski ma zbyt. zapewniony.
1ej organizzcji 40.000 zł., a przowe 240—250, schab 260—270, boczek
Dia zapobieżenia nieuczciwej. spe: —dla
ten
kulacji i wyzyskowi koniecznem jest zaś dla 2-ej—.25,000 zł. Kredyt
Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.00 —
zasilenie w gotówkę obiegową solid- musi być udzielony na okres 3 mie- 4.40, l gat. 380 — 390, smajec wieprzowy
zbo- sięczny na podkład weksli
z wysta- 480—500, sadło 400—450.
nych organizacyj, handlujących
Nabiał: mieko 20—25.gr. za 1 litr, śmięątkowa
wienia
organizacji
i
opatrzonych
żyzapocz
drodze
w
żem, które
odpowiedzialnych tana 120--150, twaróg 50—80 za 1 kg. *
nia skupu ziarna już teraz mogłyby rem mająlkowo
ser twarogowy

100 —

150,

masto

Centralę Spółdzielni Rolniczo Handlo=
wych w Wilnie. Każdej z tych orga-

się

go, to wzdryga

bezecny

„wierszyk*

pióro powtórzyć

p. Kowalskiego

ry pierwszy

może

być wyrzucony na

rynek i na który nabywca zawsze się

nie pamięta,

w domu

albo zgoła

nie wie—że

tuż za Cafć Procope, (ulica

imćpan Guiliotin wy+
35 tej. Vaugirard 91)
nalazłszy gilotynę. wypróbowywał ją..
;
P. Gerwazy Kowalski, pużkownik na baranach. Że przy ulicy Saint Hopod -numerem
dziś 217:tym
jak sam się norć
ruszenia,
pospolitego
podnusklepiku
w
a
Guillotin
umarł
„Słopodpisuje, proszący np. redakcję
kuValois
de
Galerie
w
poleca177
merem
okazji
każdej
„przy
wa“ aby
ła jego broszurę w celu jej rozpow- piła Charlotte Corday nóż, którym,
szechnienia” prowadzi formalną: pro- Śmierć zadała Maratowi. W. kamieni akurat
vis-avs teatru Odeon
pagandę:
: cy
na

się
panoszący
Taki—plugawy,

stronicy

czek),

czek),

marchew

pietruszka

młoda

10 —

5 — 8 (pęczek),

nas na Świecie Bożym.
Dziewiętnastoletnia miss

Ederle, córka

osiadłego

— (x)

Delegacja

wojen. w. Magistracie.
bm.

o godz. 8

dzeniem Rady

wiecz,

Miejskiej

inwalidów.
W

dniu 12

przed

nia obrad Rady; przyjęto do wiado*
mości komunikat Zarządu w sprawie
prac przedwyborczych;

delegacją

15)(ре-

buraki

Gertuda

posie-

do Magistratu delegacja Związku

pertrak- dyskusji zostało przyjęte do

walidów wojennych, w liczbie około
30-stu,
na czele z prezesem
tegoż
związku, w celu wniesienia protestu

sprawie budowy i dzierżawy kiosków
w Wilnie. Związek ten, który zawarł
umowę z Magistrałem na powyższe,

pierwszej w południe czyli, że podróż
ich

trwała

równo

28

dni

14 godzin

w Ameryce i 30 minut.
New.

Yorku.

skich) i to jeszcze rekordowo, bo —.
bez najmniejszego odpoczynku:— w. jechali parostatkiem
i minut 40, Nie było aczy: tek spóźnił. się 1'/»

do.

Cherbourga

„Aquitania*. Sta;
z

godziny

racji

Cher-

w

prasie paryskiej, że

z cegieł i kamieni Bastylji zbudowany jest cały most de la Concorde,

tudzież cały mur wzdłuż

Martin,

kanału

Saint

a

Przy tej sposobności przypomnia-

no też, że po dzisiejszej ulicy Saint
Honorć, pełnej
bardzo starych do-

mów,

razy przejechała pod-

ileż jto

czas Wielkiej Rewolucji

Conciergerie

na

z więzienia

plac des Champs

Elyseć la charette rouge..

Przypomniano dalej — czego nikt

Rewizyjnej

się

odreczono,

pory,

na

środę

W środę 11 sierpnia b. r. odbył
dalszy ciąg posiedzenia Rady

Kasy Chorych, które było poświęcone-wyłącznie dyskusji nad wysłuchanem
na
poprzedniem
posiedzeniu
sprawozdaniem
Komisji
Rewizyjnej
oraz działalnością Zarządu.
Bardzo
ożywiona dyskusja, w której zabierał
głos cały szereg delegatów ze wszystkich ugrupowań Rady Kasy Chorych,
nie została zakończona wobec późnej
pory
i dalszy. ciąg dyskusji oraz
głosowanie nad zgłoszonemi podczas

i wypłata

nadal

tych

do

— Zarządzenie
władz
wojewódzkich
w
sprawie
zebrań
kontrolnych:
Władze wojewódzkie

śŚwiad-

kompetencji

Centrali we Lwowie.
:
— (t) Akcja Ministerstwa P. i wydały Urzędom gminnym zarządzeO. S$. w sprawie
rekrutacji ro: nie, że ra zebrania kontrolne, kióre
botników do Francji. W. przewi- odbędą się w jesieni, winni stawić
dywaniu. zapotrzebowania. . Delegacji się wszystkie roczniki wymienione w
Generalnej Francuskiego Towarzystwa obwieszczeniu, które zostanie rozpla-

katowane w gminach w

Imigracyjnego na robotników rolnych

najbliższym

które nie. stawią się
oraz górniczych i przemysłowych na czasie. Osoby,
na
zebrania
kontrolne,
będą powyjazd do Francji we wrześniu r.b.,
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz- ciągnięte do
—

nej poleciło,P: U. P. P. w:czasie do
20 b.m. nadesłać do Ministerstwa po
uzgodnieniu: z Województwem
wykaz ilu robotników rolnych mężczyzn,
ile-robatnic rolnych. (kobiet
ponad
będą

miesiąca

służby

dla

—

ków

(t) Wskazówki

chcących

kończy

się

6.

kontraktowej

sie do 1 września
się na podpisanie

na okres

P.U.P.P, delegaci wspomnianego To:
bez szkody

podoficerów

Z. kóńcem

-bieżącego
letni okres

zawodowych

podoficerów armji polskiej, Po upływie tego terminu . zawodowi w czar.

niewykwakiii:

wego przemysłu i rolnictwa.

odpowiedzialności.

Sprawa.

zawodowych.

do górnictwa i przemysłu
mogli zarekrutować na terenie

warzystwa

(o)

3-ch

mogą zdecydować
nowego kontraktu

letni.

Ponieważ

w

armji panuje
brak zawodowych po»
doficerów, przeto Min. Spr. Wajsko-.
wych wydało
szereg zarządzeń, ma-

miejsco-

dla robotni:

jących

wyjechać do Fran:

cji. W

celu dania

możności

na

celu

zwiększenie

stanu

bezro-

koleją do Fuzanu. Ztamiąd ną statku
do Simonoseki

i pociągiem

*

do Jako-

hamy gdzie już. czekał na podróżnych
statek. parowy

„Empress

of

I tylko jeszcze kilka słów.
Amerykański,
słynny
iluzjonista
Houdini prześcignął--fakirów.

India“.

Ten dowiózł ich do Seattle (w stanie
Wachingion,
Ameryki
Północnej).
Zapowiedział, że kubek w kubek
Tam. dosiedli wspaniałego aeroplanu potrafi wszystko to zrobić, co robi,

systemu Sikorski-Pullman, który
zdrowych, całych i szczęśliwych

ich
do-

produkujący

się

obecnie

w

New

statkiem wygodnie prze- bourga do Paryża popędzili autem, bo wiózł zkąd wyjechali, to jest do New

Yorku fakir egipski Rahman bey.
Fakir pokazał największą swoją.

Przebyli ogółem: 13,000 kilometrów

pogrzebany w trumnie, Houdini kazał:

wiście, koniecznej

potrzeby, bo prze- bardzo burzliwego oceanu,

Z

płynąć lub nawet. aeroplanem .przele- samolot. dla nich przygotowany zepsuł
francuskim dostali
Czyżby już żadnej w Polsce nie na trzeciem piętrze mieszkał. Kamil cięć. Lecz... sprawa sportowal Spori! się, Aeroplanem
się do Kolonji z niemieckim do.
któraby. nie dopuściła Desmoulins i przeżył tam włiśniero: To pasja, to imperatyw przemożnyl
było władzy,
mans swego
życia, stamtąd go
do Mów-że tu myśliwemu: „Poco pan Berlina. i dalej
natychmiast przez
siania po Polsce takiego kąkolu?
Gdańsk
do
Królewca.
masz
się
fatygować?
Możesz
zająca
więzienia
porwano:..
a
Doleciano da Moskwy gdzie oczeStare domy po starych miastach! na obiad dostać. w. sklepie ze. zwierzyną“,
Czego
też
one
nie
pamiętają!
Tylka
kiwał
na podróżników jeden z naj.
Czy nic nie zostało z Bastylji?
lepszych
rosyjskich aeroplanów i najs.
Jest
zaś
i
druga
niewiasta,
wszech.
ich
nikt
nie
pyta...
okazji
Z
e.
Ani kaniienia? Przeciwni
A
ot.
zebraliby
się
do
kupy:
Luświatowa
rekordzistka.
Nikt
tak
znalepszy.
pilot,
Przebycie 2,700 kilogo
narodowe
Święta
nego
tegorocz

przypomniano

Komisji

wobec: spóźnioriej
11, Vill b. r.

osobowego
zawodowych
podoficezwraca się do Magistratuz prośbą o botnym starającym się o wyjazd do: rów. Między. innemi zezwolono na
przyjmowanie
w słan czynny podo*
zmianę ? warunków. tejże
umowy, Francji, zorjentowania się w warun- ficerów
rezerwy.
kach
pracy
we
Francji,
Urząd
Emi:
uważając je za: niewygodne.

Z

cie można

mi

In- kowanych

Niemca, « z zawodu rzeźnika, przepły”.
jest ta ostatni, najświeższy rekord
nęła kanał La Manche (25 mil angiel- szybkości.

14 godzin

czeń, wymiar

zgłosiła się 21 lat), ilu robotników.

co do ostatniej decyzji Magistratu w
nieso-

względnie
zabezpieczonych lone 550 — 600, solone 480 — 520, йезего›
wywrzeć pożądaną interwencję na osób,
rynku zbożowym. Konkretnie ių na- kaujcją hipoieczną na nieruchomości. we 600—660.
Jaja: 140—180 zą 1 dziesiątek.
Siemię Iniane jest tym produktem
leży mieć na uwądze- dwie organizaWarzywa: kartofle młode 10—12 gr. za
gospodarstwa
drobnego
rolnika,
któorąz
y
Rolnicz
cje; Wileński Syndykat
1 kg, cebula 180 — 200, młoda 5 — 8

W

Rady

trzono następujące sprawy:
zatwierdzono protokóty kiłku ostatnich posiedzeń; zatwierdzono wniosek
Zarządu w Sprawie trybu protokółowa-

przyznaniu względnie odmowie świad.

— (o) Z miejskiej komisji re- czeń należy

browarowy wizyjnej. Na ostatniem posiedzeniu
jęczmień
34 — 36,
nizacjom kredytu zaliczkowego na owies
36—38, na kaszę 32—34, otręby żytnie 24—
miaskup
siemienia
Inianego,
przyczem
cenach,
jęczmienne miejskiej komisji rewizyjnej, odbytem
6,
:
pszenne
26,
po niepomiernie niskich
i
m
afski
kredyt
ten
winien
osiągnąć
wysokość
11
sierpnia,
rozpatrywane
Oszmi
ostat- w dniu
ciągu
W
zniżkowa.
Tendencja
21—22
e
powieci
nowicie w.

Wyzysk polega na skupywaniu zboża
Wileńsko

sali obrad

debat wnioskami odtoczono na na:
czasie przystąpić do zorgani- czynności tyczące się ustalania, wy- Stępne posiędzenie, które się: odbę:
szym
przychodni lekar- miaru i pobierania opłat ubezpiecze- dzie we środę. 18. Viil. b. r.
nowych
zowania
terenie swego powiatu a niowych, nałeżących się od tych przedskich na
Natomiast
załatwianie
mianowicie: w Wilnie, w Mejszagole siębiorstw.
WOJSKOWA
spraw wypadkowych, t. j. decyzje o
i Niemenczynie.

( brak),

30 — 31

b. r. w

Miejskiej odbyło się posiedzenie Rady Kasy Chorych, na którem rozpa-

—į

skupu, a następnie eks- dawania.pozwoleń na sprzedaż piwa nia publiczne. Komisarz Rządu poportu
siemienia
winno nosić charakter i wina. Min. Przemysłu- i Handlu daje-do wiadomości osób zainteresonie eksportujących
portujących. a
prawie
wyłącznie.
zaliczkowy,
gdyż wyjaśniło, że i do tego
bar
uprawnione, wanych, że przy składaniu do Komi:
jako
zboże, Północne powiaty,
po
skompletowaniu
wagonu.
siemiee.
Ubezpieczenia
skarbow
dość
władze
jedynie
pewną,
są
sarjatu Rządu podań o udzielenie skiego Zakładu
dają
dziej urodzajne,
—. (0). Sprawa-« otwarcia: no- zezwęleń:na- zgromadzenia. publiczne od wypadków. Zakład Ubezpieczeznaczną nadwyżkę nad. miejscową. nia i otrzymaniu, frachtu — eksporter
konsumpcją zbóż, to jednak nadwyż* może za fracht otrzymać niezwłocznie wej stacji na przewóz towarów t.j. wiece, konferencje, odczyty zbio” nia od wypadków we Lwowie, dogotówkę od importera zagranicznego do portów
Obeenie rowe i t. p. nałeży zgóry. wskazać kąd były skierowywane
wszystkie
bałtyckich:
ka ta nie wystarcza na zaspokojenie
i
pomoc
Banku
jest
tutaj
zbyteczna.
przewóz
z
na
«
kosora
Stacją
sprawy
tyczące:
się
ubezpieczeń
od
przewo
adres
zą
nazwis
i
imię
po:
najbliżs
jedyną
iowych
połudn
nia
zapotrzebowa
dla: organizacyj skupujących towarów do: portów bałtyckich z Wi» dniczącego zgromadzenia. Wskazana wypadków, obecnie otworzył Oddziawiatów województwa. W roku bieżą- Kredyt
zaliczko- «leńszczyzny
Łodzi i Warszawie
która osoba winna-również podpisem swo: ły w Krakowie,
jest st. Grajewo,
cym nawet północne powiaty będą siemię lniane należy dawać
wo
w
wysókości
odpowiadającej
bierze
ona,
że
przeciąż
(Aleje
Jerozolimskie
4) przyczem Woić,
jest
że
stwierdz
па
tego,
u
podaniu
„względ
pomimo
na
ze
im
zboże
owały
import
jakich wartości całej partji siemienia,, a. nie stanowi jeszcze drogę okrężną. Wo: na siebie odpowiedzialność za zgro- jewództwo Wileńskie należy + do odspecjalnie ciężkie warunki, w
ułatwiłoby bec tego miejscowy
działu Warszawskiego. Do przedmio:
prze- madzenie.
związek
się odbywał zasiew ozimych w zesz- jego części, co znacznie”
konkurencję
z
obcemi
kupcami.
Dodo
towego
zakresu działania
tych odwystąpił
'
leśnych
opaców
braku
mysłow
powodu
z
łym roku Oraz
SAMORZĄDO WA działów 'należą
z prośbą o uruwszelkie czynności,
kolejowych
roku. tychczas skup siermienia. lnianego na władz
dów na początku lata w tym
odbywał
się w ten chomieniu
stacji, a
jeszcze jednej
nowych tyczące się zgłaszania do kategorji i
przewidywać eksport Wileńszczyźnie
— (x) Organizacja
Jedynie można
sposób,
że
przyjezdni
z
zagranicy
pobliżu
(w
w
Riczki
y
st.
cie
zczyzn
mianowi
Wileńs
z
terenie klasy niebezpieczeństwa poszczególna
ia,
ch
przychodni lekarski
owsa i jęczmien
Ta droga skróci przejazd pow. WileńskoTrockiego. Sejmik nych przedsiębiorstw, czynnych na
wysokości, nieprzekraczającej 200 wa: grossiści przywozili ze sobą, znacz: Suwałek).
oraz
gonów 10 tonnowych. Wobec powyż- niejsze sumy w gotówce, „rozdawali do portów bałtyckich do 100 kilo- Wileńsko-Trocki zamierza w najbliż- terytorjum danego Oddziału

połaciskraju | im-

szczyzna należy do

6. Vill

po ożywionej
wiadotował. viceprezydent
p. Lokuciewski mości sprawozdanie d-ra
Rafesa
z
oraz radny. mec. Engiel, przyrzekając „wyników ankiety wśród
ubezpieczoiż. sprawa; wyżej wytnieniona zostanie nych i wyjaśnienia Zarządu 0: zmiąw miarę
możności,
po ponownem nach, dokonanych przez Zarząd
na
rozpatrzeniu jej przez komisję gospo- podstawie: tych wyników;
wysłuchadarczą, przychylnię, dla tegoż. związku no. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
załatwioną.
za rok 1925, przyczem zatwierdzono
i bilans
za
PRACA I OPIEKA SPOŁECZN A zamknięcie rachunkowe
rok
1925,
a
rozpoczętą
dyskusję
nad
Województwo
Wilenskie
zaliczone do oddziału Warszaw- sprawozdaniem ogólnem i wnioska:

Z pomienioną.,

SOBOTA..

płacy

— Z Rady Kasy Chorych.

—

3150

Warunki

Oprócz tego potrzebne
są: ройczoszarki umiejące pracować na maszynach okrągłych i płaskich.

Papiery wartościowe
Pożyczka dolarowa 68 50 (w złotych 621,29
>
kolejowa 140.00
143,50 —
5 pr. pożycz komw,
43,75
4350
—
pr. pożyczk, konw,

Pań-

Pośrednictwa

duszu bezrobocia w sprawie:
wydawania zasiłków z tytułu państwowej
pomocy doraźnej. Na czele tego kompietu sianął inspektor: Łuniewski, mar
jąc do pomocy przedstawiciela . urzędu wojewódzkiego
i lzby
Skarbo-

KRONIKA

MIEJSCOWA.

— (o) Pozwołenia. na sprzedaż piwa i wina. Wohec niejasnego brzmienia: ustawy 0 monopolu
spirytusowym z_dn. 31 lipca 1924 r.,

wania

—

węgorze

(4)

siemienia lnianego posiada
Spółki Akcyjnej. „Len Kresowy* p. niecoSkupodmienny
charakter, niż innych
H. Mohl i członek Rady. Nadzorczej
zbóż.
Mianowicie,
ponieważ produ: na mocy
której
wydano: rozporzą:
Rolniczo:FandloCentrali spółdzielni
: centem siemienia Inianego jest prze- dzenie o tem, że jedynie - władze
„wych w Wilnie, p. Z. Ruszczyc.
przeto i skup: skarbowe uprawnione są:do wyda*
tej, po dłuższej ważnie drobny rolnik,
Na konferencji
wymianie

we. 480—500, śnięte 440—450, sielawa 250—
300, wąsacze żywe 480 — 500, snięte 350 —

380,
Inia- drobne
80—100.

siemienia

siemienia przynajmniej w ilości.

lnianego z Wileńszczyzny da waluty
eksportowej na sumę około 300000
Rolniczego, p.
leńskiego Syndykatu
Lnia: dolarów. Wobec tego należy zwrócić
Korkliński, dyrektor Syndykatu
dy- pilną uwagę tak. na eksport siemienia
nego-w Wilnie, p. Brzostowski,
dyrektor

p. Turczynowicz,

przyczem

sfinansowanie skupu

rasie żywe 380 - 400, Śnięte 250—280, karpie
żywe 450—500, śnięte 320—340, lęszcze Ży-

175,70

Urzędzie

otrzy:

w

piei kontrolerów. czynności biura fun-

młode 5—10 (pęczek), ogórki młode 40—150
GIEŁDA WARSZAWSKA
gr. za „100 szt., groch.strączkowy 15—20.gr.
12 sierpnia 1926 r.
za litr., fasola strączkowa 30 — 40 gr. za
1 kg. kapusta świeża ,25—30 za 1 kg, ka- Dewizyi waluty:
lafiory 15 — 50 za sztukę, pomidory 80. —
Tranz.
Sprz.
Kapa.
110 za 1 kg.
Dolary
9,01
9,06
9.02
Jagody i owoce: czarnice 30 — 40 za litr, Holandja
36495
36586 _ 364,04
czarkg.,
1
za
gr.
porzeczki czerwone. 60—70
Londyn
44.17
44,28
44.06
ne 180—200, wiśnie 200—220, borówki 20-25 Nowy-York
9.07
9.09
9.05
za litr, agrest 60;— 70 gr. za 1 kg., jabłka Paryż
2490
24,96
24,84

37,

bezpłatnie

Pracy.
— (1) Drugi -komplet. kontro:
lerów akcji państwowej pomocy
doraźnej Poczynając od dnią dzisiejszego rozpocznie pracę drugi
kom-

ub. m. o godzinie 4-ej popołudniu, o czem zawiadamia stroskana

2693

zainteresowane mogą

tę broszurkę

stwowym

CÓRKA

ło 600 wagonów „siemienia, z czego
zjawisku
dyrektor Qd- na eksport zagranicę idzie około 300 temu wysoce szkodliwemu.
również
jest
obowiązkiem : Banku,
Spółek Roini-

działu Centralnej Kasy

nie,

wiosnę muszą

mać

26:go

dnia

poniedziałek

się w

odbyło

spoczynku

wiecznego;

miejsce

2) Właściwym i jednym
z głów: niu sprowadzać. siemię lniane z zaniejszych produktów eksportowych granicy, z Łotwy, przyczem najczęśPierwsza z szeregu tych konferen- z Wileńszczyzny jest siemię lniane. ciej wraca Zz powrotem- siemię Iniane
cyj odbyła się w Wilnie, w dniu 28 Podług przygodnych obliczeń obszar eksportowane. z Wileńszczyzny,
naBanku, pół zasianych lnem
lipca b.r. w. lokalu Oddziału
wynosi
około wet w tych samych
workach,
tylko
następne miały miejsce w Baranowi- 50000 ha. Przy średnim urodzaju z po znacznie wyższych cenach. Rów- 10—60, gruszki 30—70, śliwki 100—110.
Praga
Cukier: kryształ 133-136 (w hurcie), 138- Szwajcarja
czach—2 sierpnia r.b, w Nowogród- 1 ha około 15 pudów siemienia, moż* nież i rolnicy, wyzbywający się sie170
hurcie),
(w
155
kostka
detalu),
140 (w
Wiedeń
Е
—5 sierpnia.i w. Grodnie,
na obliczać produkcję siemienia Iniagr. za'1 kg,
Włochy
W konferencji w dniu 28: lipca nego w Wileńszczyźnie na około mienia na jesieni=po-niskich cenach, (wsdetalu)
ke.
1
za
gr.
Ryby: liny żywe 480—500
dla zdobycia siemienia na zasiew na
Belyja
w, Wilnie.

Banku

petencji Oddziału

Osoby

przeżywszy lat 76, po długiej a
na. Wołyniu,
urodzoną,w Krzemieńcu
ciężkiej chorobie, opatrzona św.. Sakramentami, zasnęła w. Panu dnia «1
lipca 1926 roku w Tarnowie.
rakowickim
w Krakowie
Wyprowadzenie zwłok;z kaplicy na cmentarzu
wick

nicy na zasiew. Skutki-tego są fatal.
Spółdzielni Rolniczo-FHandiowych. Pła- ne, gdyż olejarnie « miejscowe, a w

mowałyby ceny na: terenie Wojewódz- zakupić odrazu
potrzebnej
twa Wileńskiego, zabezpieczając rol- całorocznej kampanji ilości
nikowi. zbyt jego produkcji bez. strata lnianego, zmuszone są,już

MARJA

BOHOWITYNOW
KOZIERADZKICH

wdowa

w_Święcianach,. Głębokiem, Qródku i na;rynku, ale bardzo często nie mają

cąe 'cenysza pud žyta o kilkadziesiąt
# groszy wyższemiż prywatni handlarze; ich liczbie największa:w Polsce „Kursfer organizacje te w krótkim czasie unor- landzka Olejarnia w.Wilnie*, nie mogąc dla braku środków. obiegowych

misrodajaymi przedstawicielami
stwierdzezainteresowanych w celu
nia możliwości eksportu zboża i Inu
oraz. ustalenia. warunków. sfinansowa=

ŚWIDERSKA

gracyjny przy Min. Pracy
i Opieki
Społecznej wydał broszurkę pod
tytułem „Wskazówki
dlą. robotników
chcących wyjechać da Francji*. Broszurka ta zaopatrzona w mapę. Francji omawia warunki jakie musi posia:
dać starający się o pracę we Francji
oraz warunki pracy i płacy
tam
na

Yorku.

parostaikami,
12,000 samolotem
6,500 bądź koleją bądź autem.
Jak jednak... nie duży

jest

„Sztukę*:

Przebył kwadrans

żywcem

i siebie zamknąć hermetycznie w trum-

glob

ziemski! Skoro go może okrążyć w
niespełna
miesiąc
malutki
człowieczek.
Ala ć propos sporiu. Jak wysoce
cjan
Uziębło,
Wacław
S udnicki. komicie jak ona — nie gra w tenisa! metrów. do Omska, przeważnie ponad
Władysław
Zahorski, Juljusz. Kłos Pomyśleć tylkol Zato też i wieść;o. lasami. bez. końca,
. kosztowało 4,000 nim się dziś ludzie interesują dowodzi
jeszcze by sobie dobrali paru do- pannie Zuzannie Leglyen prawie, że dolarów. W Omsku po raz pierwszy. ‚ chociażby tylko drobny, fakt. W u.
od wyjazdu pp. Evans i Wells pozwo- biegły czwartek odbył się w Warszawie
brych znawców
Wilna, i wydaliby już dociera „pod. strzechy”.
Juljuszowi Verne. tylko się... śniło; lili, sobie na odrobinę snu, I dałej... mecz footbalowy rozegrany. między
vademecum po Wilna /pamiątkowych
koleją
do. Czity, <Polonją» (mistrzem Warszawy!) a
— kamienicach! Bo daleko jeszcze że kiedyś tam, ktoś, potrafi obiechać transsyberyjską
że najlepszą w świecie. żydowską ,drugrzeczni,
tak.
byli
chińscy.
Celnicy
dni.
80
w
Świat,
czyli
ziemską,
kulę
nie wszystkie „stoją* w przewodni
«Hakoah».
Dziennik
„Nasz
kach.
A tu.tymczasem
co się dzieje obec- nie tremędzili znakomitych sportowców żyną
Przegląd*
ogłosił
konkurs
z
nagrodanie? Oto pp. Edward Evans i Linton. rewizją..W. Charbinie—siurpryza. Przy*
Wells, obaj Amerykanie, puściwszy gotowano samolot omyłkowo.na jedną mi: kto najdokładniej przepowie reNie zwracamy uwagi na rzeczy się w podróż z New:Yorku 14 czerwca tylko osobę! Tedy Evans leci aero- zultat! Rozkupiono w lot nieskończoną
niesłychane o 16 godzinie, wrócili doń okrąśyw- planem a Wells jedzie pociągiem. ilość kuponów konkursowych. Е
wprost
nądzwyczajne,
Górą—sport!
wciąż, dziejące się i dziejące dookoła szy kulę ziemską 16 lipca © pół do Spotykają się w
Mukdenie.
Dalej

nie. Spuszczono ją na linach aż na
dno rzeki Hudson, bardzo głębokiej.
I tam, na dnie rzeki w zamkniętej

szczelnie tiumnie przebył
półtorej godziny.
Dobyty

Houdini—

na brzeg, wyszedłz trum-

ny nawet bez śladu zinęczenia.
Powiada, że to jest źruc,

którego

tajemnicy nikomu jednak nie wyjawi.
Obecni przy eksperymencie lekarze
i uczeni—tylko

kręcili

co innego mieli robić?

głowami.

Cz. Jankowski,

SEA

Bo

4
— (I) Pobór rocznika 1905 na całością muzyczną czuwa kapelmistrz M.
terenie województwa wileńskiego dał Kocnanowski, Zainteresowanie premjerą, jak
widać

następujące wyniki: zgłosiło
się do
poboru około stu procent poborowych, przyczem uznano za zdolnych
całkowicie do służby wojskowej około
60 proc.

Prywatne

Roczne

z popytu

na bilety, olbrzymie.

Początek o g. 8 m. 15 wiecz. Bilety nabywać można od g. !1—1 w kasie Teatru
Polskiego, od g, zaś 3 ciej — w Teatrze Letnim,

— Drugi i ostatni występ M. Salec-

kiego

SZKOLNA.
—

o

SŁOW

Dziś

w

ogrodzie

wystąpi po

po-Bernardyńskim.

raz drugi

i ostatni

świetny

tenor opery warszawskiej 1 lwowskiej Mieczysław Salecki, który na pierwszym
kon:
cercie zyskał wielkie powodzenie, bisując

Kursa

Handlowe w Wilnie. Zarząd poprawie wszystkie numery,
wyższych Kursów koncesjonowanych
Na dzisiejszym koncercie M. Salecki odprzez Min. W. R. i O. P,, egzystują- Śpiewa arje: <Poławiacze „pereł» — Bizet'a
cych od 1919
roku
zawiadamia, iż <Manon» — Masseneta, <Żydówka»— Hale«
zapisy
na Kursa
na rok bieżący vy, oraz szereg pieśni,
Orkiestra pod batutą M. Salnickiego

przyjmuje
sekretarjat Kursów
we
wtorki i piątki w godz, od 12—2 w

lokalu Szkoły

pisania

kona:

Wykłady

rozpoczną się we
wrześniu w godz.
od 6—9 wiecz.
Program
obejmuje
następujące
przedmioty:
buchaiterja
ogólna
handlowa,
bankowa, przemysłowa,

arytmetyka

respondencja

i

handlowa,

biurowość,

nach, oraz języki

maszy-

angielski, francuski

i niemiecki.

Ё

SĄDOWA,

— (t) Sesja wyjazdowa

Sądu

Okręgowego. W okresie od 13 —
21 b. m. sesja wyjazdowa sądu okręgowego w Wilnie w składzie: przewodniczący v. prezes
A. Owsianko,

—

wy-

Meyerbeera,

! KRADZIEŻE,

aresztowania

hersztów

się

jednej

nocy

dnia

kradzieży

koni:

W

gminie Podbrzeskiej

pow. Wi-

leūskiego we wsi Dostoły u Stankiewicza Wincentego 2 konie, u Witkowskiego 1 konia, u Baltowskiego1 konia, u Bohdanowicza 1 konia. Jedno-

KRESOWEGO

E

ul ZAWALNA

=

Sprzedaż

BB

petentów

we

właściwym

terminie.

wartość

niż

wyższe

od

były

3 —4

świadczy

O

dużej

Po-

nieujo!-

w

zieniu na Łukiszkach.

— (k) Odezwy antypaństwowe.
Od pewnego czasu
na terenie Wi-

tucji na niekorzyść zastawców.
Porządanem by było, by odnośne

lefńszczyzny,

a

wileńskiego,

pojawiły

bloku partyjnego t. zw.

ność
statut

podpisują.—Niezależna partja chłopska,

jego z ramienia

pomienionej

insty-

został

jeszcze

przez władze b. Litwy Środkowej.

wy, po przedstawieniu tańce, Początek
830.

Wstęp

od 20 — 50 gr.

TEATR

i MUZYKA,

Teatr Polski
(sala <Lutnia>),
Dzisiaj po raz ostatni wyborna komedja
Verneniila <Orzeł czy reszka» z L, Pilatti
w roli tytułowej.

wo

chora,

pozostawiona przez

gminy

Niemenczyńskiej.

narazie

nie ustalono.

jej

Państwowych

w

rozmaicona

świetnym

zespołem

warszawskiej. Dziś premjera długo oczekiwanej egzotycznej operetki
Brommć
«Меsalinette», udział w której bierze całkowity
zespół na czele z M. Czerniawską,
J. Koz*

łowską, M. Dowmuntową, oraz Li Sempolifskim, S, Marskim, M. Dowmuntem,
M.
Czbuiskim, S. Laskowskim, W operetve tej
po raz pierwszy występuje nowo-zaangażowany balet, składający się z 14osób
pod
kierunkiem i z udziałem prima baleriny A,
Zabojkinej, który wykona w fakcie
II-gim
«Taniec kąpielowy w haremie», oraz wielki
balet «Bakchanalja wschodnia». Przyboczna

— Bez nóg
Pewien

naokoło

Urząd
rostwach

oficer

amerykański,

wojny

utracił

nogi

przedsięwżiąć

postanowił

stępować w

Wojewódzki

przetargi

oraz będzie urządzał wiece

wojenne, a uzyskaną w
gotówkę chce

„„pisze artykuł.
Świetna

postać

Anatola

niedawnej przeszłości,

i

w Nowogródku

POWIAT

France

Ależ poco.

aptecznych.

Doktór

France swe

Było

dziennikarskie

obrazAnatol

Bristol).

z kapitalistami

H

podaje

konkursem

pomyśleć

o

stać pisywać korespondencje z Pary-

Е

Rado

Biusi

którą p. Brousson dyskretnie w swojej książce nazywa:

„Pani”

i którą

i

nia.

>

nie zdąžy

na

czas do Wied-

P. Nr. 31,

płue*

=

WILNO,

Królewska

rzyjimę

D

uczącą

młodzież

mieszkanie

się

z

utr”yma*

całkowitem

niem,
fortepian
miejscu, opieka

na
soli“

dna, pomoc w naukach.

Ofiarna 2 —

ARTO
KORZYSTAĆ.

na

16.

EAARIZSZOA COEUBRZA

„.
Przyjechałam z
Azji daję lekcje gry na

cytrze 1 zł. та godzinę, w przeciągu
dwuch miesięcy, każdy

uczeń będzie grał.
Adres:
Zarzecze, ul.
Połocka Nr 28 d. m. 4

o rekiamie!!!
Biuro

1,

Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego
(telef. 314).
Konto P. K. O. 80.150

O SPRZEDANIA

Reklamowe

STEFANA

GRABOWSKIEGO
Garbarska 1, tel

w Wilnie
82.

D

folwark
limowo

dnie

Micha(wzglę-

zamiana

z

do-

płatą na dom w Wil
nie)
(2 klm
od st.
A powiatu

wieciafiskiego,

obszarze

o

185,05

dzie-

sięcin z zabudowaniem
gospodarczem.

natychmiast.

Wiadomość:

Wilno,

1 września

na drewno

o godzinie
»

1 a 10 września

użytkowe, stojące

na

1926 r. odbędą się w poniżej
pniu, a pochodzące

z dan'my

wymienionych

KUPIĘ
LokomobilĘ

Sta-

lasowej:

13 tej w Toy
(lokal Starostwa)
w idzie
w Nowogródku „
»
w Słonimie
»
»
w Stołpcach
»
drewna oraz ceny wywoławcze:

rolniczą

Sosna

Šwicrk

ewentual-

nie kompiet
młotarniany używany
w dobrym
stanie.
Oferty

Adm'n,

<Słowa» pla

m!

wyw

1.762,49

97,00

od 5,25 do 6,25

500

2 768,54

ceny wyw

814,21

21 837,05

od 6,75 do 8,75

ol

102,08

lane

gatunki

В, 5.

AUCZYCIEL

wychowawca

Razem

182549

zakresie

1.781,99

5,75 do 6,75

561,10

od

5,75 do 6,25

1,50

od 4,25 do 5,25 |
475 40

12 720,78

od 7,40 do 8,60 | od 6,00 do 650

ceny wyw.

6,00

od 5,15 do 6,65 |

17

53 96

15 46

16 641,07

8,00

od 5,50 do 6,25

5.990,31

wyw.

od 500 do 5,50 |

2560,34

2,051,34

od 5,50 do 6,25

4,50
1

1 225,37

=

kradz.
portfel z
czarnej chromowej skóry zawie:
rający zł 650, oraz
książ, wojsk., wyd,

SUR

od 3,75 do 425

przez P. K. U

22.778,96

8806
od 3,50 do 3,75

—

rem?
—

Chce

wyjechać

dziś

udziela

wieczo-

A któż go zatrzymuje?
Pan.

Musi

każde

>

mięć artykuł

od

właściwe

Starostwo,

jak wyżej.

nie, aby ten człowiek zabrał artykuł.
Ma pan pół godziny czasu.

Dobrze.
gdziekolwiek

Niech

tego

odprowadzą

nieznośnego

wy-

słańca «Neue Freie Presse» która mię

czyni
swoim
niewolnikiem.
Niech
mu dadzą szklankę wina a proszę mi

podać

„Figaro*, «Humanite»

i «Cro-

ix».

Idzie się po gazety. Wielki poŚpiech. Wyrywa się je, Wszyscy się
m

Pani, pan

i sekretarz.

unieważnia

się,

4668 | ODDAM
5 pokoi, służbowy,
kuchnięi ogródek
w WILNIE za mamieszkanie

w

TORUNIU, .
Wiadomość: Ko:
lektura Loterji —
Wilno,
Witojdowa 53

Nowogródek, dnia 9 sierpnia 1926 r.

chciałbym wiedzieć, czy się coś zda- je cytat.
Cytat ten
jest ogromny i gabinet, Ten papier z kobietkami mu:
rzyło w ciągu tego tygodnia?
wycięty z „Croix*. Pani przeciwstawia simy wyrzucić przez ckno, Tyle stra— Czy pan spadł z księżyca? cytatowi z «Croix» cytat z «Huma- conej pracy.
Czy pan mieszka w Paryżu, czy w nite» także dosyć duży. Sekretarzowi
— Pani, jest tu passus z Lamennais...
— Panie, mamy
tylko kwadrans
czasu. Ach jak ja pana znam.
Panu
trzeba osiem dni, aby znaleść cokol-

wiek w gazecie.
Lemennais.

go

z

Czy

Gdzie

to ma

gabinetem?..

jest

co

Nie.

pański

wspólne-

A

no to

Nie rozumiem jak mogłem
się zgo- się inaczej na pociąg. Nie może cze: wszystko
jedno.
To i tak będzie
dzić na podobną katorgę.
kać dłużej ani jednej minuty,
tłomaczone, a więc zniekształcone.
Nożyczki dźwięczą. Wycina się z
‚ —
Dać mu jeszcze
szklankę
Trzecie pojawienie się zmęczonego
gazet całe ustępy. Kraje się na ka- мпа ..
Franciszka.
:
— Eh,
wałki artykuły wstępne.
proszę pani, juž wypil ca—
Człowiek
z
„Neue
Freie Pres— Poco to zmieniać? —pyta Апа- łą butelkę. у
и
se“ twierdzi, że nie może stracić po
tol France—Przecież i tak ci Niemcy
" — Co to było? Białe, czerwone? sady, Już wychodzi. Objadł się kom— Białe, proszę pani...
będą musieli tłomaczyć.
pletnie,

Wchodzi Franciszek, służący.

—
Freie nego.
Może
szklankę Szynki,

— Pani. Człowiek z „Neue
Presse" się niecierpliwi.
—

Dajcie

mu

jeszcze

A więc przejdźcie do czerwoFrance podpisuje artykuł.
Zatrzymaj go jeszcze kwadrans— Jaka szkoda,—powiada po
on jest głodny.
Dajcie mu pisaniu — taki piękny artykuł, podTen
albo sera. Na miłość boską... pijaczyna napewno zgubi go gdzieś

France... co pan
arty gazet latają jak liście w wina.
wyrabia.. Rysuje
parku podczas burzy.
France z wielką trudnością
reda: pan małe
kobietki, zamiast pisać,
— Przedewszystkiem, moja pani, guje pierwsze alinea, potem następu- Przecież miał pan teraz wywrócić

Wydawca Stanisław Mackiewicz — Redaktor w/z Częsław Karwowski

Świę-

ciany na imię Tomasza
Klimowicza — rocznik
—1896, zam. we wsi
Szakiny
gm. Michałowskiej
Dokument

Oferty, opłacone stemplem, należy składać w zapieczętowanych kopertach z asas +Oferia na kupuo drewas užytkowegos, we wlašciwem
Starostwie i najpóźniej do godziny 12-ej w dniu, wyznatzonym na przetarg. Do ofert
ołącza się kwit Kasy Skarbowej
na złożone tam uprzednio
wadjum w wysokości 3 proc. od ofiarowanej kwoty lub równowartość tegoż w państwowych papierach pupilarnych.
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo dopuszczenia po przejrzeniu ofert również i do przetargu ustnego.
informacji

rekomen-

Sigmy,

łe

Bliższych

i

dacje, poszukuje
miejsca w domu
obywatelskim na cały
rok. Olerty w Admin'stracji «Słowa»
dla

od 3,25 do 4,25

Stołpecki
ceny wyw,

miesz-

czas w

Szwajcarji i pracował
% dziećmi słabowitemi i nerwowemi, posiadający
poważne

39 923 57

Słonimski
ceny

w

szkoły

średniej, który

referencje

Nowogródzki

wojen-

żą do wiedeńskiej, żydowskiej, „Neue
—
Panie.
Przyszedł
człowiek z
Freie Presse".
Obowiązki korespon: „Neue Freie Pressy*.
denta tej gazety
przejął wielki Fran.
‚ — Cóż chce odemnie ten człocuz Anatol France, późniejszy sym- wiek z „Neue Freie Presse*?
patyk komunizmu. Postarała się o to
— On chce artykułu.
Powiada,
przyjaciółka nieśmiertelnego pisarza, że musi wyjechać dziś wieczorem,

(obok hot,

(Przyczynek do terapji grużlicy).

POST ZZ ZZZROTTO OOO SBE W

Lidzki

sposób

polityki fran-

Nr. 24

W. Zdr.

NIEMOJEWSKI

przetargach.

do wiadomości, że pomiędzy

ofert pisemnych,

Ф вОФ
3
»
6
”
10

27

przeciw-

Co tydzień, we środę około piąte
wieczór miała miejsce następująca

ceau został prezydentem
ministrów
i wobec tego zdecydował się prze:

Mickiewicza

„Leczenie

Kosztorysy i oferty na żądanie wysyła

wy-

Będziemy
go razem
pisali.
Nie święci
garnki
lepią
To tylko

artykuły. chodzi o krytykowanie

ul,

Wołożyński
teny

Poco zmusza mię

to w dniach kiedy Clemen- cuskiej,

Kobieta-lekarz

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa

tel. 230—13

pana. Uprzedzałam pana kilkakrotnie,
pomniana przez
p. Pouquet,—zaraz pani do tego pensum tygodniowego? ale pan nie słucha tego co mówię.
Kongo? A wreszcie w Paryżu żdarzy- wyrywa się z rąk to co on napisał.
po jego śmierci narysowana została
— Dostanie
pan osiemset
fran— Panil Obelżywe jo słowa prze- ło się to właśnie, co pan tym wie- Wszystko to razem już daje jedną
w zbiorze anegdot, wydanym przez ków za artykuł. Będzie pan mógł co szywają mi serce.
Obelżywe i nie- deńczykom opisze. Ci wiedeńczycy szpaltę. W tym jednak momencie naJana Jabóba Brousson.
Ta ostatnia tydzień złożyć jedną więcej wizytę słuszne...
wszystko przyjmą z wdzięcznością.
stępuje powtórne zjawienie się Franksiążka czeka jeszcze na tłómacza swemu antykwarjuszowi.
;
— Pani. Na litość boską
proszę ciszka,
— Niech
pan się nie rozczula.
polskiego.
Wyrywamy
z niej dziś
— No dobrze. Ale ten artykuł, Wystarczy, abym o coś prosiła, żeby mi przyjść z pomocą. Przeklęta „Neue
, — Człowiek z «Neue Freie» mó:
kilka kart, aby zwłaszcza z kolegami to pani go będzie pisać.
3 pan tego nie robił. Trzeba koniecz- Freie Presse" zatruwa mą starość. wi, że wyjeżdża bez artykułu, spóźni

dziennikarzami
podzielić się
kiem w jaki sposób pisywał

materjałów

w dzień otrzymania.

obie

także tak będziemy nazywali.
Anatol France
z początku protez stował:

—

wuję

VICHY ETAT.

Ogłoszenia i różne reklamy do wszystkich pism PRZYJMUJE
na warunkach BARDZO ULGOWYCH.

objektów
leśnych

przeznaczyć na swoich

nędzy inwalidów

Najtańsze źródło zakupu

dentystycznych jest skład
»ZESZA»
w Wilnie uj. Skopówka 5.
Zamówienia
zamiejscowe
wykony:

kał dłuższy

*

my

Świeżo przy-

7.

12

współtowarzyszy broni, którzy pozostali bez środków do życia.
wykona marsz turecki.
Amerykanin chce w ten sposób
W akcie lil-cim
licytacja haremu.
M.
zabić
nudę życia i przyczynić się do
Dowmunt kreować będzie jedną z najlepnych.

w razie zawarcia

a miestącu SIERPNIU

teatrzykach

ten

| Dentyści i technicy dentystyczni!!

(aga

llość

gwardja sułtana, składająca się z 12 chłopców pod dowództwem 5-cio letniej Łodi

szych
swych
roli — głównego
eunuchą
Muchamed. Reżyseruje L. Sempoliński, Nad

Czas

w ilnie.

ustne, poprzedzone

pod-

zamierza

rozmaitych

Dyrekcji:

Wykaz ilości gatunków

róż na około świata. W tym celu wynajął dwóch silnych ludzi, którzy w
wózku dla kalek mają go przewieźć
po całej ziemi.
W czasie podróży

po-

Państwowych

Dn.

świata.

bogaty

U

zmuszony będzie
40
dostarczenia określonej
ilości listów w określonym
terminie,
Zarząd
Banku prosi
osoby,
reflektujące na długo i
krótkoterminowe pożyczki nie wyżej niż na 120/o
rocznie, o nadesłanie Bankowi
natychmiastowo
niewiążącej wiadomości, że ubiegają
siłę O pożyczkę, z oznaczeniem
potrzebnej im sumy w
dolarach i z wymienieniem
swojego
adresu,
oraz
nieruchomości
którą
pragną
zastawić
(nazwa majątku, ilość hektarów,
albo miasto,
ulica i numer domu).

Ogłoszenie

chorej

który w czasie

į od 4—5 pp. od dn. 20 b, m.

..222.00000301033000200030000000000

Wileński Bank Ziemski

do przejrzenia w

Że świata.

baletowym

od lat 6 do

ul. Miekiewicza 43—2
od godz. 5—8.

cen

sióstr Korzeniowskich.
Początek o g, 8-ej 30 wiecz.
— Teatr Letni (ogród
po-Bernardyński).
Ostatnie
występy operetki

Wilnie

w Wilnie pokój Nr

w

Zatrzymaną .uinieszczono w areszcie
centralnym.
— Podrzutek. Około kościoła św. Pio(od 20 gr. do 2 zł.
gr.), sądzić należy iź
tra na Antokolu znaleziono dziecko płci
sala będzie wyprzedana do ostatniego miej- męskiej
w wieku od 6 do 7 dni, Podrzutka
sca.
skierowano do przytułka Dzieciątka Jezus,
W poniedziałek premjera
arcywesolej
komedji W. Rapackiego <Ja tu rządzę», uniskich

są

Lasów

Wobec zbliżającego sią zamknięcia sezo-

nu letniego, orąz niepomiernie

w

Nadleśnictwach

i ofert

brata z

Nazwiska

6,

do szkół

1 oddziału, ul. ś-io Jakóbska 12 — 6
(koło kościoła św. Jakóba).
Zapisy codziennie od g. 10—2 pp.

skórne

Ponieważ,

<<рM

ZCZ

Dyrekcja

odezwy

Poszkodowanego pogotowie odwiozło do żydowskiego szpitala,
— Kradzieże.
13 b. m. dokonano
w Wilnie 9 kradzieży;
— Bezdomna warjatka. Dn. 13 b. m.
na brzegu Wilji została zatrzymana umysło:

Ej

RAZA
и NU

godzinach urzędowych w D.L.P.

„Międzypar-

Komunistyczna frakcja sejmowa, Bia— Z Polskiej Macierzy Szkol- łoruska Robotniczo- Włościańska Hronej. Dnia 14 bm. 1926 r. w lokalu mada, Niezależna socjalistyczna partja
Koła PMSz. im. T. Kościuszki Nowa pracy.
Aleja 2, staraniem
sekcji dramatyczOdezwy są redagowane w wybitnie
nej przy wyżej
wspomnianem
Kole antypaństwowej formie
i jako takie
odbędzie się przedstawienie; na pro- są konfiskowane przez organa policji.
gram złoży się: 1) <Tajemnica», 2)
— Samobójca. Dn. 13 b. m. około do<Chrapanie z rozkazu», farsa 1 akcie mu Nr, 15 przy ulicy Piłsudskiego otruł
niewyjaśnioną trucizną Władysław WierChrzanowskiego oraz dział koncerto- się
niakowski.
o godz.

+
UNZUK
Ši

szematy umów

gowe,

wniknęły w działal- tyjny Sekretarjat do walki o amnestję
«towarzystwa»,
którego dla więźniów politycznych *,—Odezwę

tego
zatwierdzony

Krucza

przygotowanie

z nauką
jęz. francuskiego
(syst. froeblowskim),

Przyjmuje się dzieci

“u

hna

Przyjęc. 9—1 15—8 | od 12.5 Chor. kobiece
orąz spec. weneryczie,: moczopłciowe
i

Baksztańskiem, Uszańskiem, Święciańskiem, Brasław
skiem, Dokszyckiem i innych.
Wykaz jednostek licytacyjnych, warunki przeiar-

NN. kol.

władze nareszcie

=

N

szczególnie powiatu
się

Warszawa,

Powsze

układu o umieszczenie emisji dolarowych listów

wię-

ności taksatora tejże instytucji, lub
też o zupełnie świadomem
działaniu

Racjonalne

zastawnych,

gólnych drzew na pniu

p. sę-

osadzono

J. Saidendorfi,

Soli.

3

Wymienionego

oraz tabletki (comprimćs), pastylki i sole
Żądać we wszystkich aptekach i składach
Jeneralna Reprezentacja na Polskę!

Szkoła

Daezewskiej

średnich

Celestins, Hópital, Grande-Grilie

i zakup:

Dyrekcja Lasów

— (k) Szpieg litewski. Dowództwo 6 Brygady KO.P.dnia wczoraj.

razy licji politycznej,

oszacowane.

1—147

M.

SEAT

daje do wiadomości,
iż w dniu 31 sierpnia 1926
roku o godz. 12ej w lokalu Dyrekcji Lasów Państwowych (W. Pohulznka 24) odbędzie się przetarg
ustny i za pomocą ofert pisemnyc h na: eksploatację
terenów karpinowych w Nadlešnict wach: Wileńskiem,
Rudnickiem, Ławaryskiem, Uszańskiem, Stołpeckiem,
LidzDokszyckiem, Duniłowickiem, Smorgońskiem,
kiem, Trockiem, Międzyrzeckiem, Koniawskiem, Orań:
skiem,
Baksztańskiem,
Trabskiem,
Mostowskiem,
Wisznięwskiem i Nalibockiem,
oraz przetarg ustny
RROZZEDCEPO PETZ ZCEK PEER
i za pomocą ofert pisemnych na sprzedaż poszcze-

ogólną sumę 1725 zł. W czasie tej Druskisa Witolda,
który jest o skarlicytacji zauważyć się dało, że więk- żony o spiegostwo
na rzecz Litwy
sza część przedmiotów
osiągnęła na i znajdywał na służbie litewskiej po-

wyższą

TELEFON

cześnie skradziono kilka wozów
i
dwa chomonty. Jak mówią, kradzieży

szego odesłało do dyspozycji

Prywatna

ORYGINALNA

VI CH

#

Owsa
Jęczmienia
Otrąb żytnich
i pszennych

ADU

Ogółem zlicytowano 19 zastawów na dziego śledczego 6 rewiru niejakiego

licytacjj

1

ZIEMIAN

BZ

wały mieszkańców Baranowicz Stani— (x) W sprawie Tow. Zastaw.- sława Błaszczyka, Zygmunta Frosula
Handl. w Wilnie. Onegdaj w io- i Andrzeja Kondratczyka jako podejkalu Towarzystwa Zastawowo-Han- rzanych © podrabianie 50-cio grodłowego w Wilnie,
przy ul. Bisku
szė6wek. Pomienionych
odstawiono
piej nr. 12, odbyła się publiczna li- do dyspozycji władz sądowych.
przez poszczególnych

ZWIĄZKU

188 (1198

6846460462000000000660000005409566056R

dramat w
8 aktach

przewodów moczowych, żółciowych i wątroby,
dyspepsję, artretyzm, reumatyzm
LECZY
RADYKALNIE

WODA

Żyta

a.

RÓŻNE

wykupionych

| Choroby

B SPÓŁDZIELNIAR OLNA a”

oraz sędziów Kontowta i Okulicz- dokonała ta sama szajka w odwecie
Rackiewicza wyjeżdża do Głębokiego za areszt swych przywódców.
gdzie rozpozna szereg spraw karnych.
Skradzione konie, jak ustalono do
Jako przedstawiciel urzędu proku- chodzeniem, poszły do Litwy.
ratorskiego oskarżenie w tych spra— (x) Aresztowanie fałszerzy
wach wnosić będzie
podprokurator bilonu. W ostatnich dniach organy
Zaniewski.
policyjne
w Baranowiczach areszto-

cytacja zastaw'orych|orzedmiotów nie

„W DOLINiE ŚMIERCI" (Piekło złota

a

bandy

z

11 na 12 go bm. masowej

Нт

NATURALNYCH
KOLORACH.
KULTURALNO-O ŚWIATOWY
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)
NAD PROGRAM: «Kon bez <b> — farsa w 2-ch aktach.
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.
KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszedniefod godz. 4 m. 30.
POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3-ciej, w dnie powszednie o godz. 5-tej.
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczapińskiego.

przez policję powiatu
Wilefńsko Trockiego, jeszcze dotych- go
chczas nie złapani członkowie szajki

dopuścili

Dziś będzie wyświetlany

w

— (k) „Zemsta“ koniokradėw.
Mimo

o koniokradów

nauka

pisania na

«Prorok»

WYPADKI

ko-

handlu i prawoznawstwie. Jako przed:
mioty dodatkowe będą wykładane:
stenografja, nauka

z op.

«Romans»
Czajkowskiego,
Uwertura
<Czarna domino» — Aubera, Fantazja z ap.
<Żydówka» — Halevy i »Toreadori Audaluzka» — Rubinsztejna.

na maszynach

przy ul. Mickiewicza 22—5.

Marsz

Miejski Kinematograf

Nr

Odpowiędzialny xa sgłonagnie Zenon

Ławińnki,

w rynsztoku.

Drukarnia „Wydawnictwo Wiieńskie” IKwaszelna 23

