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niezamówionych

zgromadzenia

są
ni-

11-go

Ligi.

się — rzekł -— lecz sprawa
bynajSpecjalną uwagę wypada zwrócić na posiedzenie komitetu dła reor:
mniej nie pogrzebana.
Niema wpra*
ganizacji
Rady. Wobec żądania Hiszpanji zwołania tego komitetu zebranie
wdzie pewności czy będą
Niemcy i

nie ograniczy się do załatwienia

jedynie

formalności,

lecz

Dwie mogą być ewentualnajmniej jest faktem, że narody otrzą- może mieć bardzo nawet doniosłe znaczenie.
sesji
komitetu
jakieś
sać się zaczynają z ducha
Wersa!- ności: albo rząd hiszpański uzyskał po majowej
obietnice,
które
dopuszczałyby
możność
dojścia
do
kompromisu,
albo
też
skiego, vom Geiste von
Versailles,
rząd
hiszpański
pragnie
smusić
komitet
do
urzędowego
skonstatowania
który „zatruł wzajemne stosunki naw
Radzie
nie uzyska i komitet
czyni
rodów". O połączeniu się Austrji z że Hiszpanja stałego miejsca
oficjaine
dyskryminację
pomiędzy
Niemcami,
a
Hiszpanją,
a
wtenczas
Niemcami ani słowa. Hr. Lerchenfeld
wzywał tylko do zlania się w jedną Hiszpanja wyciągnie z tego wniosek.
W tym drugim wypadku może zachodzić obawa, że nawet pierwsza
solidarną masę.. całego narodu nieczęść
prac komitetu upadnie i cała sprawa reorganizaaji
Rady
zostanie
mieckiego. Zaś t. zw. „austrjacy” do
wniesiona
bez
żadnego
przygotowania
przed
Zgromadzenie.
jakiego narodu należą? Zakończył p.

ambasador swoją mowę wzniesieniem
„Nasza

Niejasna

ukochana ojczyzna,

nasze Państwo Niemieckie niech

sytuacja w Genewie.

ży:

BERLIN, 16 VIII. PAT. Welt am Montag donosi z kół dobrze poinformowanych, że mimo oficjalnego optymizmu
sytuacja w Genewie
przedstawia
się
niejasno,
Celem
zaspokojenia
aspiracyj
Hiszpanji w spra
Biskup z Lineu, dr. Gióllner, któwie
stałego
miejsca
w
Radzie
Ligi
Narodów
wysunęła
podobno
Francja
ry już parokrotnie bardzo ostro wy*

jel* Poczem całe zebranie odśpiewała
„Deutschland, Deutschland iiber alles*
stępował przeciwko

dzie

damskiej,

tegoczesn*j

tudzież

projekt aby na pół stałych miejscach następowała zmiana
nie co 3, a co
5 lat i aby Hiszpanii zabezpieczono już dziś ponowny wybór po upływie

mo-

przeciwko

5 lat. W

udzielaniu ślubów za t. zw. dyspensą
ogłosił obecnie list pasterski polępiający samobójstwo
i przypominający,
że samobójcę nie wolno grzebać przy
asyście duchowieństwa, że dla samobójcy niema miejsca
na cmentarzu
oraż, że nie wolno
„za samobójcę"

odprawiać mszy ani też modlić
za samobójcę. Biskup Gfóllner

na

ten sposób

lat 10.
Dziennik

miałaby

Hiszpanja

zapewniony

twierdzi, że takie same żądania

w razie

udział

urzeczywistnienia

tego projektu wysunęłaby i Polska i że trudności wzrosną,
piłyby rówriież z podobnemi żądaniami i inae państwa.

Kampanja

w Radzie

gdyż wystą,

się
BERLIN,
16 Vill. PAT, Cała prasa popołudniowa bez różnicy zapama trywań prowadzi ożywioną kampanję w sprawie reorganizacji Rady Ligi.

na celu przykrócenie istnej
epidemii Berliner Tageblatt twierdzi,
że projekt
mandatów
pół statych na okres
samobójstw, której widownią jest też pięcioletni jest pochodzenia polskiego. Dziennik. ten twierdzi
w depeszy
i Wiedeń. Dość powiedzieć,
że w z Genewy, że między mocarstwami toczą się rokowania
mające na celu
ciągu roku ubiegłego popełniono w uniknięcie kryzysu jaki groziłby Lidze Narodów gdyby przyjęcie Niemiec

Wiedniu — okrągłą cyfrą—2200 sa- na wrześniowej sesji Ligi miało uledz zwłoce. Wobec przeciwieństw i
mobójstw. Objaw istotnie przerażający. trudności związanych z reorganizacją Rady rozważana jest rzekomo w
Lecz czy nawet klątwa kościelna Genewie myśl zaniechania narazie powiększenia jej o trzy miejsca niestałe.
powstrzyma tego, którego tak polę*

Ciężkie

żny nawet czynnik jak instynkt samo-

zachowawczy

powstrzymać nie może

od rzucenia się do rzeki lub
strzaskania sobie czaszki kulą?
Popularna,
wiedeńska Volksoper
ma zmienić dyrekcję.
Teatr
należy

GDAŃSK,

zadanie Litwy,

16 VIll. PAT. Danzinger Zeitung

z Kowna, rze-

komo ze źródła miarodajnego, że delegacja litewska na wrześniową sesję
Ligi Narodów będzie miała trudne zadanie do Spełnienia.
W pierwszym
rzędzie delegaci litewscy będą musieli odpowiedzieć na skargi wniesione
do Ligi Narodów przeż kłajpedzian, pozatem zaś delegacja litewska podej-

do konsorcjum właścicieli. Ci upatrzyli na dyrektora generalnego p. mie kampanję pizeciw przyznaniu Polsce miejsca w Radzie Ligi Narodów.
Simonsa, któremu by pomagali dwaj Natomiast Litwa poprze sprawę wsiąpienia Niemiec do Ligi Narodów.
kapelmistrze pp. Kaiser i Frischler.

Atoli personel opery, to znaczy za:
równo artyści jak personel techniczny
nie życzą sobie taxiej dyrekcji. Tedy
dziś właśnie zgromadzili się na walną

Traktat handlowy litewsko-sowiecki.

i uchwalili (takl) 152 głosami
KOWNO, 16, Vill. Pat Elta donosi, że projekt traktatu handlowego
przeciwko 72, że życzą sobie aby na litewsko-sowieckiego został już przez rząd litewski zatwierdzony. Projekt
czele teatru stanąt p. intendent tea- ten przewiduje dia obu stron klauzulę największego uprzywilejowania.
tralny z Karlsruhe p. Robert Volkner.
I uchwałę swcją zakomunikowali pp.
właścicielom Opery Ludowej, który ch
naradę

Pretensje Włoch do Tangeru.

ekspozyturą jest t. zw. Theaterverein.
Volknere;
chce
Co teraz? Personel
niechce mieć za dyrektora Simonsa. Powiadają, że ponieważ wszystko, modernizuje się", przeto i teatralne stosunki
muszą się modernizować! Sądzę że rozrozstrzygnie sprawę
okoliczność, iż

Volksoper ma długi dochodzące do pół
miljona

szylingów.

Kto

je

zapłaci?

Personel? Zapłaci Theterserein i —
chybaż wówczas będzie miał prawo

LONDYN,

16. Viil. Pat. Daily

Mail donosi,

że Mussolini

wystoso-

dniowej

w

Ameryce

Połud.

ośrodki życia

niemieckiego

w

Polu-

Ameryce,.

Słedztwo w sprawie explozji.

była dołWiednia ekscesarzowa Zita z
czworgiem dzieci—w przejeździe do

BUDAPESZT,

Węgier. Sensacyjnej plotce wielu dało

16—VIiI. Pat. Wedle doniesień pism, aresztowani wczo-

wiarę. Okazało się jednak, że to raj 3 robota'cy zostal wypuszczeni na wolnwść z powodu braku dowotylko wrócili do Wiednia ze Schewe- dów winy. Śledztwo wvykazało, że eksplozja nastąpiła z powodu przekro -

ningen,
lato

gdzie

hr.

spędzili czenia zakazu pałeaia tytoniu przez robotników.

nad morzem

Zichy

i

hrabina

dziećmi. Mieliśmy tyleo jeden
więcej jak każda

pogłoska

Pisma

budapeszteńskie

wraz

o

z donoszą, że straż na wyspie Cspel przed kilku dniami strzelała
dowód osobników, którzy usiłowali się zbliżyć do prochowni. Również
€ksce- kierunku prowadzone jest śledztwo.
3

do dwu
i w tym

dnia

potrafi

zelektryzować

Katastrofy

ludność wiedeńską.
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CASCARINE
LEPRINCE

IKOS

į

Sprzedaż w aptekach i składach
aptecznycz.

k

kolejowe

we

cego z Nantes do

Lyonu

PARYŻ 16 VIII PAT, Dzisiaj na dworcu

Duma

200
dąg

nowiska

dotychczasowego

Francji

sta-

na morzu Śródziem:

Lyońskim

pasażerów

wciąż jest tam

rozgtošna

wonem)

i dla

włoskiego

Somali

—

t zw. Hinterland. A mogłaby nim
być przecie tylko Abisynja! Próbowały Włochy.. ekspansji zbrojnej. Роbite sromotnie
pod
Aduą
(1896)
zweksiowały
całą kwestję
na tory
układów pokojowych.
Nie doprowa-

Wewnętrzna

Rewolucyjna.
mordowano

z oceanu Indyj-

Dwa

lata

jej wodza

ras
SODOWA
я
MELBOURNE, 16:VIIl. PAT. Lotnik Cobham wylądował tu pi.
entu*
W. Z. P, Nr. 34 Wilno, 15.VII 1925 r. zjastycznie przez ludność, W ten sposób lotnik zakończył swój lot z Anglji witany
do Australj.

za wykluczomarszałka Pił.

sudskiego.
Wielkie zdziwienie

w kołach poli-

tycznych wywołało wystąpienie „Głosu Prawdy”
przeciwko
ministrowi

Klarnerowi, które jedynie

torytet ministra który
łego rządu.

obniża au-

urzęduje

i ca-

Przyjazd posła Kętrzyńskiego.

temu

jednego

państwa

WARSZAWA, 16 VIII. (żel wł. Słowa)

Aleksandrowa,

Dziś przybył do Warszawy wojewo*
da Raczkiewicz i został przyjęty przez

Min.

Bułgarji i—Mace-

jednego

państwa

(Jugosławja,

Skład

z

którym

Rady

Prawniczej.

WARSZAWA, 16,VIII (żel.wł Słowa)
Skład
osobowy
Rady
Prawniczej
zostanie ogłoszony prowdopodobnie
w ostatnich dniach bieżącego miesiąca.

fede-

Bułgarja

Młodzianowskiego,

odbył dłuższą konferencję.

donji. Grecja powołała już do życia
kontr-organizację
nazwaną
„grecka
pięść". Również komuniści głównie
zwalczają
V. M. R. O.
dążąć
do
racyjnego,

urlop

Młodzianowskiego.

za-

federacyjnego złożo-

nego z Jugosławji,

na

Wojewoda Raczkiewicz u min.

obecnie stoi na jej czele tryumwirat.
Organizacja dąży też do utworzenia

dziły one atoli do żadnego dotąd
rezultatu, Francja właśnie na drodze
przyjaznych pertraktacyj potrafiła przeprowadzić kolej przez
abisyńskie
utworzenia
terytorjum do swego Somali (tuż u

Prof Kemmerer.

i

Macedonja) lecz pod egidą... Trzeciej
WARSZAWA, 16 VIII (żel. wł, Słowa)
skiego na morze Czerwone) i ciągnie
Prof.
Kemmerer zabawi w Polsce do
Międzynarodówki.
Rząd - Sowiecki
z tej linji ogromne zyski. Francja też
15
września.
W najbliższą niedzielę
trzyma
na
rezydencji
ww
Wiedwywiera dziś wielki wpływ
na stoprof Kemmerer udaje się do Krakoniu. swoją
bojówkę, która
właś- wa, gdzie zabawi
kilka dni. Z kół
sunki ekonomiczne w Abisyaji. Ale...
nie
zamordowała
Aleksandrowa.
Nazbliżonych
do
prof.
Kemmerera koГаррейё vient en mangeant, Anglja
cjonaliści macedońscy
odpłacili się munikują,
że prof. Kemmerer nie skłaprzyznała
Włochom, w razie zwyw Sprawie
sprzątając szefa wiedeńskiej bojówki, dał żadnego memorjału
cięstwa w wielkiej wojnie: prawo do
likwidacji
Banku
Rolnego.
WiadoPanicę a Miszewa
i Sokolarskiegow
wielkich
«wpływów»
w zachodniej
mości, które o tem
ukazały
się, są
Sofji, podczas gdy tam agitowali. W pozbawione podstaw.
Abisynji, a Włochy przyrzekły po:
Monast;rze V. M, R, O. uważała za
pierać Anglję w sprawie jeziora Tanu.
gdy

ten wyszedł na jaw w 1923-cim

zarówno

Angija

jak

Wiochy

sprzeciwiły się gwałtownie i solidarnie ...wejściu Abisynji do Ligi Naro:

dów. Zaś w grudniu 1925-go Włochy
i Anglja zawarły nową umowę będącą
faktycznie przygrywką do politycznego

rozbioru

Abisynji — zawiadamiając

tylko o tem

Francję

i to dopiero

w

wskazane

zgładzić

redaktora

nego gazety serbskiej
łudniowa»,

naczel-

«OQtwiazda Po-

Popowicza.

Ze

swej stro:

|

Dzień oszczędności w Poisce,
W dniu 31 października
t.j
w
rocznicę zamknięcia pierwszego mię-

ny rząd bułgarski gotuje się wnieść
kongresu oszczędnodo Ligi Narodów
rekurs żądający dzynarodowego
ściowego odbyteg w roku 1924
w
aby Liga dopomogła
mu rozwiązać
i rozproszyć organizację zagrażającą

Medjolanie obchodzi cały świat święto
oszczędności. Dzień ten jest poświę-

nietykalności

cony

państwa

bułgarskiego.

Rząd włoski zaczyna już niemai jaw-

protestuje

przeciwko umowie włosko-

angielskiej.
czękająca

Ot,

i szczypta

tylko

„wypadek“,
"W Egipcie

na

prochu

„nieszczęśliwy

ruch niepodlegtošcio-

nie popierać

wytężonej

pracy

w

kierunku

propagandy i należytego rozpowszechnienia gospodarczego
i mora'nego

„wrzenie macedońskie",
znaczenia oszczędności @@ . społe<
kwietniu r. b. Abisynja,
w charakterze
dając hersztom macedońskich „band“ czeństwa.
członka Ligi Narodów
energicznie
i albańskich szeroką gościnę w Bari.
Staraniem P.K.O., która jako naj-

polityczny

Saada

Świeżo też otrzymano w Belgradzie
wiadomość,
że generał Protogerów

podczas

bytności

konferował

z

swojej w Rzymie

przebywającymi

tam

nie

różnić od sy Macedończyków

stronników Zaglula. Tych zaś, którzy
chcieliby wypędzić Anglików nawet
z Sudanu, niewielu zasiada w parlamencie egipskim, wszystkiego pięciu,
lecz zajadli są i niezmiernie ruchliwi,
a stronnictwo ich zwane narodowem

dało się już nieraz ostro

Anglji

znaki.

Ściśle

siłami

Włochy

i

jeszcze

„schroniły

w ostatnich czasach
renko

do

ziarenka

ładn , a właściwie

z Serbji do Bulzebrała

Na

się

pozwojenia

wcale

tylko szczęście,
że dotąd
jeszcze nie zatlił się lont,
sam w sobie nie jest niebez-

Proch

pieczny.

w roku bie-

oszczędności

w Polsce.

najbliższych dniach ministerstwo

skarbu powoła ścisły komitet obchodu, który zejmie się organizacją dnia

oszczędność:

izapiosi do współpracy

Trzeba tylko,

Wil. Okr. Szk., w

PENSJONA

Uwadze

ów,

jNTERNATÓW

wynajmuących pokoje z utrzymaniem
dla uczącej się młodzieży i t. p.
Ogłoszenia do wszystkich pism na
specjalnie ulgowych warunkach

rozumie się,

wspól-

BIURO
STEFANA

R

przyjmuje

REKLAMOWE

GRABOWSKIEGO

Garbarska 1, tel, 82.

RAE

Hiszpanja.

i

instytucje.

umieć z nim się obchodzić.

Kobieta-lekarz

Doktór

"i

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa

francuska
klasowe liceum polsko-francuskie,
szkoła początkowa i ogród dziecięcy

podstawie

W

święta

nieładna szczypta

Całe

N. Szepowalnikowej
"

wnioski co do obchodu

żącym

prochu.

Czyliż by do osłabienia, jeżeli nie do
8mio

sig“

przedstawicieli
, rencja przedwsiępna
ministerstwa Skarbu i państwowych
instytucyj finansowych,
która w zu*
pełności
zaaprobowała
przedłożone

garji. Słowem—na Bałkanach też zia- wszystkie interesowane zrzeszenia

we nigdzie

Inna szczypta prochu
bynajmniej
nie.. zamokła od tego, że trafiła na

większa
w
państwie naszem insty*
tucja oszczędnościowa uważała
za
swój obowiązek podjąć inicjatywę w
tejjsprawie,
odbyła się onegdaj
w
ministerstwie skarbu pod
przewod-

macedońskimi emigrantami... Kwestja nictwem dyrektora departamentu obteż macedońska ostro poróżniła z rotu pieniężnego Wojtkiewiczą konfe-

Zaglula rośnie, A sobą

litery aby się niczem

w niewoli u bandytów.

Lot Anglja-Australja zakończony.

turę tę należy uważać
ną wobec stanowiska

Macedońska Organizacja

>sa

zaatakowali poniewoli 200 pa-

WARSZAWA, 16.VIII (że/.wż, Słowa)

dni a następnie
uda
się
wypoczynkowy zagranicę.

V, M. R. O.

roku 1906 go? Włochom znowuż poco ma znaczyč Vonrechna Makedontrzebny nieodbicie dla Eritrei (wielka
ska Revolutsionna Organizatzia, czyli
kolonja włoska nad morzem Czer.

zderzył się pociąg podmiej-

L
d
)
аНЕ Bandyci
Н
Е
о
УС
przyczem ograbili i uprowadzili do

Klarnera,

miastami Skoplje, Monastyr i Saloczyłaby sobie bardzo,.. urzeczywistnić
WARSZAWA, 16 VIli(fel,wł, Słowa)
niki, który powinien by stanowić suDziś przybył do Warszawy
p. Kętprastary projekt, Jakże to jednak po
werenną — niepodlegią
Macedonję. rzyński poseł nasz w Moskwie. P.
godzić z suwerennością Abisynji uroTylko tyle. Węglem
żarzącym
się Kętrzyński zabawi w Warszawie kilka
czyście zagwarantowaną w traktacie z

nemi

zdążają-

min.

Min.

w Sudanie jak w Egipcie. Anglja ży=

manewrującą. Jedna osoba została zabita, a 28 odniosło rany, w tem

LONDYN, 16-VIII. PAT. Times
оя Нк Kanton — Śwmmdi,

sażerów.

pociągu

jedna osoba została zabita, a 3 RSURacWAnE

n-ch šwlątecznyc
o 25 proc. droże

i Rząd.

Stanowisko
zaanulowania

Na półwyspie Bałkańskim „wrzenie* nie ustaje. Tam znowuż zaczyną
tat dojrzał już do—rewizji.
być w stanie „zapalnym“
tak zwana,
Jeszcze przed wiekami wiedziano
nieśmiertelna
„kwwestja macedonska“,
doskonale, że z jeziora Tanu (na teRdzenni
Macedończycy uważają, że
rytorjum dzisiejszej Abisynji) dałoby
Jugosławja, Bułgarja i Grecja
przysię uczynić potężny
zbiornik
wody
właszczyły sobie aczkolwiek na podregulujący cały bieg Nilu. A Nij, jak
stawie decyzji traktatu Wersalskiego,
wiadomo, reguluje całe życie zarówno
wszelakoż jure caduco spory kraj z

nie wiadomo do czego dążą

Francji.

PARYŻ 16 VIII PAT. Wskutek wykolejenia się kilku wagonów

LECZY
PRZYCZYNY i SKUTKI

ZATWARDZENIA

Sejm

taką «sferę wpływów» w Abisynii.
Dziś już uważają te państwa, że trak-

—morze Śródziemne,

sarzowej a osobliwie o jej dzieciach
do dziś

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-eji 3-ej 30 g

OGŁOSZEŃ:

CENA

ostatniemi
czasy
Bułgarję
dąży on, jak wiadomo,
do odzyska- i Serbję. {@ Bułgarja np.
wywlekła
nia pełnej niepodległości
Egiptu „tradycje historyczne" żę w X-tem i
drogą choćby rewolucji. Egipscy li- Xlil tem stuleciu cała Macedonja staberalni konstytucjonaliści to tylko— nowiła integralną część Wielkiej Butewolucjonišci. Braknie im tylko jednej . garji niepodiegłej. To też wielkie ma-

Dr. Luthera

|

Mickiewicza 24

POWIATOWA—ul.

WILEJKA

Włoch w administracji Tangeru na stopie równości z Francją, Hiszpanją
i Anglją. Tenże dziennik donosi, że generał Primo de Rivera oświadczył
wobec przedstawicieli prasy, że administracja Tangeru
winna
być
роwierzoną też Hiszpanii.

bji. Były kanclerz zwiedzi główne

Rozeszły się były pogłoski, że przy»

WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

wał niedawno do rządu brytyjskiego memorandum, domagające się udziału

Propaganda

— ul. Rynek 9 8

ul. 3- go Maja 5

wy ani myśli słabnąć. Przeciwnie, obóz

CARACAS, (Venezuela) 16, У П. Pat. Dr. Luther były kanclerz
niemiecki po 3 dniowym pobycie w Czracasie odjechał wczoraj do Kolum-

stawić na czele swego teatru dyrektora według własnego wyboru.

—

Skarbu
p. Klarner
wyjeżdża
nem?
Dotąd mówi się i pisze tylko jutro na dwa dni do Krakowa.
Stauważane
o wzajemnem popieraniu wzajemnych nowisko ministra Klarnera
włosko - hiszpańskich interesów na jest nadal za zachwiane. W ciągu
p. Klarner prawdopodobnie
morzu
Śródziemiem
i—w _ Afryce sierpnia
się utrzyma natomiast
we wrześniu
Północnej. Francja śpieszy zawrzeć jak przypuszczają zgłosi swą rezy„jakąść
umowę
z Hiszpanią,
nie gnację. Jako następcę wymieniają min.
godził się na zaaprobowanie i pod- przestaje
jednak
krzywo,
bardzo Przemysłu i Handlu p. Kwiatkowskiepisanie traktatu gwarantującego trzem krzywo spoglądać i na Hiszpanię go. Wymieniano również nazwisko
p. Władysława Grabskiego jako kanwymienionym
państwom
taką to a i na Włochy,
dydata do teki Skarbu, lecz kandyda-

Układ

donosi

ST. ŚWIĘCIANY
ŚWIR

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W
za tekstem 10 groszy.
oraz z prowincji o 25 proc, drožei
Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe

nie zwraca:

cieśniny prowadzącej

prasy niemieckiej.

— ul. Wileńska 28

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

Mackiewicza 63

Jest icn—po szczypcie —iu,
tam,
owdzię po calutkiej arenie życia po-

nie łatwe! Dyplomatycznych
finezyj na porządek obrad Rady mają ten charakter prócz sprawy Kłajpedy
trzeba zużyć mnóstwo. Hr. Lerchen- i uchodźców z Grecji i Bułgacji.
feld Śmiało potrącił sprawę wejścia
Dwie ewentualnościi
Niemiec do Ligi Narodów. Nie udało

jesienią do Ligi przyjęte lecz to przy- io napewno

ŚWIĘCIANY

NOWO

1

— ul. Mickiewicza 20

Ziarenka prochu.

sierpnia odprawiane są uroczyste nabożeństwa nielylko
w katedrze św. ficznych
(przygotowanie
konferencji
prasowej), zebranie w sprawach
Stefana (Te Deum) lecz i w kościele opieki nad dzieckiem, posiedzenie komitetu ekonomicznego oraz komitetu
ewangielickim; nawet
w
synagodze fimansowego, zebranie
przedstawicieli
państw w sprawie
przystąpienia
w tym roku wypadkiem
dnia była Stanów Zjednoczonych do trybunału sprawiedliwości, zebranie komitetu
wielka mowa wygłoszona
przez
p. dla reorganizacji Rady, wreszcie posiedzenie Rady Ligi.
posła niemieckiego, dobrze
znanego
Wszystkie te zebrania poświęcone będą w pierwszej mierze sprawom
Warszawie, hr. Lerchenfelda. Zadanie bieżącym celem żreferowania ich Zgromadzeniu. Nawet sprawy wniesione

okrzyku:

ul. Majora

ul, Ratuszowa

262

GENEWA, 16.Vill (PAT). 6 września zbiera się w Genewie Zgro- .
litycznego międzynarodowego.
madzenie Ligi Narodów dla przyjęcia Niemiec do Ligi, nadania im stałego
Weźmy np. „kwestję abisyńską”,
miejsca w Radzie oraz w celu przebudowy
całej Rady, a co zatem idzie
i wszystkich niema! organizacyj Ligi Narodów. lnne sprawy wniesione
Dla rodowitych
Abisyńczyków nie
na porządek obrad Zgromadzenia
posiadają zaledwie
drugorzędne
istnieje ona wcale. Istnieje ona atoli—
znaczenie.
dla Anglji, Włoch i Francji. To wyPrzed Zgromadzeniem udbędą się w Genewie następujące zebrania:
starcza. W 1906 tym cesarz Menelik
| podkomisji dla spraw rozbrojenia, zebranie dla spraw
agency
telegra-

„kolonja niemiecka”, jak brzmi oficjal:

gdy nie zawodzi. Tegoż dnia,

—

—

NOWOGRÓDEK

— Związek Ziemian

sprzedaży detalicznej cena pojedynczego a-rn i3 groszy,
Opłata pocztową uiszczona rycząłtem.

|

Zadania wrześniowego

Nie przemija też w Austrji bez uroczystego nastroju, podsycanego 0sobliwie przez niemieckie poselstwo w
Więdniu. Tam zbiera się gromadnie
ne wyrażanie się — wygłaszane
mowy, manifestacja patrjotyczna

Nr. 80259

228, drukarni

Przehudooa Radų Ligi Narodów

Wej:

obchodzona

uroczyście w Państwie

redakcji 243, administracji

z odnoszeruem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł.

Konto

Rocznica ogłoszenia t. zw.
marskiej

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

KOSZYRSKI

NIEŚWIEŻ

ul. Trocka ar. 7.
liceum

Przyjęc. 9—1 i5—8 | od 12.5 Chor. kobiece
oraz

spec.

weneryczne,

skórne ul, Mickiewicza
Bristol),

moczopłciowe

polsko - francuskiem

przedmioty zasadnicze wykładane są w jęz. polskim w:g programu gimnazjów państw., w jęz. francuskim pozostałe.
Kancelarja czynna codziennie! w dnie powszednie od 10 do 1 pp.
podań o przyjęcie do
1 i 2 klasy liceum polsko-francuskiegoi
szkoły francuskie
"o
załączać należy metrykę urodzenia i świadectwo o
szczepieniu ospy. Posiadamy internat na 10 dzieci. Początek zajęć 3 września.
Egzaminy wstępne 1-go i 2:go września.
:

Dr Wiera

i

Nr. 24 (obok hot.
W. Zdr. P. Nr. 31,

Gierszun

wznowiła przyjęcia chorych
CHOROBY
OCZU
od 1 — 3 codzien. ul. Gdańska 6, m. 6

SŁOWO

ECHA

KRAJOWE

Rozumny

rozkaz

gen.

założenia

agitacyjne

Komitetu

w _ celu

Wiejskiego

PPS.

Słuchacze odnieśli się wręcz
wrogo
do mówcy i oświadczyli mu, že Pol-

inne wsie, co doprowadzić musi os:
tatecznie do chaosu i bałaganu
bol-

kiego majątku

Okazuje

których

to

Się,

już rzecz nie

do odrobienia.
Również. działa _ «Wyzwolenie».
Panowie

Przybyłowski, kierownik wy:

działu rolnego PSL. «Wyzwolenia», i
Leonowicz, b. sekretarz gminy w Si-

niawce, zwołali we

wsł "Žanacze

nie-

rzali ludność przeciw kolonizacji
tłumacząc, że wszystko robione

wsi,
jest

legalne zebranie, na

którem

podbu-

nadto jasno wskazuje,

gdzie

terenach,

kwateruje.

syjnym, które zagražaly
pracy rolnika. Pod osłoną

należy

KO.P.

szukać źródła żła.—Przejście ziemi w
drobnych

mas

rolników

rolniczych,

a

jest

przy

samej

W.

spokojnej
placówek

nieraz

granicy,

ich

Działalność takich panów

zultaty bardzo

prędko.

mó:

JORK,

O

godzinie

rządowi,

na Placu

16,VIII

PAT.

Angel przypuszczając, że władze kościoła

swe zapotrzebowanie kaszy jęczmiennej, jaglanej i hreczanej, grochu, fa-

schłzmatycznego przygotowują

się do objęcia w posiadanie ich kościoła
zgromadzili się dookoła niego
odmawiając rożejścia się na rozkaz policji,
W związku z tem przyszło do
starć, w czasie których wiele osób odniosło lekkie rany. Po za tem jednem
zajściern cała niedziela minęła spokojnie.
===

Waiki

uliczne

w

Odesie

wania Ukrainy od republik sowieckich.

na bataljon

sowiecki.

Z pogranicza donoszą, iż w dn 13 b. m. o godz. 11 wieczorem na przechodzący półbataljon wiernego rządowi 5 pułku piechoty białoruskiej w okolicy Samochwałowicz, obwodu Pleszczenickiego napadii uzbrojeni w doskonanieznani osobnicy, prawdopodobnie zbuntowani żołnierze w ilo.
broń paln
Zaprowadził też w Korpusie zdecen- łą
o krótkiej wymianie strzałów
bataljon rozproszył się zupełnie
ści 80 ludzi.
tralizowaną
gospodarkę
ryczałtową
LA ratunku w ucieczce.
Pleszczenic, przybył większy oddział zabezpieczony w 2 auta pantak, że obecnie każdy dowódca baonu może
sam
kupować
potrzebne cerne. Na miejscu nie znaleziono jednak nikogo, z wyjątkiem 18 zabitych i
kilkudziesięciu rannych, których zabrano do szpitala garnizonowego w Mińsku.
artykuły dla wyżywienia
żołnierza i Wiadomość
o tym wypadku wywarła wstrząsające wrażenie.

kapusty, owsa, siana i słomy pokrywały
u miejscowych producentów.

konia,

Daje to możność

dostawy

na-

Losy

wet tam, gdzie rolnik ze względu na
brak dróg odległość od linji kolejowej

wypadła imponująco.
20 w sędziwych mu.

Abd-el-Krima.

sprzedawać musiał swe płody za bezwię o Panaczy, gdzie kolonizacja zo- rach podominikańskiego
WIEDEŃ, 16 VIII. Pat. Prasa donosi
z Rabaiu,
że Abd-el-Krim
klasztoru
stała utrudniona, ale i inne próbki odbyła się inauguracja pierwszego cen. Dziś może je sprzedać na miejscu będzie deportowany z końcem tego miesiąca na wyspy Reunion.
można przytoczyć, Oto n.p. folwark teatru żołnierskiego, na którą złożyła baonowi KO.P. po cenach hurtowPaniutycze, należący do maj. Górny się akademja i dział koncertowy, przy nych, płaconych. w najbliższem więkApelacja ks, Windischgraetza,
szem mieście. W stosunku do* proSnów pp. Hartinghów, a leżący w udziale
miejscowych sił amatorskich. ducentów zaprowadzono znaczne ulgi
BUDAPESZT, 16 VIII. Pat. Dziś przed południem rozpoczęła się
gm. Snowskiej, jest przeznaczony Wieczór zakończył się rozegraniem
przez właścicieli na
parcelację, Nie 4-aktowej komedji Michała Bałuckiego przy przyjmowaniu dostaw i ograni» rozprawa apelacyjna przeciwko fałszerzom banknotów frankowych. Oskarżeczono formalności z tem
związane ni nie stawili się na rozprawę. Zastępca księcia Windischgraetza, oświad:
podobało się to mieszkańcom.
wsi p. t. „Teatr amatorski*,
budząc w do najekoniecznieįszego
minimum.
weźmie
udział w
rozprawie
poczynając
od
dnia
czył,
że książe
Paniutycze, ustawicznie podburzanym widzach prawdziwy podziw dla zbożJednocześnie
został
obniżony
ciężar
postaagltatorów;
jutrzejszego.
grupę
pewną
przez
nej pracy przemiłych żołnierzyków.
gatunkowy zboża na. 67,80 kg. przy
nowili do parcelacji nie dopuścić,
Uroczystości zakończyły się balem życie, na 55 klg. przy jęczmieniu, na
gdyż, jak twierdzą, ziemia w Paniu- w odświętnie przybranem
kasynie
tyczach im się
należy: powinni
ją oficerskiem 22 baonu, gdzie bawiono 41,85 klg. przy owsie z tem, że przy
wyższym ciężarze gatunkowym
dootrzymać zadarmo.

Ponieważ

jakoś

szewickich nie spełniają się i
prosi chłopów Paniutyckich,
chcieli zabrać ziemię dworską
mo, przeto postanowili sami
nieć się o swoje domniemane

nikt nie
by zeza darupomprawa.

obiecanki dane przez agitatorów bol-

się aż do białego rana,

staje producent

lepszą cenę.

zwolnił producentów od

NOWO-WILEJKA.

składania kaucji przy

obowiązku

niutycze. Początkowo

interwenjowała

policja, spisano szereg:

protokułów

oznaczył wyższy dopu:
— Święto „Dzieci wileńskich*. norazowych,
szczalny
procent
traw kwaśnych przy
W dniu 15 bm, obchodził 85 pułk
sianie (do 40 proc.) i t.d.

ściśle z wyzwoleniem

naszych

i wschodnich. Powstaje w roku
sprawę Skierowano na drogę sądową; za poparciem Komitetu Obrony

| na tem interwencja władz się

który na żądanie

skoń- sów Wschodnich

i

już

w

robku

ziem
1918

rolnika przez wykupywanie

je-

go produktów za niską cenę, owszem,
miopłodów,

czyła. Rozzuchwaleni
bezkarnošcią 1919 pod dowództwem
mjr. Bobia:
chłopi obecnie zachowują się w naj- tyńskiego krwawi się w walkach pod
wyższym stopniu prowokacyjnie: wpę: Słonimemi Baranowiczami. Boliaterdzają bydło w szkodę, a gdy ktokol- skiemu
pułkowi
Wilno otiarowuje
wiek z administracji majątku zjawi sztandar, w który, zapatrzeni dokonują
się, by spisać przynajmniej
imiona cudów waleczności zdobywając Dokwłaścicieli bydła w szkodzie, wten- szyce i Lepel. W walkach * sierpnio«

płacąc

zaraz

W

ten

znacznie

sposób

sprawa

większego

nabiera w dniu

znaczenia,

niż

9 października

1920

drożnych

umożliwia

cią, nieraz za bezcen.

Wilna.
W niedzielę w
Wilejce
urocżystości rozpoczęły się uroczystą-mszą,

Akcja ta prócz obopólnego zadowolenia
z dokonanej transakcji potu już wchodzą w grę kwestje zasad.
nicze: łamanie prawa własności,
ter- celebrowaną przez J. E. ks. biskupa winna odnieść jeszcze jedną korzyść,
ror i bezkarność za zbrodniczą dzia- Bandurskiego, który tuż wygłosił pło- a mianowicie nawiązać stały kontakt
a od:
łalność jednostek i grup! Przed wła- mienne kazanie żołnierskie nawiązując między ludnością miejscową,
dzami leży zadanie zapewnienia bez- do świetnej historji pułku wzywał działami Korpusu Ochrony Pogranizwykły spór między dworem a wsią;

pieczeństwa

i ładu w

powiecie, a po-

żołnierzy, by

szli po tej linji.

Pod- cza,

który wśród

tej ludności

żyje,

wtóre wpojenie w otumanionych chło- czas mszy nad polem unosił się apa- strzeże jej i broni. Obecna ; pora
i przygotowań Edo gromaprzeż pilota por. zbiorów
pów, że idee bolszewickie nie mogą rat, prowadzony

być wprowadzane w Polsce bezkarnie
i na własną rękę. Jeżeli tego władze
nie potrafią przeprowadzić, wtenczas

filadę

przyjmował

jej mała,

— To beztroskie życie na plaży...
czyż

może

—szepce

w

być

coś piękniejszego?

zachwycie

opaloria na

pułk.

Kostecki

czarnowłosa

i

RE

i

przeniesione do

nowego

lokalu przy

ul. Zawalnej Nr 33.
—)

SPRZEDAŻ

udka od kc A

WAGONOWA

Au

i A

i WORKAMI, (—

kA

o miesiącu SIERPNIU

Biuro

(jak i jej ma» kąpią swe puszyste skrzydła w słonej

gwiazdy

Jan

się

w

na szafirze nocy,

promieniach

i

odb A

kA

3
3
3
3

Reklamowe

STEFANA

GRABOWSKIEGO
w Wilnie
Garbarska 1, tel. 82.

RESTA

i oferty na żądanie

AAA

wysyła

natychmiast.

ATR ZARAZA PO

AZPOEBOEŃŚ 2

Co zaś się dopiero dzieje w wo- opinją.
— Panie Tadku! — niech pan bępią wodą, a najwięcej krzyczą. Gwałt dzie grzeczny!
Atmosfera bowiem: słonej wody
i zgiełk, niby na żydowskim jarmarku, chociaż naogół tego plemienia ma tę dodatnią jedną stronę, że dzia-

dzie! Wszyscy pływają, nurkują, chla-

wiem prawdziwy
to lubi wodę, ale
w butelce lub w ręczniku, gdy
w szabas podłożywszy to pod siebie jedzie w pociągu... „na wodzie".
Ale
taka duża woda i w dodatku jeszcze

słona?—nie daj Boże—można

pićl

A

w

Wypędza
precz
wszelkie choroby (za wyjątkiem t. zw. sercowych i kieszonko-

lat 18 go stulecia leżał

w

ogrodu
urządzonego
cuskim przez Augusta

granicach

w
il.

stylu franOgród ten

założono na gruntach pałaców:

- Tar,

łów, Leszczyńskich, Denhofów i Ma.
łachowskich, zakupionych przez Au-

zburzo-

nych. Na gruntach, gdzie dzisiaj stoi
sztab generalny i na terenach przylegającej doń części
ogrodu Saskiego

leżało dziedzictwo

Morsztynów, któ-

re wraz z pałacem, zwanym
czas
pałacem
Bielińskich
August II.

Dzisiejszy

teren

podów*
zakupił

placu

Saskiego

po przebudowie dawnego pałacu Bielńskich stanowił dziedziniec
pałacu
Królewskiego, Wówczas to, do pałacu
Bielińskick, potraktowanego jako korpus
główny, dobudowano
wielkie
skrzydia szeroko rozwinięte i załamane pod kątem prostym. W głównym
korpusie nowego „pałacu Saskiego*
zachowano podział gzymsów na kondygnacje; w rozciągniętych (dobudowanych) zaś skrzydłach zastosowano
pilastry przez całą wysokość.

W

1727 roku otwarto ogród Saski

dla publiczności. Prowadziła do niego pierwsza brama
od strony dziedzińca pałacu czyli dzisiejszego placu
Saskiego.

„W

1837 roku rząd rosyjski sprze.

daje cały gmach
kupcowi
Janowi
Skarcowowi za 115.200 zł. pol. pod

warunkiem zburzenia pałacu. Wówczas to część środkowa pałacu (t. j.
dawny: pałac Bielińskich)

zebrana,

a na

jej

została ro-

miejscu

stanęła

ga”

lerja kolumnowa na aikadach, łączą= dwa przebudowane zupełnie skrzy-

Francuska tajna służba

styczną

niemal

odkryła

historję

szpiega.
Były młody oticer

fanta

niemieckiago

francuski,

z nazwi.

ska Dawid, odznaczony niejednokrotnie podczas wojny Światowej, popełnił szereg zbro«

R Kaina

ozn»

nych

ryža i Bresta,
Wreszcie

i stał

poszukiwań

się przedmioi

*

.

MAZOWIEM

trafiono na ślad jegow Оцез-

seldorf i Francją kilka razy żądała od Niemiec wydania go. Jednakże Niemcy odmó:
wili, przytaczając

różne

dowody.

śledztwa dalszego aresztowano

W

toku

śliczną

na-

rzeczoną Dawida, u której znaleziono waże
ne dokumenty wojskowe, podczas gdy wsia«

dała do pociągu odchodzącego do Niemiec.
Historja

Dawida

jest

romantyczną

w

każdym calu. Znajdując się w szpitalu w
Duessc[dorf, zakochał się w pięknej Niemce

z dobrej rodziny,

która

była

siostrą

sierdzia, Wyspowiadał się jej ze
czuć

i

rzecz

dziwna,

po

kilku

później został przez Niemców

swych

milo-

u:

* godzinach

aresztowany.

Siostra miłosierdzia protestowała
i gorzko
płakała. Mówiła, że chociaż jest lojalną

z władzami,

powróciła

po kilku minutach

powiedziała mu, że jeżeli chce się uwolnić,
musi stać się szpiegiom niemieckim i wy:
dostać pewne bardzo ważne dokumenty wojskowe, Podniecony miłością 1 pragnieniem
wolności Dawid zgodził się. Zdołał już 0-

trzymać

kilka ważnych

Francja ma słabą
przez Niemcy.

nadzieję

zachwycie Tadek,

na

wydanie

zapatrzony

klasyczne
kształty,
jące przez obcisłą

uśmiecha
ponad

dodatku i morze nie od- terje.. przesądów.

Nic więc dziwnego, że to, co zawzajemnia mu się sympatją, a szczeledwie uszło wczoraj, a nię nad mogólnie zaś te „polskie Kaszuby".
— Panno Dzidziu! a gdzie i kiedy rzem wcale by nie uszło, dziś jest
się dziś spotkamy? wzdycha Tadek, zjawiskiem w zupełności normalnem.
dojdzie jeszcze za dni
namiętnie
przyciskając swe usta do A do czego
parę, tego nikt nie wie i nikt się
jej okrągłych paluszków.
— Panie Tadku!—Niech pan weź: nad tem nie zastanawia — każdy i
mie coś na otrzeźwienie!
Wie pan każda żyją wyłącznie chwilą obecną.

i
go

w jej

Żywo
przebijapomarańczę try-

się ona,

przeciągając mu

wodą swe mokre ręce. — Tyl-

ko ostrożnie, bo słone!

wykarminowaną

buzię.

Ale

ludzie dokołal.. ci ludzie!!!

tylko

ci

A gdy
© północy stary księżyc
wysrebrza lustrzaną taflę śpiącej wody, lub też pieniące się grzywy morskiego przyboju — plaża jest pełna

dziwacznych

cieni

i

jednocześnie

pusta

i głucha, tonąca

refleksów, ale

w cieniu krzaków i Kamiennej Góry.
A w powietrzu unosi się lekka mgła,
ciche

westchnienia

bicie serca tu

po

i

przyśpieszone

i tam porozrzucanych

plaży par zakochanych...

iękne

(oczywiście,

kto raz

jest
w

życie

nad morzem

czasie sezonu). Toteż

je poznał i wytkać z niego

potrafił tęczową nić lub
wstęgę wspomnień,
ten.

na zawsze.

Przyjechać

być następnego

i

dokumentów ' przez

swą dawniejszą narzeczoną francuską.
Dotychczas znajduje się w Niemczech

wych), goi blizny i rany zadane
-— Dla mnie zawsze tak samo pełgdzieindziej, znieczula i uspakaja ner- ne słodyczy, sadzi się na komplewy, a wreszcie źabija do cna te, tak menty, przyznając
coprawda w dusię uto- groźne dla egzystencji: ludzkiej, bak- chu, że wolałby ucałować jej šniadą,

a jeszcze inny jest zresztą całkiem naturalne, gdyż cie plaży należą podobno do najbezruchu, kobieta, jako taka, bez ryzyka żyć nie trwalszych z tych najbardziej trwa*
za wyjątkiem
Chociażby nawet urojone, ale łych — któż bowiem,
obcierając co chwila spoconą, świe- potrafi.
sztucznej
szczęki
i
zębów,
potrafi iu
ryzyko
zawsze
być
musi,”
cącą dobrobytem twarz dorobkiewicza.
ukryć
jakieś
inne
swoje
braki,
spowiTadek
tymczasem
korzysta
ze
Wszystko pogodne, wesołe
swych praw maitre'a pływania. Ale te gdzieindziej w przepych batystów
W gorącym piasku się wierci;
Panie są na
ole,
mu się to udaje tylko przez chwilę, i jedwabi?
Panowie na trzy i pėt Gwiersi,,
kobieta bowiem nie lubi ryzykować...
— Panno Dzidziu! — szepce |w
rając do góry głowę;

siedzi sapiąc w martwym

Warszawy,

Defilada wojsk na placu Saskim
stanowiła dalsze ogniwo dawnej tradycji rewji wojsk Królestwa Kongresowego, odbywanych
na tym piacu,
który
związany
jest historycznie z
dziejami narodu i miasta.
Plac ten w pierwszych dziesiątkach

kotu — panno Jadziul jaka pani jest
bezgranicznie boska...
naturę ludzką właśnie
— Czyż już tak bezgranicznie?—

pocałować
tu — podaje mu do ust a stamtąd pewnie wpadnie za intere- ząb czasu.
Kocliają się tu przeto wszyscy
A. płeć brzydka!— Ten, zasuszony co — najlepiej idźmy do wody.
swą pulchną rękę w owalnym prze- sami do Gdańska,
Ale pan, panie
Dzidzia ostrożnie stąpa po ostrych ową Świętą miłością bliźaiego, która
gubie łokcia—0-0:0, dosyć—bo ludzie Janku, będzie dziś u nas wieczorem? na podobieństwo Tutankhamena, dziui po chwili pada w roz- zazwyczaj tonie w. końcu; w wylanych
— No oczywiściel.. comme d'habi- rawi miękki. piasek. wystającemi z kamykach
widzą!
bryzgujące
się pod jej ciężarem. fale. uczuciach A rozpostartych ramionach.
pod
skóry
piszczelami;
ów,
zbudosię po chwili, doZłote, upalne
słońce
rzuca na tude, poprawia
dyskretne
półuśmiechy wany niby boski Apollo, przechadza Srogi żywioł dochodzi do pasa więc Oczywista, że wtem niema nic złego.
plażę swe przeczyste, namiętne, roz- strzegając
się dumnie ponad brzegiem, zadzie- się co chwila ryzykuje życiem, co a zato małżeństwa powstałe na grunleniwiające spojrzenia. Dziesiątki dzieci reszty towarzystwa.

A stare, sine „morze śpiewa mouganiają
się za sobą po brzegu,
noszą się tu i tam z wiaderkami nótonną, ale zawsze żywą pieśń swoją.
i łopatkami w ręku, budują wały, Pluszcze łagodnie o żółte, płaskie wy*
jeziora i fortece, lepią babki, torty brzeże i raz wdziera się na nie, tocząc za sobą biirsztynowe. kuleczki
i ciasteczka.
— Mamusiu! mamusiu!
zobacz żwiru, to znów się cofa, unosząc je
jaka ladna sadzawka,
ciągnie za z powrotem. RojB białych mew krążą
rączkę ślicznie
utlenioną
blondynkę nad falami, wzbdjają
się ku niebu,

pod murami

względem Niemiec, zakochała się we
fran:
cuskim oficerze. Dowiadywała_ się, czy nie.
ma sposobu uatowania go, Po konferencji

grzeją prawie się tu nie spotyka wcale. ła kojąco. na
wszechstronnie,
Chyba ktoś wychrzczony—żyd bo- bardzo

życiotwórczego,

idzie!

EINNISSSENS

NSS

pamięć

Romans szpiega

Czas pomyśleć o reklamie!!!

UIS

lipcowego słońca.
Zresztą któż w jego promieniach
— To będą ciukielki, będzie ciekryte ramiona.
— A to co, panie Tadku! — Pan kolada! klaszcze wesoło
rączkami się nie grzeje! I drobne, wątłe. dzieci
drzemie? zwraca się, trącając zlekka mała kobietka, zapominając na chwilę o rożpuszczonych blond i kruczych
o całym'świecie. Nawet o swym 5-letnim lokach; i flirtująca ze sobą zawzięcie
ręką, do swego sąsiada.
Kaziu,
który napróżno. młodzież płci obu; i piękne a ponętne
— Ale cóż znowu? Zresztą czyż- przyjacielu
bym śmiał... w jej obecności... Marzę siedzi samotny w wykopanej przed mężatki, panny, wdówki i rozwódki,
tylko o panil
chwilą przez nich jamie i wyczekuje wyznaczające swym adoratorom różne.
— Ach tak? może na tle wczo: z bijącem sercem... powrolu „NMa-. rendez'vous i „przypadkowe spotkania* przy świetle kochanego księżyca
rajszego wieczora? Ale niech się rzeczonej”.
i po— Pani sama? zwraca Się na po: lub na dancing'u w Casino;
pan nie obawia — to się jeszcze ponadgryzione
zdziwiony,
ale ważne matrony i damy,
wtórzyl—wybucha
cynicznie-kokiete- witanie pan Jan,
w beznadziejny sposób przez nieryjnym, srebrzysto-dźwięcznym śmie- bardzo mile.
— Tak! mąż wyjechał do Sopot, czuły. na ich. dogasające, wdzięki —
chem. — A na zadatek może pan
morelowym puchem po-

dla komisowej sprzedaży C U KRU
niniejsżem zawiadamia, iż KANTOR
i SKŁADY

Kosztorysy

wodzie i z piaskiem zataczają w przemusia w roku ubiegłym) córeczka.
— Widziałam już, bardzo ładna, stworach szerokie elipsy i koła, A
odrzuca ta, nie przestając jednak w przezrocze, galaretowate meduzy widalszym
ciągu lornetować nadcho- szą w kryształowych głębiach, niby

«cafe au lait» panna Dzidzia, rozkosz- dzącego towarzystwa.
— O, spójrz Irenko! pan
nym, napół sennym ruchem
przeciągając swe

Cukrownictwa w Warszawie

zostały

defiladą

Pozątem

pism PRZYJMUJE
Bylińskiego z 1 p. lotn. który obrzu- dzenia na zimę czyni sprawę bardzo Ogłoszenia.i różne reklamy do wszystkich
aktualną.
na warunkach BARDŻO ULGOWYCH.
cat kwiatami żołnierzy. Po mszy de-

Narynowicz
nie może być mowy o utrzymaniu Kunicki, majorowie
autorytetu wśród ludności, a w re: Siedlecki oraz oficerowie sztabu.

NA PŁAŻY.

Banku

łatwy

z trudnoś-

MATEMATYK—PIES
matematyczne.

REPREZENTACJA

zbyt ziemiopłodów nawet tam, gdzie
z powodu ciężkiej komunikacji po-

r. do zbywał się ich przedtem

zadania

|,

оо w GZEDOTZ Szkolniaki eż 55 3

gotówkę,

rolnikowi

czworonogi

rozwiązuje

ŁUKISKI)

TATTOO
УЕ РЕ РУ
TT TT

chce w czasie ogólnego zastoju han*
dlowego i braku płynnej gotówki
przelać ją do.rąk. producenta: z. po:
minięciem kieszeni pośrednika. Formacje Korpusu Qchr. Pogr. będą nabywać ziemiopłody tak wyprodukowane na wielkich majątkach ziem:
zaczas witają go gradem kamieni, unie- wych biorą
udział w najsilniejszym skich, jak i na paru morgowych
Rozmieszczenie oddziałów
możliwiając rozpoznanie bydła,a tem ogniu natarcia pod Radzyminem, zdo- gonach,
samem i skierowanie skargi na zwyk- bywając laury—tak, że po bitwie ks. K.O.P. w, terenach zupełnie nieraz bez=
łą drogę sądową. W ostatnich dniach biskup polowy Gall wręcza pułkowi
podobnie miła przygoda spotkała na- sztandar powstańców z r. 1868, Prąc
wet syna właściciela Snowia.
naprzód bolszewickie watahy wchodzi

publiczności

polskiego i uczciły

15 atrakcyj, Dzikie bestje. LWY i TYGRYSY.
Uwaga! Cyrk pozostaje
jeszcze tylko na 6 dni. Początek o g. 8 m. 30. Zwiedzanie menażerji od
9 rano. Dla wygody publiczności autobusy kursują do końca przedstawienia
w różnych kierunkach miasta i do Nowo-Wilejki

Kre- będąc odbiorcą większych ilości 'zie-

marcu

(PLAC

żerja

Dziś we wtorek 17 sierpia SENSACJA!

dostawach jed:

piech. t. zw. „Dzieci Wileńskich*
tym celu od wiosny urządzają for- rocznicę powstania
Korpus
Ochrony Pogranicza nie
pułku,
Historja
malne stałe najazdy na. pola folw, Pa- jego jest pełną chwały i wiąże
się dąży bynajmniej do ograniczenia za«

W

| mera. STĄJIKWSKICH

CYRK

Generał

Miało przebiegw całej Polsce nie-

zwykle
uroczysty.
We
wszystkich
miastach odbyły się uroczyste nabożeństwa i defilady oddziałów wojskowych.
Najwspanialej
wypadła rewja
wojskowa na placu Saskim, na którym
po raz pierwszy po smutnym okresię
niewoli stanęły zwarte szeregi wojska

gusta II i na jego polecenie

WIEDEN, 16.Vill. PAT, Sonn und Montagszeitung donosi z Odesy,
że doszło tam do walk ulicznych. Socjaliści domagają się zupełnego oder-

Napad

Saskim.

zwycięstwa
oręża
naszego w roku
1920 nad czerwoną armją Sowietów

odstępców.

Według
meksykańskiego
komunikatu
poddać się nowej
ustawie
kościelnej
i wobec tego otrzymało zezwolenie na odprawianie nabożeństw w kościołach katolickich. Biskupi jednak ekskomunikowali
tych
księży. Niedziela
w mieście Meksyku miała przebieg zupełnie spokojny. Jedynle na przedmieściach doszło do paru drobnych utazczek,
w rezultacie których jedna
osoba zostałą zabita.
MEKSYK, 16,VII1, PAT, Katolicy, zamieszkujący na przedmieściu St,

— (y) Uroczystości żołnierskie.
prastarym grodzie Giedymina i soli, cebuli i jarzyny Świeżej, kartofli,

daje re- garnizonowego

Już nie

Czternastu

jedynie ciemnotę

„ udała się na kolonję sąsiadów, wszczy*
Kiejstuta,
wcałowanym
w wyniosłe
nając bójki i zwady.
drzewa dookolnych lasów — w TroNa tak zbrodniczą działalność za- kach z inicjatywy
ruchliwego
d-cy
reagowała prokuratura, polecając na» 22 baonu KOP. p. major Budrewicza,
tychmiastowe aresztowanie zbrodnia»
odbyły się w ubiegłą niedzielę bardzo
rzy. Po doprowadzeniu ich do Nieś: urozmaicone uroczystości, rozpoczęte
wieża Przybyłowski został zwolniony, solennem
nabożeństwem w miejsconad Leonowiczem zaś sędzia śledczy wej starej farze.
polecił roztoczyć nadzór policyjny.
Po nabożeństwie defilada oddziału

przeciw

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO

SAN DIEGO (KALIFORNJA),
16 Vill. PAT.
Wczoraj wieczorem
uwięzionych zostało około 150 ludzi zmobilizowanych przez meksykańskie
władze rowolucyine i pozostających pod
dowództwem
byłego ministra
wojny generała Enrique Estrada.
Grupa ta została zatrzymana i rozbrojona w. odległości 3 mil od granicy meksykańskiej w miejscu, które wyznaczone było jako punkt koncentracyjny
celem
przeprowadzenia
szeregu
napadów ra miasta leżące w pobliżu granicy.
Pośród uwięzionych znajduje się generał Estrada z całym
swym sztabem.
Władze
amerykańskie
skonfiskowały również znaczne zapasy broni i amunicji.
NOWY

czone na wyżywienie Korpusu Ochro.
ludu wyzyskuje się dla szerzenia ny Pogranicza tonęły w.. kieszeniach
bezprawnie, że powinni byli dostać zamętu w Polsce:—w mętnej wodzie pośredników, ale dostały się ludności
wspólnie ziemię folwarku; Marynki, że zawsze coś złapać można!
miejskiej, gen. Minkiewicz, jako DoZ, D.
zostali oszukani itd. Doradzali więc,
wódca Korpusu, wydał podległym mu
TROKI oddziałom K.O.P. rozkazy, by całe
by ludność przestała płacić podatki i

by niedopuściła do koionizacji, Część
słuchączy usłuchało podszeptów i

MEKSYKU.

ciężką oficjalnego, 14 księży postanowiło

uprawia obecnie rolnik swą ziemię
marzeniem i celem, gdzie zaś zdarza pewny, że nikt nie zniszczy mu plonie obróci i
się potemu okazja,
wtenczas
jakieś nu, że nikt w niwecz
nie zabierze mu owoców jego
ciężciemne siły. występują i niedopuszczaj
do realizacji zdrowej reformy rolnej kiej pracy.
Widać z tego, że nie chodzio dobro
Nie chcąc, by pieniądze przeznaręce

W

Estrada wystąpił

w

służbę na ostatnich
rubieżach
Rzeczypospolitej, broni Korpus Ochrony
Pogranicza dostępu bandom
dywer-

że „ Naszczególne podkreślenie zasługuje fakt,że najazdowi podlega nie ziemia
nie wiele się przydaje dla PPS.; wpły- mająca pozostać dworską, a właśnie.prze
wów partyjnych nie zyskują, a co znaczona na parcelację, Sam ten fakt aż
Państwu,

na

Pełniąc od dwóch lat już

nawet przelicytowywanie bolszewików
zaszkodzą

ziemskiego, jaki drob-

szewickiego — Tu muszą być zastosowane środki zaradcze bardzo sta- wyprodukowanych

REWOLUCJI

Generał

nego rolnika, chce Korpus być bezpośrednim odbiorcą nadwyżki plonów,

ska Partja Socjalistyczna niema tu nic nowcze i energiczne; bandytyzm mu:
do gadania, gdyż
jedynie
powołani si być tępiony we wszystkich swoich
do reprezentacji nastroju wsi są bia- objawach.
łoruscy socjałiści,

POCZĄTKI

Minkiewicza.

Korpus Ochrony Pogranicza dąży
Wywrotowa działalność. .
do nawiązania bezpośredniego kon— Korespondencja
Słowa. —
taktu z producentami celem wykluczenia pośredników od dostaw żywNieśwież, 14.go sierpnia.
ności i paszy dla formacyj Korpusu
We wsi M. Słoboda w gm. Si“ zultacie należałoby się spodziewać Ochrony Pogranicza. Pragnąc pozy:
niawskiej p. Chodor, członek
PPS. wzięcia przykładu z Paniutycz przez skać dla dostaw tak właściciela wielzwołał zebranie

Nr 190 1200)

lata

nawet całą
je ukochał

tu i..

przy-

po raz drugi..;

Witold Karpowiee.

№

190 (1200)
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KURJER

GOSPODARCZY
ZIEM

BILANS HANDLOWY
województw
(Patrz „Słowo:

wschodnich,

Nr,Nr.

175 —

go», —

ustalenia bilansu hadlowego
wództwa Nowogródzkiego.

bilans dla.

wojewódz-

do

woje:

Dien

Ustaw Rz. P.» Nr. 82 z dnia
13 VIil 1926;
— Rozporządzenie M—rą Skarbu z dnia
31 lipca 1926 r. w sprawie kursu listów za-

INFORMACJE.
Plany

eksportowe

stawnych

rządu,

twa Wileńskiego podaliśmy w ;szereWedług informacyj udzielonych
gu poprzednich artykułów, jedynie ostatnio przez ministra
rolnictwa,
jeszcze dla węgla
odtworzyć może- zbiory
tegoroczne zaliczyć
będzie
my bilans |na
statystycznego

podstawie
„Rocznika
przewozu towarów na

polskich kolejach państwowych*

Wy-

twory garbarskie i kuśnierskie, papier
i wyroby papiernicze, surowce włók-

można
nych.

przypuszczalnie

Korzystna

do pomyśl-

zmiana pogody

w

o-

stątnich tygodniach wpłynęła na znaczną poprawę urodzajów.
Zbiory zbóż, z wyjątkiem żyta,

niste I wytwory przemysłu włókienni- spodziewane są równe lub mało co
czego i t.d. pominąć niestety musimy niższe od osiągniętych w roku ubieg=
wykazują na razie
milczeniem, ponieważ „Rocznik* od- łym. Okopowe
stan średni lub poniżej średniego,
nośnie do tych artykułów nie podaje jednakże przy sprzyjającej pogodzie
stacyj przeznaczenia,

ograniczając się stau ten może

do wskazania tylko dyrekcyj. |
Odnośnie do węgla, koksu i t.d.
trzeba zaznaczyć, że statystyka nie
obejmuje przewozów gospodarczych
na potrzeby kolei żelaznych. Za minimalną normę stanowiącą o wyszcze-

stopniowo ulec

nej poprawie.

jące stosunki ekonomiczne pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką czechosłowacka, podpisane w Warszawie dnia 7 kwietnia
1925 r. (poz. 449),
Z «Dziennika

Zygmunt Harski.

9. Inne wytwory.
Poza wytworami rolnictwa i przemysłu, których

następnie zaś przejdziemy

pew-

Towarzystwa

Kredytowego

Ziem-

skiego w Warszawie, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie i Wileńskiego Banku Ziemskiego w Wilnie przy przyj
mowaniu na poczet podatku majątkowego
451);

(poz.

— Rozporządzenie M—ra Skarbu z dnia
31 lipca 1926 r. w sprawie kursu listów zastawnych
Państwowego
Bańku
Rolnego
przy przyjmowaniu na poczet podatku mą:

zw. bajce
krotnie

gorszy od zeszłorocznego

i produk-

cja będzie przypuszczalnie
znacznie
niższa od produkcji roku ubiegłego;

dadzą się jeszcze przedstawić liczbo-

kamienny i

brykiety, wo. Miały naogół charakter sporas
Głównym odbiorcą było Wilno,
do- dyczny. Nadmiar wilgoci
w poważkąd w r. 1924 przywieziono:
niejszy sposćb obniżył plony w powiatach błońskim i sochaczewskim.
Z rejonu dyrekcyj:
tonn:
Warszawsklej
Katowickiej

Krakowskiej
Wileńskiej

1765
80

Razem

13822

i ulewy

specjalnie

które niejedno-

POLACY

zbiór nikły, —jest obowiązkiem zwrócić uwagę, że od szeregu lat zdobył sobie uznanie wśród roiników w kraju i zagranicą
Środek pewnie odkażający — zaprawa

W

wymienionymi

na

i witrjol

Kordeckich

tacie bardzo

Jest

prosta

czyste

i dobie zbiory

Manipulacja

i łatwa.

Dla

przy

(jak tam

MIEJSCOWA. Paryż
Praga

KRONIKA
—

(0)

Podatek

9.09

26,93

27,

2487

na zagrożone
o ratownictwo

przemysłowym

od

szczęśliwości człowieka

Komitet

9.05

24,75 _ 2481

Stacje prze-

znaczenia

ton

Wiłno
Turmont
N. Wilejka
Jaszuny”
Oszmiana

13822
1565
926
140
122

przypuszczalny

eksport

ziarna

wego.
— (0) Należytość

przy rozłożeniach
SĘ. zadna
się często, iż podatnik już po prze-

prowadzeniu u niego egżekucji uzyskuje odroczenie, wzgłęgnie roztoženie na raty zaległych podatków. Otóż

jeżeli podatnik ten

wnióst

obli- podanie o rozłożenie na

czač można, biorąc pod uwagę cyfry
wywozu zeszłorocznego.
ciągu
roku
gospodarczego
1925—26 wywóz zbóż wynosił: prze-

ekucyjna

raty

odnośne

przed

przeprowądzeniem u niego egzekucji,
natenczas nie jest obowiązanym do

płacenia

kosztów

egzekucyjnych

(5

Posiadacze

banknotów

niemiec-

w Ostateczny termin wyznaczony
został
swoim czasie związek wierzycieli banku na wrzesi
eń. Ponadto do 30 paździersce w bardzo ograniczonych ilościach Rzeszy niemieckiej,
Słuszne swe pretensje
związek opiera nika r. b. poleca ministerstwo przednie osiągających minimum. normy w
na tej zasadzie, że bank Rzeszy jest spółką łożyć
szczegółowe
sprawozdanie o
relacjach. dlą+węgla uwzględnionych. akcyjną, gwarantującą swe obligi kapitałem wszysikich - wpływach
(w naturze i
b) węgiel brunatny: i brykiety. Dla zakładowym, funduszem rezerwowym, wszy: gotowiźnie) z daniny: lasowej.
stkimi dochodami i majątkiem ruchomym i
widocznie więc miał miej«

przed 19 lutego

1919

r. zorganizowali

stacyj województwa Wileńskiego brak nieruchomym.
notowań —

widocznie

i tu obrót

ze-

2
Ustawa banku Rzeszy wyraźnie postanawia, że na wypadek, gdyby bank znalazł się w niemożności splacenia swych zo:

NADESŁANE.
— Zwalczanie

szkodników rolnych.
wniętrzny i wewnętrzny wyrażał się
Od dłuższego czasu
poświęcają nasze sfery
bowiązań,
kanclerz
Rzeszy
obowiązany
jest
zbyt małemi ilościami nie osiągające- mianować kuratora dla: obrony interesów roinicze wiele czasu i trudu w zwalczaniu
chorób w rolnictwie. Na obszarze Polski

mi minimum uwzględnionych
w przewozach. Wogóle: dla
rejonu

dyrekcji

Wileńskiej

relacyj
całego

nadania

miejscowe wynosiły razem 386 tonn,
za granicę 37 tonn.

posiadaczy obligów banku.

W r. 1924 bank

Rzeszy przewalutował

swe akcje w stosunku: 50 proce. normalnej
wartości na złote marki, a więc przynajm=
niej w tym stosunku powinny być zaspo:
kojone preiensje jego
wierzycieli, tembar-

dziej, że w myśl ustawy, mają

oni

pierw-

©) koks węglowy. Stacje przezna szeństwo przed akcjonarjaszami,
wierzycieli banku Rzeszy poczenia w. «Roczniku» nie wskazane. slada Związek
oddziały w Hiszpanji, w Gdańsku, Ło”
twie, Litwie

Dla całego rejonu dyrekcji wileńskiej

nadanie miejscowe wynosiło 177 tonn.

d) torf ibrykiety torfu. «Rocznik»
nie podaje stacyj przeznaczenia. Moż:
na jednak

stwierdzić,

nie było ani z

innych

że

przywozu

województw

ani z Łotwy. Jako stacja nadania figuruje Kiena — 1527 tonn. Przypusz»
czalnie transport powyższy

skierowa-

ny był wyłącznie do Wilna.

i Estonji, obecnie zaś rozpoczy*
na swą działalność w Polsce przy współu-

R >
7 Dzis

ach:

Jacka. W.

Zach, sł o g.

E

sł, og.

4 mio
'
7 m. 11

lono również

rowych (poz. 4
2654 Rozpo

bilansu
według

pozycyj jakie się dały odtworzyć
podstawie

«Rocznika

na

Statystyczne-

rem zagranicy—ma w kraju rolniczym jakim
jest Polska, pierwszorzędne znaczenie. Nie
trzeba chyba udowadniać, że gdyby rolnicy

nie bagatelizowali sobie jak dotychczas tego

stanu

rzeczy,

wówczas

jakkolwiek

działając

:

conajmniej 400. osób
się na Zjazd. |

przedłużyć rok szkolny

h

jeszcze u nas gospodarzy,

że pow=

Komitetu

Uczni

tej

szkoły

liczbie] około

w

nia się tam

z

poszczególnemi

dzeniami gospodarczemi.
posiedzenie zamknięto.

urzą:

Na

D. O. W.

Pol-

skiego.
W niedzieię dnia 15 b, m.
jako w 6 rocznicę zwycięskiej bitwy
pod

Warszawą,

].

Ekscelencja

ks.

stwo,

na

którem

na

Wilno

wojewodę

Wileń-

się z powodu

braku

m.

p. Wimbor

w

towarzy«

tem stwie sekretarza osobistego wojewody
JĄ
;
p. Capego.
MIEJSKA „ — Odroczenia akademickie. Ni.

quorum.

Należy

wybierających

siliśmy, konferencja zwołana przez p.
wojewodę w sprawie pomieszczenia
zespołu „Reduty* na okres teatralny
1926/27. Na
konferencji
powołano

Zapisywać się należy w KancelaKomitetu Archidjecezjalnego ul. specjalną komisję, zadaniem której
Śt Jańska 12 m. 2 w godzinach od będzie zbadać poszczególne gmachy
10 ej do 2j do dnia 23-go sierpnia rządowe w Wilnie w celu rozloko:
wania tam zespołu. W skład komisji
włącznie najpóźniej.
weszli przedstawiciele: Dyrekcji RoURZĘDOWA. bót Publicznych, Kuratorjum, zespo— (k) Współdziałanie
policji łu „Reduty* i p. Janusz Ostrowski.
— (k) Rozbłórka pomnika Mu» organami „Polskiej
Dyrekcji
Ubezpieczeń Wzajemnych*. Wo- rawjowa. Z dniem wczorajszym włabec tego, że obecnie, w okresie kry- dze odnośne przystąpiły do rozbiórki
zysu gospodarczego
i finansowego, pomnika Murawjowa na placu Napo-

wypłacać

bę-

dzie nagrody pieniężne osobom wska-

stara-

będzie

leona.

;

niejszem

podaje się

do wiadomości

koiegów, którzy złożyli podania o odroczenie służby
w wojsku, —w komisarjacie rządu
ma miasto
Wilno,
lub też w referacie
wojskowym wi-

prośby związku właścicieli drobnych
nieruchomości w Wilnie p. Wojewoda przesłał w dniu wczorajszym do

m. Wilna wniosek o do-

dopuszczenie
do komisji szacunkowej podatków przedstawicieli
tegoż
związku,
którzy będą mogli stawać
w obronie swoich członków.

SAMORZĄDOWA

odroczenia można otrzymać
w referacie wojskowym W.K.A. (Wielka 24)

5; poniedziałki i piątki od 8-mej do
ej,
— (0) Kuferki rekrutów. Przy:
bywający

do oddziałów

rekruci przy-

noszą z sobą niejednokrotnie
zbyt wielkich
pozwalają
na

łóżkami, jak tego

wymagają przepisy

regulaminu służby
wewnętrznej. Ze
względu
na to władze wojskowe
ustaliły następujące maksymalne wy*

miary kuferków rekruckich: wysokość
36 cm,

szerokość 40 cm.,

60 cm. Kuferki

długość

rekrutów

nie stosu-

jących się do tego przepisu po przybyciu
ich "do oddziałów
złożone
będą w szkładach wojskowych.

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA
gi

— (t) Nowy podział na okrę:
i obwody
inspekcji pracy.

Minister
Pracy i Opieki
Społecznej
w porozumieniu
z Min. Przem
i
Handlu oraz Rolnictwa i D.P, wydał
rozporządzenie o zmianie
rozporzą:
dzeń, dotyczących podziału na okręgi

i obwody inspekcji pracy.
Obszar województw wileńskiego

wiadomych nam przyczyn bruk ulicy
3 maja, tworzącej
połączenie góry

okręg

go

wiatów:

Boufałowej po dokonaniu.gruntowne:
remontu

nie został,

jak to

się

normalnie praktykuje, wysypany pias
kiem, tworząc istne pułapki
na ko-

inspekcji

stanowi
pracy.

Do 63 obwodu
Wilna.
Do

jeden

XII

należy obszar m.

64 obwodu

należy obszar

„ Wileńsko-Trockiego,

miańskiego, Mołodeczańskiego

w szpa- łożyńskiego.

nie, których kopyta trafiając
ry pomiędzy
kamieniami
narażone

kuferki

rozmiarów,
które nie
umieszczenie ich pod

— (t) Pułapka na konie. Z nie- i nowogródzkiego

Do 65 obwodu

po-

Osz:

i Wo:

należy obszar po-

są na uszkodzenia. Dziwnem się wy- wiatów; Brasławskiego, Święciańskiego,

daje, że magistrat

otworzył

tę ulicę

dla ruchu kołowego nie dokończywszy ostatecznie roboty.

Dziśnieńskiego,
Postawskiego.
Do

66

Wilejskiego

obwodu

należy

i

obszar

powiatów: Lidzkiego, Słonimskiego
Baranowickiego, _ Nowogródzkiego,

WOJSKOWA
kościoła św. Nieświeskiego i Stołpeckiego.
Ignacego. Po wstępńych przygoto.
— (k) Podania o zasiłki dla
towaniach wreszcie
rozpoczęły
się bezr. prac. umysłowych.
Od dnia
—

Odbudowa

— (x) Udział „przedstawicieli
drobnych nieruchomości w ko- roboty przy
misjach szacunkowych. Na skutek na dobre.

Magistratu

w

Żołnierza

zaznaczyć, że zaproszenia dla członków leńskiego komitetu akademickiego, iż
z całej komisji były
rozesłane
przez
Ma:

kościele św. Ignacego 17 b. m codziennie między godz.
a i2-tą P, U. P. P.

będzie

10
przyjmo-

1 lipca Sąd Konkursowy (w oso- wał podania bezrobotnych pracownibach:
gen.
bryg. O. Pożerskiego, ków umysłowych ubiegających o zaprof. O. Krasnopolskiego, płk. inż. siłek za m. lipiec r. b.
Ożyńskiego, inż. Przygodzkiego, inż. *
— (k) Jednorazowa pomoc dla

arch. Roztworowskiego, prof. kon- bezr. prac. umysłowych. Od dnia
serwatora Remera, pik. arch. Sie 14 b. m. P. U. P. P. dokonywa
wystrzencewicza, prof.! arch. Sokolow- płaty jednorazowych
zapomóg
dla
skiego i ks. dr. Sopoćki)

wybrał

szki-

bezrobotnych

pracowników
umysłoKomisja do-

ce inż. arch. Pawła Wędziagolskiego, wych z sumy 3500 zł.

który już sporządził projekt, uzgod- piero zakwalifikowała 85 osób,
— (x) Przyjęcie mostu na rze- niony z czynnikami zainteresowanemi,
ce Wace. W dniu wczorajszym w
31 lipca odbył się przetarg na
godzinach popołudniowych odbyło dach i szczyty kościoła. Z pośród [E87— (k) Konferencja w sprawie
się uroczyste
przyjęcie nowozbudo- wielu zaproszonych do przetargu firm rewizji celnej, W dniu 18 b. m. o
wanego mostu na rzece Wace przed okazała się najtańszą i najwygodniej: godz. 11 w gmachu Dyrekcji Kolejowej odbędzie się przedwstępna. konLandwarowem. Powyższe odbyło się szą dla Komitetu firma inż. Antono- ferencja
do mającej się odbyć konfeprzy udziale przedstawicieli
woje- wicza, której też powierzono roboty.
rencji
w
Królewcu w sprawie doty.
wództwa,
starosty p. Witkowskiego Obecnie praca wre
w całym rozpęczącej
rewizji
celnej podróżnych, bai inż. powiatowego p. Szpakowskiego, dzie: usuwają się szpecące nalecia:
oraz inż. p. Łukaszewicza.
łości
rosyjskie,
przygotowują
się gaży i ładunków,
W Królewcu konferencje zbierze
— (x) Z posiedzenia wydziału wiązania dachowe, usuwa się gruz i
się
25 b. m.
powiatowego. W dniu 14 b. m. w t. p. Atoli rozpoczęte roboty dadzą
RÓŻNE
lokaiu Sejmiku pow. Wil.-Trockiego się doprowadzić dokońca o tyle,

wezwać

gminy do niepo-

bierania, jak dotąd, należności kanceod
podań
ludności przy
szechnie pojawiającymi się szkodnikami na- laryjnych
dzenia z dnia 28 lipca 1925 w sprawie ceł sion zbóż Są: Śnieć, rdza, głównia, zgorzel ubieganiu się o kredyty na zakup
źdźbła żyta, zgorzel siewek buraczanych i nawozów
wywozowych (poz. 448),
sztucznych.
Pozatem rozZ «Dziennika Ustaw Rz, P.» Nr. 81, z dn, t p.—wiadomo również każdemu rolnikowi patrzono
cały
szereg spraw, dotyjak wielkie szkody w polu choroby te wy*
i
10 Vill 1926:
KAS
szkoły rolniczej w Bukiszrządzają, oraz jak dziesłątkują pracę i trud czących
| Porozumienie prowizoryczne regulu- rolnika bezpowretnie. Nie od rzeczy zatema kach i należącej do niej fermy, UchwaWiadomo,

i

30-stu na Pomorze, w celu zapozna- skiego reprezentował Komisarz Rządu

rji

zmiernie pożądaną, gdyby Za przykładem nowiono
tych nielicznyc

poszedł ogół rolników.

Ojczyźnie!

W tejże Szkole. o dwa rhiesiące. W biskup Michałkiewicz odprawił w Bakońcu omawiano sprawę wysłania zylice wileńskiej uroczyste nabożeń.

pierwszego
— (0) Znowu
brak quorum.
katolickiego: Ostatnie posiedzenie miejskiej kominajbliższych sji do spraw. technicznych nie odbyło

we własnym interesie, potrafilliby jednocze:
dziale zrzeszenia spółdzielczego zredukowaśnie kraj i calossztalt gospodarki podnieść
nych urzędników (<Handloblok», Chmielna15) na
taką wyżynę urodzajów, na jaką ze
. Rozpoczęto przedewszystkiem
rejestrax względu na swój obszar i glebę zasługuje.
cję wszystkich posiadaczy banknotów t. zw.
„Irzeba jednak zgodnie z prawdą przy+Reichsbanknotens,
rolne,
znać, że są i u nas gospodarstwa
Nowe ustawy i rozporządzenia, które nie pozostają w tyle w postępie rolnlczym, wykorzystując dla należytej gospodar- odbyło się pod przewodnictwem staaa R Rz.+P». Nr. „ 80, 80, z dnia ki rolnej te zdobycze 1 środki, które
Z < «Dziennika Ustaw
p. Witkowskiego posiedzenie
przez rosty
w wydziału. Na posiedzeniu po zatwierstacje rolnicze i fachowców-rolników
— Rozporządzenie M—ra Kolei z dnia zwalczaniu najważniejszych szkodników 1
szeregu
protokułów z ostat:
27 lipca 1926 o zmianach 1 uzupełnieniach pasożytów wypróbowane, okszały się naj- dzeniu
taryfy towarowej polskiej kolei normalnoto- bardziej skutecznymi, Byłoby rzeczą
nier nich posiedzeń rad gminnych posta-

rządzenie M—rów
Skarbu,
s
Przemysłu i Handiu oraz Rolnictwa i D, P.
W jednym z następnych numerów z dnia 2 sierpnia 1926 o zmianie rozporzą”

podamy ogólne zestawienie
województwa
Wileńskiego

stwierdzono bowiem klikaset gatunków ра
sożytów, szkodników grzybkowych i zwie.
izęcych, niszczących bezwzględnie zasiewy,
rośliny, a temsamem ilość i jakość zbiorów,
z gospodarstw rolnych. Eaergiczne i systematyczne zwalczanie szkodników tych—wzo-

w Odrodzonej

— (t) Święto

tem ujemniew wysokości 15003 tonn. kich winni zgłaszać swe preten*
zanym przez policję, których
wódzkiemu przedłożyć w trybie przy*
sje do związku wierzycieli.
niom i zabiegom zawdzięczać
Obrót. wewsęźrzny (tj. w obrębie
Posiadacze not bauku Rzeszy niemiec. śpieszonym, wszelkie wnioski © eweń- wykrycie podpalaczy.
Województwa)w <Roczniku» nie jest kiej t. zw. <«Reichsbanknoten», wydanych tuaine odroczenie
wpłacania
rat.
notowany,

wiel-

i ziemi!

Katolicki,

Wykonawczy

Robót Publ, w celu zorjentowania się laczy „P. D. U. Wz.*

o spodziewznych wpływach z daniny
lasowej,
poleciła
Urzędowi
Woje-

człowieka

dotychczas swego kościoła.
Ofiary wszelkie przyjmuje Wydział

pro..), na wypadek natomiast, jeżeli
nicy—130639 ton. żyta—283661 ton., wniesiono podanie już po przeprowa- często wywoływane są pożary, w celu
jeczmienia—160551 ton, oraz owsa dzeniu egzekucj,
podatnik jesi do uzyskania odszkodowania asekuracyjRszem
16575
czego są narażone
85154 ton.
płacenia kosztów. egzekucyjnych obo- nego, wskutek
zarówno
interesy
gospodarcze,
jak i
Z zagranicy.
przywiezionó
(do
Poza zbożem,
będziemy niewąt- wiązany, a egzekutor ma prawo, w
bezpieczeństwo
osobiste
ludności,
Wilna ze stacji granicznej Zebrzydo- pliwie posiadali na wywóz: groch, razie odmowy
uiszczenia należytości
Komenda
główna poleciła pouczyć
egzekucyjnej, „prowadzić
egzekucję, organa policyjne, aby
wice) 15 tonn, czyli ogólny przywóz fasole, grykę, nasiona i t. p.
przy
prowa:
Przypuszczalne ilości, które po po: względnie sprzedać licytacyjnie część
wynosił 16590 tonu.
się
kryciu zapotrzebowania
wewnętrzne- ruchomości na pokrycie kosztów eg- dzeniu śledztwa nie ograniczały
Wywóz wyraził się cyfrą 1587 go pozostaną na eksport, będą mog- zekucj
do załatwiania sprawy formalnie, lecz
i,
nawiązywały Ścisły kontakt z przedtonn skierowanych ze stacji Turmont ły być „obliczane dopiero po uzyska— (t) W sprawie odroczenia
stawicielami „Polskiej Dyrekcji U. Wz."
niu -ścślejszychj cyfr, dotyczących rat daniny lasowej.
do Łotwy.
Mynisterstwo
W każdym wypadku wykrycia podtegorocznych zbiorów.

Bilans w obrocie węglem kamiennym i brykietami kształtował się za-

duch»,

wzory

i podejmuje

26,86

przemysłowych
na bicie bydła, ale
Jutro
wystarczy im wykupno jednego tylko
świadectwa. przemysłowego na sprzedaż mięsa li-ciej względnie IV ej ka— Pierwszy ogólnopolski zjazd
tegorji.
katolicki w Warszawie. Program

przedsuro:

szańce OJCZYZNY
dla

podstaw

Główny Zjazdu Katolickiego w Warszawie
Komitet Archidjecezjalny Wileński.

obrotu

stawki
podatkowe, jak dla
siębiorstw- sprzedaży
mięsa

prawie

nieśmiertelne

Komitet Główny, łącząc uroczystość Zjazdu z 200-letnią rocznicą kanoni-

па parę godzin przed rozna
ten gistrat
Wegiel pochodzit z kopalni Mars
daży detalicznej lub
wać nadmiar wilgoci.
joczęciem:
posiedzenia, wskutek: czego
Zjazd
delegacje.
Grodzice ll, Paryż, Czeladź, BranW ważnej kwestji wpływu zbio: drobnej wedle stawki 1 proc.
kilku
członków
zaproszenia wcale nie
Zakła
dy masarskie opłacają nadal
Katolickie Wilno powinno również
denburg, Graf Franz. Nadawany
byt rów na wysokość cen rynkowych
otrzymało,
podat
ek
przem
ysłow
y wedle stawki zamanifestować
swoje
przekonania
również na stacjach
Dziedzice (dyr minister nie mógł dać jeszcze kon— (0) Sprawa
konwersji po2 proc. a jedynie, jeżeli w zakładzie
i uczucia i czynny a'llczny wziąć życzek miejskich. Dziś, dnia 17-go
krakowskiej), Warszawa i Grodno. kretaego wyjaśnienia. Ograniczył się handlowym,
należącym do przedsięPoza Wilnem przywieziono z in: tylko do stwierdzenia, że w związku biorstwa masarskiego doko
udział w Zjeździe.
sierpnia, odbędzie się w Magistracie
nywa się
z przewidywanym- eksportem,
ceny
nych województw do następujących krajowe zbóż kształtować się będąw oprócz sprzedaży wyrobów własnego
Ażeby ułatwić licznym rzeszom posiedzenie miejskiej Komisji finan:
masarskiego _ jednocześnie mieszkańców naszego grodu i naszej sowej w sprawie omówienia warunstacyl: z rejonu dyrekcji warszawskiej w zależności od poziomu cen ua ryn= zakładu
konwersji 1-szej i 3'iej pożysprze
daż
nieprzerobionego _ mięsa inteligencji w szczególności uczęstni- ków
środkowej, pozostając
do N, Wilejki — 554 tonny, do Osz- kach Europy.
m. Wilna.
obligacyjnych
czek
surow
ego,
wzglę
dnie
wędli
n wyrobu ctwo w Zjeździe, Komitet Archidjecemiany — 122 tonny; z Grodna dyr. wszakże nieco poniżej tych ostatnich. obcego, to
—
(x)
Ustalenie
komisji
w
do obrotów, osiągniętych
Ponieważ rząd liczy się z pewneniedzielę,
Wileńskiej do N. Wilejki—107 tonn;
zjalny
postara
się
o
ulgowy
pociąg
W
„Reduty*
sprawie
ze
sprze
daży tych ostatnich
mi możliwościami eksportu zbóż przeartyku.
z rejonu dyrekcji Katowickiej do Tur- to planuje—j:k sam minister zazna- łów, mają być stosowane ulgowe do Warszawy, O jl2 zgłosiło by się dnia 15 b. m. odbyła się, jak dono-

monta—1565 tonn, do Jaszun—140 i czył—=wielką
kainpanję wywozową.
Bliższych
szczegółów
jednak nie zado N. Wilejki — 125 tonn; wreszcie
komunikował.
ze st. Dziedzice dyrekcji Krakowskiej
Wychodząc z założenia, że zbiodo N. Wilejki—140 tonn,
ry w roku bieżącym,
z wyjątkiem
Oęółem więc przywieziono węgla żyta, będą prawdopodobnie równe
kamiennego i brykietów z innych zbiorom osiągniętem w ciągu roku
województw do województwa wileń* zeszłego, Oraz, że w nowy okres
wchodzimy ze znącznemi
zapasami
skiego:
zboża zeszłorocznego, zwłaszcza żyta,

w

zacji św. Stanisława Kostki, wychodzi w tych trzydniowych
uroczystościach w stolicy
Rzeczypospolitej z hasłem:
przez Ducha Bożego — do

przemysłowy

sprzedaży mięsa surowego.

wszystkich

jaki ódbędzie się 28, 29 i 30 sierpnia r.b. w Warszawie. Zjazd ten musi
się stać widomym łącznikiem polskości z katolicyzmem, musi dać potężny
wyraz woli społeczności katolickiej, musi zgromadzić Polskę od wschodu
aż po zachód.

dla rzeźników. Min. Skarbu wyjaśniło sprawę opodatkowania
podatkiem

się

zapatrzona

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd

i krót.

szego sposobu zaprawiania można zamiast
jątkowego (poz. 452);
Uspulunu do rozpuszczenia we wodzie (za„ „—, Rozporządzenie M-ra Pracy i Opiea trwa pół godziny) stosować Uspuki Społecznej z dnia 5 lipca 1926o zmianie unisuchy, przy którym należyte bajcowanie
rozporządzeń, dotyczących podziału na okrę- trwa 5—10 minut.
gi i obwody inspekcji pracy (poz. 454);
GIEŁDA WARSZAWSKA
Rozporządzenie M—ra
Przemysłu i
Handlu z dnia 4 sierpnia 1926, dotyczące
16 sierpnia 1926 r.
zmiany niektórych postanowień r—nia M-rą Dewizy i waluty:
P. 1 Hi z dn. 13 XII 1924 w sprawie naleTranz.
Sprz.
Kupno.
žytošci budowianych uiszczanych przez abo"
4,02
9,04
9,00
nentów państwowych sieci telefonicznych Dolary
364,90
365,80
364,00
nowozgłaszających się, zmieniających lokale Holandja
Londyn
44.17
44,29
4406
lub cesjonarjuszy (poz. 457),
9.07

Katolicka

letniej przynależności do kultury katolickiej, da wyraz

ilościowo

Uspulunie

prostszego

zachwiania

Polska

wołanie

KATOLICY!

Polska Katolicka ma przed sobą tylko jedną: drogę
idei Chrystusowej,
będącej kamieniem węgielnym nietylko odrodzenia m oralnego, zle źródłem
siły i spoistości miljonowej rodziny katolickiej; Polska musi być Chrystusowa, musi być Boża i Katolicka! Żądaniom tym, wypływającymz tysiąc-

te środki) siły kiełkowania, lecz przeciwnie
siłę kiełkowania potęguje, dając w rezul:
i jakościowo.

momencie

wychodzi

kie

szkodnikami, aniżeli formali-

miedzi, nie zmolejsza

ponurym

życia społecznego,

(bajca nasienns)
«Uspulun».
Opinje wy:
bitnych sfer wykazałyę że <Uspulun»
nietylko lepiej chroni
przed śniecią i innymi

prowadzonemi księ:
nowogródz- zać prawidłowo
Dochodzą nas wieści, że
się odczu: gami handlowemi wedle stawki pół Polski liczne wybierają
się
proc, a sprze

jewództw:
wiłeńskiego,
kiego
i polskiego, daje

tonn

zazna-

Zjazd Katolicki © Oarszawie,

dając w rezultacie

Nie uznając uboju: bydła za odrębszczegółowy obchodu
ne
przedsiębiorstwo
przemysłowe,
czyły się w województwach:
tarnoogólnopolskiego
zjazdu
opodatkowanie
polskiem, lwowskiem i krakowskiem, poleca Min. Skarbu
wobec
będzie
ogłoszony
w
tego
hurtowej
sprzedaży
oraz łódzkiem i warszawskiem.
mięsa
surow
ego,
mogąc
ej się wyka» dniach.
W całym kraju, z wyjątkiem woGrady

8193
3784

онн

jest wiele i takie,

nasienie niszczą,

Nowy-York

Co się tyczy zbioru owoców, danych. cyfrowych, nawet przybliżonych,
jeszcze niema,
Urodzaj
jabłek jest

Pierwszy Ogólnopolski

zwalczania tych chorób środkami jedynie
pewnymi. Obok bowiem przestrzegania należytej uprawy mechanicznej roli, zastosowania odpowiednich
nawozów,
niezbędne
jest również zaprawianie nasienia. Jest ono
powszechnie już uznane za pożyteczne, a w
wielu wypadkach za wprost konieczne, Ponieważ atoli środków odkażejących
czyli t.

gólnieniu danej relacji (stacji nadania urodzaj gruszek będzie przypuszczalRzeźnicy, zaopatrujący swe zakładobry.
i przeznaczenia) przyjęto w «Roczni: nie Co
się tyczy niekorzystnego wpły* dy handlowe w mięso, otrzymane z
ku» ilość nadania z danej stacji na- wu tegorocznych klęsk żywiołowych uboju na rzeźni zakupionych
przez
bydła, nie podawczej na daną stację przeznaczenia na urodzaje,
to zdaniem
ministra, siebie żywych sztuk
ją
w
myśl wzmiankowanego
przynajmniej 100 tonn ładunku w o- szkody i straty spowodowane w ro" trzebu
wyjaś
nieni
a wykupywać świadectw
ku
bież.
klęskami
Żżywiołowemi
nie
kresie rocznym.
a. Węgiel

МО

będzie z nadchodzącą porą zasiewów jesiennych przypomnieć rolnikowi konieczność

WSCHODNICH

178 i

188 — 187).

ВО

— (o) Zjazd przedstawicieli
o ile nie zabraknie gotówki,
która
dotychczas
oparta jest jedynie na gmin żydowskich w Nowogródofiarności publicznej. To też komitet ku. Dnia 24 sierpnia odbędzie się w
zjazd przedstawicieli
zwraca się z gorącą prośbą do wszy- Nowogródku
stkich obywateli,

a szczególnie mie. gmin żydowskich

województwa No-

szkańców Wilna i z. Wileńskiej, by wogródzkiego. Na zjazd ten zaprozechcieli swą ofiarnością przyczynić Szenie otrzymała Wileńska gmina ży-

się do kontynuowania i zakończenia dowska, oraz posłowie dr. Wygodzki .
zbożnego dzieła celem przywrócenia i p. Stuczyński. Na zjezdzie będą
kultu

Bożego w prastarej, sprofano- Omawiane

Sprawy,

związane z reor-

wanej przez barbarzyńców, Ignacow- ganizacją Ra żydowskich.
skiej świątyni, przeznaczonej

dla

u- kli — (t)

żytku naszego wojska, nie mającego

nie Wilna.

Nowy tygodnik

Dowiadujemy

na tere-

się,

że

tygodnika

„Świt chłopski”.

Łukiszkach.

Wielki parasol zasłał plac Łukiski, wy«

p. t.

wolując nielada sensację.
dzie i przyłożywszy ucho

=
Е
słuchują. Z wewnątrz słychać jakieś mruDotychczas nie ustalone jeszcze czenie,
miauczenie — nieraz zerwie się ryk
kto będzie redaktorem tygodnika.
srogi, przenikający do szpisu kości.
<A niechaj ich kaczki» wołają przekup— Znowu represje Ili-g0 ko- ki handlujący
jabłkami i przejęte strachem,
misarjatu
P. P. Nocy ubiegłej żegnają się zboźnie,
dwuch współpracowników
naszego
—
Żeby tylko nie zórwał się.»

SALA

MIEJSKA

przyczyn.

Dla wyjaś-

komisarjatu gdzie

przodownik dyżur-

gapów.

ny nr, 94 zachowawszy się w sposób
wysoce niewłaściwy, wszelkich wyjaš-

Wywołuje

mówił, a przeciwnie groził represjami.

W sprawie powyższej zamieszany
jest również p. prokurator sądu Okr.

widzów

Friko

«ulubieniec

skarga zostanie złożona na ręce jego
władz przełożonych.

— (x) Obława na wilki w pow.

z nim

w

Wil.-Trockiego

go,

w

się

konferencja,

p.

Witkowskie-

najbliższych dniach odbędzie .

publiczności» pokazu:

ptzy

współudziale

nadleśniczych tegoż powiatu, przedstawicieli K. O. P'u, oraz obywateli
ziemskich, znanych myśliwych, w ce-

lu urządzenia
większej obławy na
wilki, które
się ostatnio| znacznie

rozdzielił

ss

występuje

Krótkiemi

Adr.

chwila W.

Rapackiego

<Ja tu rządzę».

Bai

pojedyńczo. Publi-

swego wierzchowca do skoków, co ten czyni
z widocznem niezadowoleniem.

— (t) Fałszywa

„Divinia*. Ostat-

niemi czasy kupcy
wileńscy
branży
kosmetycznej
zauważyli, że pokazał
się w sprzedaży
podrobiony puder
„Divinia“.
Puder ten o gatunku b.
złym opakowany
był w normalne

E

miss Aline siada mu u wezgłowia i łasko*
cze płeszczotliwie, szepcąc do ucha:
Ё
— Leż spokojnie. Udawaj nieboszezyAue
Koń—nieboszczyk zrzadka macha ogo*
nem, podczas kiedy triumfująca — (niewiadomo dlaczego, bo jak komuś koń padnie,
to niema powodu do triumfu), owóż — pod-

esencją

octową

Aleksandra

Moszkowa

(Szkapierna 44). Desperatkę pogotowie odwiozło do szpitala żydowskiego. Przyczyna

samobójstwa

nieporozumienie

rodzinne.

įCyrklĖ

sona

należy do

i mieści

Segala i Segal-

się przy ulicy Zawalnej

b. m.

Izaak

podczas

Trakiński

obławy

zostął

(Ciasna 7),

aresztowano.

— (k) Odezwy komunistyczne.
W

nocy

z

dnia

9 na

10 b. m. na

drogach Widze
— Święciany, Widze—

skierowano

ciątka Jezus,

na budowę

szkalnych

języku
rosyjskim, a podpisanych
przez K. P. Z. B. (Komunistyczna
Partja Zachodniej Białorusi). Należy

dodać, że 11 b. m. był dzień przedrukowy.
Spawców
dotychczas
nie
wykryto.

— Zraniona widelcem, W'nocy na
15 b. m, na ul. Szwarcowej przez niewyjaśnionych sprawców widelcem została ude-

ARKADJUSZ

AWERCZENKO.

Kontrola

nad

wydaj-

nošcią pracy.

Czego

161472

panowie

Jednym z kamieni węgie!nych raju
— Jakaż jest moja
praca? piszę
ziemskiego | trzeciej Międzynaro- wiersze, bajki, feljetony.. Taka praca
dówki, jest zasada:
kontroli nie podlega.
— Kontroli nad wydajnością pra— Wszyscy wy tak mówicie! Jecy.
steśmy delegatami zecerów i związku

,

й

(Można

161469,

ч

limowo

płatą na

Ogłoszeń S. Jutana,

(wzglę-

dom

w

Wil

nie)
(2 kim. od st.
Gieladnia) powiatu
więciańskiego,
obszarze 185,05

o
dzie«

sięcin z zabudowaniem
gospodarczem.
Wiadomość: Wilno,
ul. Mickiewicza 43—2
od godz. 5—8,

ul. Tatarska

20.

MEBLE
jadalne, sypialne, salonowe i gabinetowe
kredensy,
stoł
szaty, łóżka
i t.d.
Wykwintne— Mocne—
Niedrogo.

SPRZEDA

kradz.
portfel z
czarnej chromo* NA
wej skóry zawień
rający zł. 650, oraz
książ, wojsk., wyd,

przez P. K. U.

Świę-

ciany na imię Tomasza

Klimowicza — rocznik

—1896,

zam,

Szakiny

silnego
popierania
krajowej produkcji tytoniowej, Dyrekcja Polskiego
Monopolu Tytontowego udziela w tym roku zaliczek
na poczet zbioru (kióry plantator w całości ma Monopolowi odstawić) w rozmiarach znaczniejszych, niż

szkolne,

urządzeniem).

osy dnieD is
Ga ja os
zamiana z do- GILENKIN

.

w Monitorze Polskim złożyli je w Sądzie Okręgowym
lub
216—1925.

względu

z kuchnią

Niemiecka 4.

Wzywa się przeto wszystkich roszczących prawa do powyższych tytułów aby w ciągu
lat dwuch
licząc od daty wydrukowania pierwszego ogłoszenia

Ze

z

161474, 161475

›

19

pokoi

Wlad. w Biurze

194368, 194369, 196226, 196950, 196951, 196951,
196952, 196953, 196954, 196955; serji 37 Nr. 212747,
212748, 212750, 212751, 212752, 212753, 212754,
212755, 212756, 212757; serji XXXX Nr. Nr. 227836,
227837.

na konieczność

gm.

we

wsi

Micha-

łowskiej.
Dokument
unieważnia się.

5 pokoi,
i

Do sprzedania
tepian

for-

za 350 złotych.

2. _

się

u p,

Kalinowskiego.

Ponarska 17 a,
od godz. 12 do 4

ogródek

w WILNIE

rzyjmę uczącą się
młodzież na

za ma"

mieszkąnie

w

mieszkanie z
całkowitem
utrzyma-

TORUNIU,
Wiadomość: Ko:
lektura Loterji —

Zaliczek i bliższych
informacji
udzielają te urzędy,
które wydały pozwolenie na uprawę tytoniu,

dliazja!

służbowy,

kuchnię
łe

Z

RATY

Dowiedzieć

ODDAM

w latach poprzednich, I tak: zaliczki udzielane są w
wysokości 60 proc. wartości przypuszczalnego zbioru,
w dwu ratach (czerwiec—lipiec i sierpień—wrzesień),
przyczem jako zabezpieczenie wymagany jest jedynie
skrypt dłużny podpisany przez dwu
poręczycieji.

Prywatna

Wilno,

Witojdowa

dla

robotników

Lecznica

niem,

fortepian

na

iniejscu, opieka
soli“
dua, pomoc w naukach.

53

Ofiarna 2 —

ARTO
KORZYSTAĆ.
Przyjechałam z

Chirurgiczna

D-ra T. Dembowskiego
Mata Pohulanka
Przyjęcie

chorych

od

K.

domów
miew
bliskości

10

do

9.

16.

12

i od

4

do

5

Niemiecka

LokomobilĘ

Połocka

rolniczą ewentualnie kompiet młocarniany używany

Nr 28 d. m. 4

w

rzyjmię
uczni
P średnich szkół na
mieszkanie z ca:
łem utrzymaniem.

3 m. 6.

Wypożyczanie, sprzedaż,
kupno, zamiana fortepianów
pianin, tisharmonij.

Łapy:

Opieka

dobra.

Stankiewiczowej.

należy składać w Wydziale

2

wyd.

matematyki, języków, kaligrafji, napisz do Kancelarji Kursów Oracjana

[4

odnośne

A

Spółdzielna Rolna
— Nie wiem

jeszcze,

nie

mam

tematu.
— To proszę wymyśleć.
— Dobrze, jek wyjdziecie—wymy
śię.
:

— Nie,

sztuczki

proszę

lepiej

zostawić, trzeba

te

Stare

natychmiast

się na 22

no się odbywzć
otwarcie,
wszystkich i pod kontrolą.

Poeta zamyślił się.
to

pan

myśli,

wobec

$tauisiaw Mackiewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski

Odpowiedzialcy ra sgissucaia Łeson

źawińnki.

rolnej. z dłagiem

Wileńskiego,

z dobremi

i

bu-

Pożądane

Warszawa, Żoliborz Oficerski
ul, Śmiała Nr 45 Jabłoński.

IALO

NAJLEPSZE

września

Stający do przetargu winni
Urzędzie wadjum 100 zł.

— Oóż właśnie tego «intymne"
go» nie potrzeba! Wszystko powin-

wolny od reformy

inwentarzem.
dobre łąki i las.
Oferty:

Ogłoszenie.

targ wyznacza

1—47.

zaraz

ziemski

dynkami

są

15:40 wrzešnia r. b. o godz. 12-ej
odbędzie się w Nowogródku z Urzę:
dzie Wojewódzkim ustny przetarg na
samochód osobowy «Forde,
Jeśliby w tym dniu przetarg nie
doszedł do skutku, to ponowny prze”

ZIEMIAN

— O czem
łaska?

imię

—

unier

w

1923 r.

5.ciu pokoi i
kuchni, z wanną, ka*
nalizacją i wszelkiemi

majątek
Banku

bajca Upulun
hą
JOZEF KARRACH
TOLA CHILI

Telefon.

na

Rawicza

przez P. K. U.—
Wilno na imię Josiela
Karazina — rocznik
1397—unieważnia się.

Warszawa, Śt. Krzyska, 17,

Kupię

|©

Oddziale Głębockim w Głębokiem

Ne 1.

r.

gub. książ. wojski

STENOGRAFJI

a wysłane Ci będą darmo
wsi azowki i rady.

1923

P. K. U.

rocznik 1902, —
ważnia się,

Chcesz sie uczyć
Pyrka:

w

do wynajęcia z

Że składu Zawalna Nr. 1.
Ze sklepu Kalwaryjska N t 2;

ul. Zawalna

wyd.

IESZKANIE

SPRZEDAJE:

ZWIĄZKU

gub. książ. wojsk.,

Święciany

Superiosiaf

KRESOWEGO

EJ

Mowszy

BUCHALTERIJI,

stanie,

Artylę-

ryjska 18 m. 3,

dom

dobrym

Oferty
Admin.
«Słowa» pla D, S.

przez

Dyrekcja K, P, w Wilnie.

W

KUPIĘ

Azji daję lekcje gry na
cytrze 1 zł. za godzinę, w przeciągu

dwuch miesięcy, każdy
uczefi będzie grał.
Adres:
Zarzecze, ul.

DĄBROWSKA

Wilno,

ŁÓŻKA ANGIELSKIE

Warszawskiej fabryki

Konrad Jarnuszkiewicz
1 S-ka Tow. Akci
które w

każdej

wyborze po cenach

ilości i w

wielkim

konkurencyjnych

są do nabycia w firmie

-

D/H, F. Mieszkowski *xg,)*"

rb.

ul. Mickiewicza

złożyć w

23,

nowoczesnemi

dami. Ulica

|

wygo"

Teatralna

Nr 5 m. 1, (na Pobulance) od g. 9 m, 30—
11 i g. 3 m. 30—6 pp

INTERNAT

dla uczni w pobliżu
gimnazjum OO. Jezui*
tów. Wiadomość
Piwna 15.

INTERNAT
T-wa

Przyszłość

poi

wiadamia
Rodziców
tych
uczni,
którzy
mają powrėciė po
wakacjach do internatu, by zechceli opłacić
5 zł.

wpisowych.

Spóznieni wrazie więki
ERO KU
nowo'
wstępujących, mo)
nie fzynić łóżka
Adres: Zarzeczua 5

Kontrola robotnicza przycichła i z wtedy głowa nie pracujel Dobrze
się zaczęla więc! Taki będzie nasz raport.
twarzy zamyślonego poety...
Kontrola robotnicza
wstała i, z
A poeta tymczasem tarł czoło dło- głęboką urazą w duszy, tupiąc nogazaciekawieniem przyglądač

nią, drapał się za uchem,
chrząkał,
jeśli aż wreszcie zerwał się
zrozpaczony:
— Zrozumcie, że nie można my:

— Nie przeszkadzajciel Tematu
wymyśleć.
— Ależ ja nie mogę się skupić, szukam.
widząc przed sobą dwie obce
fizjo:
— No, to dobrze. Proszę myśleć
gnome...
prędzej! No, wymyślone?
Oto
jakiem łożyskiem
popłynie dziennikarzy, będziemy
—O proszę bardzo! Nie jesteśmy
— Ależ cóż to za podpędzanie!
kontrolować
wykonanie tej zasady.
'„obce fizjognomie”, lecz kontrola ro*
— Od tego jesteśmy, żeby nikt
pańską pracę.
— Przepraszam „. Jakże myślicie botnicza nad wydajnością pracy! No?. czasu napróżno nie tracił No, prę*
dzej, prędzej...
— Co «no»?
urzeczywistnić tę kontrolę?
— Proszę prędzej myśleć.
— Zrozumcie, że nie mogę myśli
— Bardzo prosto. Ot, siądziemy
Zaledwis poeta zasiadł przy biur=
— Ależ zrozumcie, że wszelka kupić, gdy mi co chwila przerywa:
sobie tutaj i... właściwie, co pan teku, jak oznajmiono mu:
twórczość jest rzeczą tak intymną... cie!
raz ma pisać?
—fqjacyś robotnicy przyszli.

Wydawca

161473,

uBaonu

nadający się na biuro, restaurację lub
mieszkanie, z powodu
wyjazdu
jest
DO ODSTĄPIENIA przy ul. Wielkiej.

Nr. Nr.

Nr. Nr. 161464,

D-two

4 sierpnia codziennie,

w

sobie życzą?
— Jesteśmy przysłani przez partję
robotniczą dla skontrolowania
pracy

— Kontrola pracy? Jakiej?
— Pańskiej.

,

serji XVI

Rachunkowym Dyrekcji. Kwit winien być dołączony
do oferty. Oferty bez wadjum uwzględniane nie będą.
Szczegółowe plany, techniczne warunki
warunki
przetargu można oglądać w
Wydziale
Drogowym
Dyrekcj
pokój Nr 3 od godziny 10 do 12 od dnia

Ofiary.

— Niech wejdą,

12 murowanych

papierach wartościowych

600 zł,

— Profesor Trzebiński na rodzinę
nędzy złożoną z 4-ch osób—zł. 5.

seri! XX

MTBE Had tee, ks

Dzie-

skradziono z pastwiska
Barbary Waszkiewiczo!

Straty wynoszą

140636;

zostaną jedyne
firmy budowlane zarejestrowane,
które wykażą sę wykonanem budowlami, przyczem
Dyrekcja P. K. w Wilnie zastrzega
sobe
prawo
wyboru
oferenta bez względu na wysokość
oferty.
Wadjum w sumie
8000 złotych
gotówką
lub w

który dokonał

szagolskiej
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem spalił się dom Stanisława Turkiewicza.
— Koniokradztwo. We wsi Morozki
wej i Jana Pesocha.

140635,

161471,

W dniu 24 serpnia 1926 roku w Dyrekcji K. P.
w Wilnie—ul. Słowackiego 2 odbędzie się przetarg
na powyższe
roboty,
Do przetargu dopuszczone

— Śmierć w studni. We wsi Chadze-

gm. Lebiedziewskiej
2 konie na szkodę

dziela

wartości

t. zw. precyzyjne Il gat.

st

gm. Kiemieliskiej wpadł do studni po«
Duksziy i Widze—lgnalino, na prze* lony
nosząc śmierć na miejscu Joachim Fluk,
stszeni 100 klm. rozrzuconoi rozlepio— Pożar. W zaśc. Krzywe gm. Meji

no na słupach telegraficznych wielką
ilość proklamacyj komunistycznych w

Ziemskiego_

177106; serji XXXII Nr. Nr. 192327, 192328, 192329,

Przetarg

zatrzymany

do przytułku

Banku

1000

Nr. 140634,

HURT i DETAL.
EEEIEEEEIEIEIE

— Podrzutek. Około I komisarjatu na
schodach znaleziono dziecko płci męskiej.
Podrzutka

z 5

po

ZMICZKI RU tyi "

G.GERLAGH-oi.

Nr. 6. Znaleziono większą ilość go- kradzieży z mieszkania Oltona Osińskiego
towego pudru i etykietek. Wlaścicieli (Wiwulsklego 2) na sumę 4000 zł.
fabryki

Cywilny

WARSZAWA,

— Bilaas dwóch dni, Dn. 14i 15 b.
m. dokonano 12 kradzieży, Sporządzono
opakowania „Divinia”.
Sprawą tą protokułów
sanitarnych 18, za nieprzestrzezajął się urząd śledczy i w nocy na anie ruchu kołowego 11, za prowadzenie
niedzielę udało się wykryć potajemną Kandi w godzinach późnych 9 oraz zatrzy„fabrykę* tego podrabianego pudru. mano 34 pijanych.
— Ujęcie złodzieja, W nocy na 15

„Fabryka“

I Wydział

Lokai

inżynie! rskie I gat.
i wyborowe

loco

będzie się 31 sierpnia b. r.
o godz. 10 w
Kwatermistrzostwie 19 Baonu K. O. P-

Nóż

rzona w plecy Sonia Amsztejn (Szwarcowa
15). Poszkodowaną dostawiono do szpitala
żydowskiego.
— Nieporozumienie rodzinne przy:
czyną samobójstwa.
Dn. 15 b. m. otruła
się

Owsa
Jęczmienia
Otrąb żytnichi pszennych
Soli.

EB

franco

В.

161470,

i zakup:

b. r.

KO:

Wileńskiego

w

pododdziały Baonu.
Rozprawa ofertowa od-

nominalnej

149429, 149430,

=

P.

w Słobódce.
Bliższych informacji

Nr

Ba

O.

ny na dostawę artykułów
żywnościowych i paszy na
czas od 1 września do 31

rubli serji II, Nr. 001767, 001768,
003302, 004116, 003936; serji Jil Nr 010756,011278:
serji VIII-—Nr. Nr. 42066, 44775, 44776, 49310, 52303,
54588, 61311, 72226, 72225,
88558, 88559, 88593,
90081, 90090,
93024,
93025,
95294, 95314, 95315,
95316, 95317, 97278,
97279,
97280,
97281, 97282,
97283 97284, 97285; serji X'! Nr. 132749;
serji XIV

оа Эщ

AS

w Wilnis

K.

ogłasza, iż na żądanie Anny Gawrońskiej
decyzją z
dnia 12 maja 1925 roku postanowił: wzbronić dokotranzakcyj i wypłat z listów za:
nywania wszelkich

stawnych

W

Żyta

ы

zmusza

czątek o g. Bej wiecz.

I KRADZIEŻE,

Sprzedaż

go

jecznie niskie ceny (od 20 gr. do 2 zł. 50
gr.), pomysłowa wystawa reżysera K, Wyr- czas kiedy triummfująca Amazonka z uciechą
wicz.Włchrowskiego, doskonała gra arty- oddaje się tańcom
stów z L. Pilatti na czele, oraz Rewja baleMr. Slema, afrykański
strzelec, kościtowa, składająca się z 15:tu efektownych sty, rasowy gentleman popisuje się celuotańców, wykonanych przez N.i H. Korze- ścią strzałów.
`
niowskie, Rejzerównę i Kontera, — zostały
Na dowód, że strzela prawdziwemi ku:
przyjęte entuzjastycznie na wczorajszej prem- lami, rozrzuca je między publiczność.
jerze i wróżą sztuce długotrwałe powoTowarzyszka jego ubrana w strój Boedzenie.
.
rów milczy jak zaklęta królewna.
chodzi
W niedzielę, po cenach najnižszych, da- niby za rodowitą Boerkę ale Bóg raczy
ne będzie 1 sze w sezonie letnim przedsta- wiedzieć jak tam z tem pochodzeniem 7301
wienie popołudniowe o g. 4%ej m. 30. Wy: Śliwi oszczercy utrzymują,
że
Mr. Slema
stawioną zostanie komedja Niccodem/'ego zangażował ją w Bydgoszczy, gdzie pono
<Gałganek».
przebywała od urodzenia...
Bilety
na wszystkie
przedstawienia
Ale nie należy dawać Zoilom posłuchu.
sprzedaje kasa codziennie od g. 11—1 i 3—
Dyr. Mroczkowski zawiódł.
«Wziął» i
Y wiecz. Początek o g. 8 m. 30 wiecz.
— nie przyjechał ze swoimi końmi. Szkoda!
Teatr Letni (ogród po-BernarW czasie przerwy—przydługiej—publika
dyński. Ostatnie występy operetki <Mes- ogląda za całe pięćdziesiąt groszy menażerję
salinette». Powodzenie operetki <Messali- i podziwia zwierzęta, które ze swej intelinette», jak się spodziewać należało ogromne, gencji nadwyraz podobne są do ludzi...
Sala teatru na wszystkich dotychczasoWyrostki drażnią się z tygrysem, który
wych przedstawieniach była zapełnioną do ryczy. Proponowałbym położyć kres temu
ostatniego miejsca.
okrucieństwa 1 umieścić nad klatką napis:
Balet wschodni, tańce — 14 odalisek, <Nie dręczyć zwierząt».
Marsz przybocznej gwardji, składający się z i „Potem ustawiają na arenie wielką kiat12 chłopców—stale bisowane.
@ iw.
Dziś i jutro «Messalinette» — grana bę:
1 zaczyna się część druga programu
dzie po raz ostatni,
fascynująca do utraty przytomności,
ulety nabywać można od
„11—1 w
Bo oto Miss Gefrud jakby nigdy nic
kasie Teatru Polskiego, od g. za 3—ciej w włazi do klatki ze lwami, głaszcze je, pie
Teatrze Letnim.
:
ści, całaje—wogóle jest z nimi za pan-brat!
— Występ M. Saleckiego w ogro- A ludzie <dygocą ze strachu».,.
dzie po-bernardyńskim. Dziś, we wtorek,
Specjalistą od tygrysów jest zato Mr,
wobec nadzwyczajnego powodzenia, wystąpi CHistians, Ten również nic sobie z nich nie
raz jeszcze na koncercie Wil. Orkiesiry robi. Tygrysy szczerzą zęby, ale słuchają.
Symfonicznej w ogrodzie po-Bernardyńskim Mr, Crstlans proponuje im utworzenie na—wybitny tenor liryczny Mieczysław Sa- der malowniczej acz grożnej giupki—tygry
lecki, który odśpiewa arje z oper: <Werther» sy w te pędy: już jest grupka
—Massenetta, <Eliztre d'amore» —Donizetti,
W przerwach błazenkowie starają się
<Tosca»— Puccini i pieśni. Orkiestra pod dy- parodjować sztuki ariystów i zwierząt. Ale
rekcją Mikołaja Salnickiego.
stanowczo i artyści i zwierzęta uczyniliby
Ceny biletów: wejście — 1 zł., miejsca to lepiej:
s,
rezerwowane — 2 zł., ulgowe — 50 gr. Po:

WYPADKI

6 ztotych.

Nr. 3.

ZWIĄZKU

IEFIE

— Teatr Polski (sala <Lutnia>) Dziš,
we wtorek po raz drugi arcywesoła kroto-

Zielna

u ZAWALNA!

EJETEIEFFIE

i MUZYKA,

Warszawa,

KRESOWEGO

z”

rozmnożyły na terenie pomienionego
Miss Henriette hasa na koniu
dokoła,
z.
i są plagą tamtejszej lud- wreszcie rumak pada i udaje nieżywego.
Młody giermek, w którym znów pozuajemy
ności.
:

TEATR

nadesłać

Zakład Fotograficzny „ROCOCO*

2

E

na dualizm,

okrzykami

passe-p: artout, wykonany w

Wa SPÓŁDZIELNIA ROLNA

czność wileńska słabo znać biegła w polityce, bo niepewnie reaguje na satyryczne
piosenki Bima, tak popularne w Warszawie.
Miss Henrietta udaje z powodzeniem
Amazonkę.

Baon

Słobódce rozpisuje
niniejszym przetarg nieograniczo-

Ogłoszenie.
Sąd Okręgowy

a

Heliosie, Piotruś za grosz lepszych

remi należy się trochę liczyć.
BimiBom, cierpiący dotąd

w eleganckiem

przeciągu 12 dni. Za portret należy

nabrał manjer. A szkoda! Bądź co bądź
Wil.-Trockim. Z inicjatywy Starosty nie
na widowni są i dziewice wileńskie z któ. El

pow.

19

«Kon bez <h> — farsa w 2.ch aktach.

|

4
BREMER:
BE MAEWZBEE
GB _E

je się ze swoim
braciszkiem
Piotrusiem.
Dowcipkuje z dyrektoremi z publicznością.
Tymczasem Piotruś zachowuje się trochę
niewłaściwie. Ostatecznie mógłby już Friko
lepiej wychować tego Piotrusia. Od kilku
miesięcy t. j. od czasu jak produkował
się

Wobec zachowania się dyżurnego
przodownika
nr. 94, odpowiednia

PRAWIE
DARMU

retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewające po*
dobieństwem,

zawisły

Žiecą? Nie — zlecą? Gdzietam! Zeskoczyli — i piękne czynią publiczności ukłony. Zerwała się burza oklasków.

w Wilnie, Kowerski, który niewątpliwie przebieg niezrozumiałego zatrzymania istotnie wyjaśni.

PROGRAM:

Rozmiar 35x45 tylko za zł 6

teź słuszne brawa.

bna. Pozatem cisza. Oczy
pod pułapem.

KOLORACH.

CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.

Duży portre

Akrobaci dwaj pną się po linach i wi
szących drabinach ze zręcznością kotów.
W czasie najtrudniejszej produkcji orchestron milknie, Słychać tylko warczenie
bę:

nień, co do przyczyn zatrzymania od:

NAD

(ul. Ostrobramska 5)

NATURALNYCH

listopada

Najwięcej zapchana galerja: czerwone,
spocone twarze dyszą. ciekawością.
Urocza <Aline>, woltyżerka, dosiada konia przeróżne czyniąc ewolucje ku uciesze

nienia, na żądanie współpracowników
«Słowa», obecni skierowali
się do

W

KASA CZYNNA; w fiedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie od godz. 4 m. 30.
POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3 ciej, w dnie powszednie o godz. 5-tej.
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczapińskiego.

— Jakże, przecie one w klatkach.
pisma, dążących do drukarni na pra— Ale silne. Taki tygrys albo lew jakcę nocną, zostało zatrzymanych przez
by uciekł, to niedaj Boże...
posterunkowego Ill.go komisarjatu z
Tymczasem wewnątrz ścisk nieludzki.

niewiadomych

”

KULTURALNO-O ŚWIATOWY

Zblerają
się ludo płótna
nad-

(Piekto

OGŁOSZENIE.

Ararat w

złota

ŠMIERCI“

241221

w Wilnie

wy-

Dziś będzie wyświelany film

DOLINIE

W

Miejski Kinematograi

BBEB

dawania

nosi się z zamiarem

na

Cyrk

chłopskie”, filarem którego jest poseł
Adamowicz,

17:

3

°

i) EJEFEEEIEEEF

stronnictwo

„Kresowe

nowopowstałe

Nr 180 (1190

©

w.

SEO

4

ślęć, gdy dwie pary

mi wyszła

oczu patrzą na

Od autora!

człowieka, jak baran na nowe wrota.
W dawnych, dobrych czasach poRobotnicy popatrzyli na siebie.
dobny utwór kończyłby się słowami:
— Zauważyłeś,
towarzyszu? For*
».W tej chwili poeta obudził się,
malny sabotaż! To nie rozmawiaj, to zlany zimnym potem*,

nie patrz na niego, gotów
oddychać zabronić! Nie bój

jeszcze
się, jak

nas nie było — pisał. Wtedy
mógł,
a teraz nie może? Pod kontrolą trudno, ja myślę! Tak pracować
na wi:

doku ludzkim —

Niestety. nie mogę tak zakończyć.

Gdyż, chociaż oblewamy

mnym

potem, lecz od kilku

zbudzić się nie możemy

bez oszukaństwa—

Drukarnia „Wydawnictwo

Wiieńskie" Kwaszelna
23

się

lat

zi-

już

