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ATENY, 24.VIil. PAT. Z Salonik donoszą, iż tamtejszy
komitet rewolucyjny domaga się kary Śmierci na Pangałosa. Wczorajsze wieczorne
dzienniki przepełnione są atakami na b. dykiatora, niektóre zaś wyrażają
zapatrywania, że powinien go spotkać ten sam los, jaki spotkał
swego
czasu Gunarisa.

ATENY,

24.Vili PAT. Gdy auto wiozące

przejeżdżało ulicami

dyktatora

i zlinczować

ten zamiar.

Żonie

go.

miasta,
Tylko

Pangalosa

BIAŁYGRÓD, 24 Vill PAT.

aresztowanego

tłum usiłował
z trudem

udaremniono

sobie żałować? Frank Conduriotis zawiesił wykonanie

udało

zeń byłego

się policji

uniemożliwić

ucieczkę

Politika

gen. Pan:

wydobyć

donosi

zagranicę.

z Aten,

że

admirał

wszystkich zawartych przez obalony rząd

przecie idzie do góty! Co się dzieje międzynarodowych
układów.
Między
tymi
układami znajdują się
po
modnych
plażach
przechodzi grecko- jugosłowiański pakt przyjsźni i konwencja dotycząca Salonik.
wszystko, z czego słynęło... Drugie
cesarstwo, Przepych tualęt damskich
niebywały—pomimo,
1# się omal, że

Bułgarja a wypadki

większą część dnia

pielowym

waża

dziś

spędza... w kom-

kosijumie.

Wogóle

tendencja

do

prze-

uwažania

przedstawił

Warny, gdzie

zbiorową państw

bawiła

w

tam królowi odpowiedź

sąsiednich. Sądzą, iż odpowiecź nie będzie

wręczona

ze

i Ligi Narodów.

najšcišlej-

o kwestji Tangeru,
miętnie grze w tennisa. W
o wiele wał się sprawą Tangeru i Ligi
Mówiąc
Narodów.
cichszym niż Deauville lub Trouville— minister zaznaczył, iż chodzi tu o zagądnienia, wysuwające się obecnie
Royan

skupiło

się

mnóstwo

teatralnych. Bawi

dewszystkiem

Sacha Guitry

znako-

tam

prze:

siępl

komuś,

Łatwo
kto

sobiė“ wyobraziė,

gruncie zaś rzeczy każdy Francuž

nie było

A czy to w historji
cudów?

Joanny d'Arc

Czy

wszystkich państw a Hiszpanji w szczególności

kulmi-

to punkt

będzie

minister zażnaczył, iż w czasie posiedzenia

nacyjny. Następnie

rady mini-

|

to

až

Francji

nie było

MADRYT, 24 Vili. PAT. Dziennik Noticiero del Lunos pisze, iż rząd
hiszpański zdaje się być skłonny potrzymywać swą tezę w sprawie Tan:
zamieszcza wywiad z
dziennik
Tenże
zmian.
geru bez najmniejszych

rezydentem hiszpańskim w Marokku, który oświad-

generałem Sen-Jurjo,

czył: Bez wzglądu na to, jaka będzie formuła w sprawie Tangeru, musimy
bezwarunkowo otrzymać gwarancje, że Tanger nie będzie już ogniskiem

kontrabandy broni i amunicji.

Marną?
Tymczasem
jednak nie widzi się
w obiegu
złofa ani na lekarstwo.
Banknoty dookoła szeleszczą. Nawet

nie

zobaczyć,

ani

Niemiec.

Optymizm

dwuch cudów

nad

srebrnego franka

zagranicznej

Ligi. Dia polityki

się ogólne Zgromadzenie

zbiera

coś podobnego w przedstawicielami mocarstw
dyplomatycznych podjętych
Oraz kroków
przez reprezentantów Hiszpanji zagranicą zgodnie z uchwałami powzięobradującą pod przewodnictwem
temi ostatnio przez radę ministrów,
W końcu minister
króla jak również instrukcjami wysłanemi przez rząd
.
dodał, iż nie wyjedzie do Genewy na sesję Ligi Narodów.

ma

jest przekonany, że frank musi
odzyskać
„naturalny*
kurs. Choćby...

cudem.

września

że strów przestawił królowi wyniki rozmów jakie odbył w San-Sebastiano z

perspektywie,
nie zbiera się na oszczędność.. Zresztą słyszy się często:
Oszczędzanie, życie skromne i ciche,
la grande penitence
rozpocznie
się
zaraz..
w
zimowym
sezonie. Niebędzie się nawet do teatru chodziło,
nie będzie się autów
kupowało»!,

W

minister YanOto 30 sierpnia

na pierwszy plan. Przechodząc do sprawy Ligi Narodów,
guas zauważył, iż zbliża się chwila niezwykle doniosła.

z całym specjalna komisja ma zbadać kwestję reformy Rady Ligi Narodów, a 5 go

sztabem-nabierający sił dla swojej
turrėz amerykańskiej. Podobno otrzymywać będzie 2000 dolarów
za wy.

BERLIN,

Pat. Tagliche

24—VIII.

Rundschau

donosi, iż miarodajne ko-

optymistycznie

la niemieckte oceniają obecną sytuację polityczną bardziej

niż przed niedawnym czasem. Zdaniem tych kół, odpada zupełnie możlizawość poparcia aspiracyj hiszpsńskich przez Włochy. Najważniejszem

Rady Ligi
nowego ze śliczną kobietą
stojącą gadnieniem chwili jest wynalezienie takiej formuły organizacji
Roty'ego,
ani
starego
poczciwego Narodów, któraby uzgodnić mogła wielorakie żądania w przedmiocie niefranka Louis Philippe lub Napole- stałych na nowo obsadzanych miejsc w Radzie. Porzucono już podobno
ońskiego. Dzisiejsze metalowe franki, projekt przedłużenia tych mandatów z 3 na 5 lai, co jest jednoznaczne z
brudno-žėtie, to te, które wypuściła przezwyciężeniem najważniejszych przeszkód.
lzba
Handlowa.
Mosiądz
z jakąś
domieszką byle sam metal był—jaknajtańszy.
А
nowe banknoty to
istotne inflacyjne pieniądze: cieniutki
papier, pospieszny, byle jaki druk,
masami produkowane, już powalane

i podarte. Bo też jest już we Francji
inflacja—tylko zręcznie przez p. Poin*
care'go zamaskowana. Współcześnie
ceny idą.w górę lecz powoli, niepo-

Przedstawiciel Japonji na sesji Ligi Narodów
24VIII

WARSZAWA,

Poseł nadzwyczajny

PAT.

pełno--

i minister

mocny Japonji w Warszawie p. Sato wyjechał 22 bm. do Genewy .na
sesję Ligi Narodów. Zastępować go będzie w -charakterze chargć d'affap. Incye attache

ires ad interim

poselstwa.

Podróż ministra Zaleskiego:

WARSZAWA, 24.YIII. PAT. Minister Spraw Zagranicznych p. August Zaleski wyjeżdża na wrześniową sesję Ligi Narodów w towarzystle ładnych rzeczy nakupić. Nawet wie sekretarza p. Cžerwiūskiego we šrodę 25 bm. ekspresem paryskim,
frank pojedyńczy wciąż jeszcze ma Pan minister Zaleski udaje się wprost do Paryża. Do Genewy przybędzie
do
swoją wartość. Nawet centymy i susy w pierwszych dniach września. Możliwem jest, że przed przybyciem
Zaleskiego
ministra
p,
ci
nieobecnoś
Podczas
Brukselę.
wciąż jeszcze coś znaczą. Bilet w Genewy odwiedzi
kolei podziemnej — 60 centymów; zastępować go będzie vice-minister p. Roman Knoll. |
znaczki pocztowe dla wewnętrznej

strzeżenie. Dziś
franków można

wciąż jeszcze za 100
smaczno zjeść i wie-

korespondencji—poniżej franke; gazeta—25 do 30 centymów. Stare, grube
miedziane pięcio i
dziesięciocentymówki
wciąż jeszcze są w obiegu.

Resztę z franka wydaje się sumiennie

i skrupulatnie
re"

jeszcze

susami.

Un soul

pieniądz.

To

24. VIII. Pat. W charakterze dorądców technicznych

udadzą się na 7:mą sesję Ligi Narodów do Genewy p. Adam Tarnowski,
naczelnik wydziału ustrojów międzynarodowych, Anatol Miihistein, radca
poselstwa w Brukseli, Rosław Arciszewski, radca legacyjny ambasady
w Paryżu,

o

radca

ministerjalny dr. Tytus

Komarnicki,

kierownik

referatu

Ludność paryska tnie jest bynaj- Ligi Narodów Min. Spraw Žagran., radca ministerjalny M. S. Z. dr. Stamniej tak cierpliw jak gdżieindziej O nie! nisiaw Łepkowski. Sekretarzem generalnym delegacji na 7 me Zgromadzedelegacji
Wyrzeka,

burzy

wydaje się jej

się.

ycie

ustania dro-

żyzny. A niech nie ustanie? Boję się

przepowiadać,

lecz

p. Tadeusz Gniazdowski, radca legacyjny

nie został mianowany
Z: polskiej w Genewie.

obecnie

potwornie drogie.

dnia na dzień wygląda:

p

Delegacja polska na sesję Ligi Narodów.
WARRSZAWA,

ludność paryska

zdaje mi się, że cierpliwie tego
zniesie.
й
2

nie

24. VIII, Pat. Z powodu panującej

tyny p. minister W.

R. i O. P. zarządził

wniosek

na

epidemji
ministra

szkarlaSpraw

we wszystkich szkoOto np. pokój w przeciętnym, po- Wewnętrznych odroczenie początku roku szkolnego
do dn. 15
Państwa
całego
obszarze
na
prywatnych
i
publicznych
łach
rządnym hotelu kosztuje
na dobę
—60 franków ale w hotelu luksu- września r. b.

LE owym,

w okolicach placu Vendome

lub Pół Flizejskich płaci się 300 a

ELSIS (A

T

ESTA TTT

ERIE

TATTO SS

ITS

IST

8 franków. Taksometrem zjęmiec nie jest w Paryżu narażony
nawet i 500 fr. To Są już ceny hor- zypłaci się...spory
kurs za 4—5 franki, na żadną przykrość. Prawda, w mosię
jedzie
nic
za
paryżanin
których
do

dalne,
przejechać się z
zleciał na łeb
rzywyknąć nie może. Bez 500 fr. ża 8 — 10 możnaParyża (dwa złotel). mencie gdy frank nagle
iemcy
na
szyję
a
cudzoz
dosłownie
koniec
w
końca
pierwdo
obiad
kieszeni nie iść na
ie prędko zaleli Paryż, ludek paryski nie wybajeczn
dodatku
w
się
Jedzie
restauw
Ale
,
restauracji
zorzędnej
maszynę
zi

acji dobrej, tylko mniej „renomowa- a szofer paryski prowad
Е
komfortowej zapłaci się za znakomicie.
i
jej”
iem
Odpow
?
wunkėw
dospra
co
A
kawę,
jour'
du
zupę, rybę, mięsny plał
Metr dobrej crepe
owoce i pół butelki Bordeaux lub znowu przykładami.

й

trzymał i...

zaczął gwizdać na widok

nie zwraca:

oraz

Nawykła do romantyczno-abstrakcyjnych sposobów myślenia z czasów
niewoli publicystyka polska ciągle nie
może
się przyzwyczaić do prowa»
dzenia dyskusji w oparciu o rzeczywistość, w oparciu o fakży.
„Polska
powinna
być państwem
jednolicie
narodowem'— wołają endecy. „Polska
powinna
tworzyć federację* — wykrzykuje gen. Baliński — „Dlaczego
marsz.
Piłsudski
jest ministrem,
a

gen. Malczewski
—

zastanawia

siedzi

w więzieniu*

nice lub omlet

z

szampinjonami

szklankę piwa (łącznie z napiwkiem)

Powtarzam, com

już pisał. Cudzo-

istocie.

POWIATOWA—ul.

OGŁOSZEŃ:

28

Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-eji 3-ej 30 &

10 groszy.

Kronika

reklamowa

z prowincji o 25 proo. drożej

lub nadesłane

Ogłoszenia

Polska

ma

około

40 proc.

szości narodowych.
Polska ma około 40 proc.
szości narodowych.
Tak czy nie?
mniejszości
może być"
jednolicie

wątpliwie winni

ponieśli

nieważ zamach

marsz.
wojny.
publiki

stanu

karę.

Po-

się udał

więc

Polska

40 gr. W

n-ch

świątecznyc

cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże

Sejm

i Bząd.

Sytuacja

p. Klarnera.

WARSZAWA

24 VIII (żel.wł, Słowa)

Min. Kiarner został przyjęty w dniu
dzisiejszym wrzez p. Prezydenta Mo-

Piłsudski został
ministrem
šcickiego i premjera Bartla. Jak się
Gdyby Prezydentowi . Re- dowiadujemy
min.
Klarner nie zaBonapartemu nie udał się mierza wziąść czynnego udziału w

zamach stanu, byłby więźniem,
ponieważ się udał, więc został cesarzem,

Przykłady historyczne

możemy mno"

żyć dowolnie.

Oczywiście, że logiczny

prawnik

nie uzna, aby konstyfucja
od
chwili jej uchwaleuia

17 marca,
panowała

się ktoś trzeci—„prze-

u nas niewziuszenie. Owszem
dziś
stał na ona
panuje w Polsce zmieniona
przez zamach stanu z maja 1926 r.
Z dokonanym przez marsz. Pił:
mniejsudskiego zamachem stanu dziś mumniej- simy się liczyć jako z rzeczywistością.
Ci którzy

Piłsudskiego

nienawidzą,

przesileniu

dotyczącym

jego

teki,

Min. Kiarner wychodzi z założenia
że o ile brał udział w polityce o tyle kończylo się to dla niego nie
przyjemne i wobec tego w obecnym
gabinecie uważa siebie za fachowca
od spraw skarbowych, który ze sprawarmni politycznemi
ma mało wspól-

nego.

Stosownie do powyższego

p.

minister będzie
zachowywał
się w
całym
przesileniu biernie uważając
że jedynie prezes
Rady ministrów

jako

odpowiedzialny

powołany

jest

sprawy.

Odprawa

do

za całą politykę

rozstrygnięcia

tej

w Gen. Inspektoracie armii.

mieli całkowite prawo walczyć w
"Rano rozpoczęła się w
obronie rządu Witosa do chwili regmachu
podchorążych mieszczącym
nie „nie zygnacji p. Prezydenta Rzeczypospo- szkoły
obecnie Generalny Inspektorat armji,
państwem litej Musimy tu zauważyć, że więkpierwsza odprawa Generalnego in-

ma 40 proc.

narodowych

lecz nie jesż
narodowem,
takiem

jak

przedwojenne
Niemcy, którę miały
zaledwie kilką gprocent mniejszości
narodowych.
„Niechcemy, żeby Polska była

drugą Austrją* — ryczą endecy.
Czy Austrja m'ała 40proc. mniejszości
narodowych?

Nie. Austrja miała więksość mniejsZzości narodowych, a naród
ki był tam mniejszoścа.

niemiec-

A więc Polska nie będzie

drugą

Austrją, nie dlatego, że to się pp. endekom podoba, lecz dlatego,
że więk-

szość

ludzi

nienawidzących

Piłsud-

skiego z prawa tego w tym czasie
nie skorzystała.
Dziś jest zapóźno.
Dziś Prezydentem jest p. Mościcki.
Dziś prawo jest po stronie p. Mościckiego i jego ministra spraw woj:
skowych.
Ciągłe jątrzenie
społeczeństwa,

spektoratu.

Zgromadzili

wszys

mianowani

się na niej

dotychczas

in-

spektofzy armji, oraz przydzieleni do
inspektoratu ; generałowie
brygady.

odprawie:

w

Uczestniczyli również

l-y

wiceminister spraw

wojskowych,

gen. dyw. Konarzewski, Il-gi wiceminister. gen. bryg. Fabrycy i szef
Sztabu generainego, gen. bryg.

Piskor.

ciągłe stałe tępe podburzanie opinii Obecni byli inspektorzy i przydzieleni
generałowie: gen. broni Żeligowski,
na uczestników zamachu jest działa- gen. dyw.
Ryd
- Śmigły,
z
Skierski,
niem antypaństwowemi bezceloweni. Norwid-Neugebaner, Osiński, Romer,
Antypaństwowem—bo wytwarza nie- Fara, gen. bryg. Burhardt - Bukacki,
bezpieczny ferment, bezcelowym—bo Rybak, Dąb-Biernacki, Dreszer, Rómautorzy tego jątrzenia nie mają prawa, mel. Uczestniczyli też w odprawie

szość polska
w naszem państwie
wynosi przeszło 60 proc.

nie potrafią,

A więc Polska nie będzie
nigdy
państwem jednolicie narodowem, jak
tego chcą endecy,
w rodzaju
Nie

zmian

nie

mogą

zużyć

ten

ferment w kierunku wywołania jakichś
politycznych.

Twierdzimy, że marsz. Piłsudski
nie wykazał wszystkiego, co mógł

oficerowie
sztabowi:
pułk. Ulrych,
Gąsiorowski, mjr. Prystor.

O g. 10 r.

przybył

do

gmachu

Szkoły podchorążych
z Beiwederu
Marszałek Józef Piłsudski, który po-

wrócił

wczoraj rano

z

Sulejówka.

P. Marszałek udzł się na
miec przedwojennych, chociażby ty* wykazać. Twierdzimy temniemniej, že zgromadziła się generalicjasalę, gdzie
i bezposiące wieców wynosiło odpowiednie zamach stanu przyniósł zmiany na średnio potem rozpoczęła się pierw»
rezolucje, (chyba po odstąpleni Rosji lepsze. Ci jednak, którzy twierdzą” sza Odprawa Generalnego inspektonaszych ziem Wschodnich i wschod= że lepiej było za nieograniczonego ratu armji. Odprawa przeciągnęła się
b. długo i została przerwana wieniej Małopolski) i nie jest Austrją sejmowładztwa — powinni pamiętać,

t.j. państwem bez panującej narodo*
wości.
Założenie Polski z trzech państw

że przewrót majowy

czorem, wobec spóźnionej pory. Dziś

miał miejsce.

Od rana odbywa się dalszy ciąg na
rad — również pod przewodnictwem

Cat,

Marszałka Piłsudskiego. Jak słychać
przedrozbiorowych zbliża się najwię- sty, którego bardzo szanuję. W liście tym ma wziąć w odprawie udział biskup
polowy W. P. ks. Gall.
cej do Rosji, a trzeba pamiętać, że wypowiedziany był pogląd, że konserwatyP. Skrzyński,
Rosja przechodziła coprawda
polity- sta nigdy, przenigdy nie powinien się gos
WARSZAWA, 24,VIII (el .wł, Słowa)
kę antypolską i antysemicką, lecz w dzić na akt niepraworządny. Na pogląd ten
odpowiedziałem w sposób następujący:
B. premier p. Hr. Skrzyński powrócił
stosunku do innych
narodowości
Nie mogę się zgodzić z Panem aby po dwuch
miesięcznym pobycie we
program olbrzymiego imperjum by- przewrót majowy porównać było można do Francji
do Warszawy. P. Skrzyński
najmniej nie pokrywał się hasłami rokoszu Lubomirskiego czy Zebrzydowskie* przez dłuższy czas w okresie
swego
nacjonalizmu reprezentowanemi przez go. Pojęcie «rokosz», tak jak pojęcie <war- pobytu we Francji, będąc w Paryżu
choł» mileści w sobie dwa momenty: po studjował funkcjonowanie parlam
naszych endeków.
entu.
pierwsze protest przeciw istniejącemu po- Z Warszawy
p. Skrzyński wyjechał
Traktat Ryski.
Otrzymałem

ltst

rządkowi rzeczy,

Traktat Ryski był podpisany,

czy

nie?
Tak czy nie?

„Słowo* stale występuje przeciw
„traktatowi ryskiemu. W jednym z
pierwszych numerów naszego pisma
prof. Marjan Zdziechowski pigtnował ten akt jak zbrodnię ryską. Najbliżsi przyjacele naszego pisma są to

uchodźcy z zaborów sowieckiego i
Kowieńskiego. Jesteśmy jedynym or«
ganem w Polsce z
nie schodzi hasło

którego
„Polonja

sżpalt
irre-

denta“.
i nie weszedł w wykonanie.
Dlatego też nie rozumiemy

aktu“

alnie haseł federalizmu.
Federacja z
Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami?

A skąd tyrytorja? Jak możemy mówić
o federacjach nie mając terytorjów
tych ludów w swem posiadaniu. Te.
rytorja ukraińskie i białoruskie należą do SSSR. względnie do socjalistycznych państw błałoruskiego i ukrainskiego.
Hasło federalizm nie jest więc
akiualne.
Przewrót majowy.
Również wielu ludzi powinno się

nie- tyczne zalicza, że zamach stanu udany
Frangaise, w jakby cała względem Niemców
bełno na każdym rogu ulicy, to prawda, w OperaComedie
Się nawiść wyładowała się ..na
płaci
e
polach
Comiqu
w
ża
operze,
Tam
jest czynnikiem prawotwórczem,
tanio.
wprost rozrzewniająco
y kawałek cielęciny na zimno, Ja. za fotel w pierwszych rzędach 33 fr. bitew. Chciałoby się wierzyć, że tak
Gdyby zamach
stanu marsz, Piłjest w

WILEJKA

:

akty.

Anglików rozbijających się w autobusach. Ale na tem się i rzekome
<ekscęsy» ograniczyły. Np. żadnego
kupić
fr.
80
—
60
za
już
Chine
dc
najlżesza przykrość nie spotmniej
Niemca
Burgunda, łącznie z napiwkiem,
płaci
kańszy
jwyszu
naj.na
kała.
Mówił
mi pewien korespondent
za
niemożne;
cenę...
tę
Za
fr,
50
do
nad tem, czy w maju
30
więcej
i gust. Niemiec od wielu lat stale w Paryżu zastanowićzamach
k
gatune
Świetny
fr.
200
do
się
w
lub
Warszawie
w
jak
stanu czy nie.
„iewiem
że przed
wojną było mieliśmy
takiego np. w Parasol najlepszy jedwabny:—140 fr, mieszkający,
ilnie?.. ale obiadu
A jeżeli mieliśmy, to może ci
mieszkać
nejlepsze—35 fr. istotnie Niemcowi przykro
męskie
A już w „han- rękawiczki
ŃBerlinie nie dostać.
że prawo poliCo
się dowiedzą,
a
darmo.
Judzie
pół
w—za
w
Paryżu
—
ale
nie
terazl
Wygląd
teatró
jelku*, u Marchand de vin, których Bilety do
(sześć z czemś ziotych!),

CENA

za tekstem

A jednak nie możemy utrzymywać,
aby traktat Ryski nie był podpisany

Odroczenie początku roku szkolnego.
WARSZAWA,

15 groszy,

A więc skoro

MADRYT, 24 VIII. PAT, Wczoraj pod przewodnictwem króla odbyło
szem incognito
królowa hiszpańska, Się posiedzenie Rady Ministrów.
Po posiedzeniu minister spraw zagrabawił i książę Walji, oddając się na- nicznych Yanguas Oświadczył przedstawicielom prasy, że gabinet zajmo-

mitości

u-ru

ryczałtem.

czele zamachu?”

na notę

terminu

możliwość odroczenia tego

Sprawa Tangeru

ucierają się —a może należałoby raczej
pisać: ocierają się?

pojedynczego

uiszczona

cież właśnie marsz. Piłsudski

w Grecji.

bawiącemu

całej miejscowości
kąpielowej za— przed środą. Nie jest wykluczona
jedną,
wielką plażę.
Dancingi
w względu na wypadki w Grecji.
kostjumach kąpielowych coraz bardziej

W Biarritz

też

SOFJA, 24—VIII. Pat. Minister spraw zagranicznych Burow wyjecheł
do

— Plac Batorego 8

w Grecji.

tóry ma się zająć przygotowaniem wyborów.

galosa

ŚWIR — ui. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

niezamówłonych

Redakcja rękopisów

nos kg,

na kwintę; osobliwie
Amerykanom
niemoże pomieścić się w głowie, że
za dolara otrzymują źylko jakich marnych 30 franków. Formalnie mają to
za złe, Jakby ich oszukiwano! Lepszy
kurs franka odbił się też na... trybie
życia w obecnych sezonowych miejscowościach kapieiowych, klimatycznych i kuracyjnych. W Deauville, w
Biarritz,
etc. zabawa
wre, zbytek

GRODNO

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska
POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63

Frank poszedł
w górę. Temu
. PARYŻ, 24 VIII. PAT. Echo de Paris donosi z Londynu na podsta
kilka tygodni spadł był po za 200 za wie wiadomości z Aten, iž przywódcy partyj politycznych zgodzili się na
funta; obecnie już jest między 160 a
koalicyjnego,
propozycję generała Caondilisa co do utworzenia gabinetu

170. Cudzoziemcy

NIEŠWIEŽ — ul. Ratuszowa I
NOWOGRÓDEK.— ui» Mickiewicza 20

228, drukarni 202

Opłata

Echa rewolucji

Paryż, 21 sierpnia,

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172
BRASŁAW — ul. 3-go Mają 64
9
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

redakcji 243, administracji

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

ul. Ad. Mickiewicza

Administracja

i

Redakcja

ODDZIAŁY:

sudskiemu

nie udał

się,

toby

nie

od polilyka i publicy-

po drugie bezsiiność tego

do swego majątku Żagorzany, skąd po

miesiącu
powróci do Warszawy a
kto zwyciężył—ten pod polskie pojęcie: <ró:* następnie wyjedzie
prawdopodobnie
koszanin> nie podpada. Rokoszaninem był do Berlina i Londynu, gdzie w dal-

protestu.

Kto

sytuację

Zebrzydowski,

że

polityczną opanował,

lecz nie był

Napoleon

ill-ci.

Ze specjalnym naeiskiem podkreślam,
w artykułach po przewrocie majowym,

marsz. Piłsudskiego

szym ciągu będzie studjował funkcjonowanie parlamentaryzmu.

Nowi

nie gloryfikowałem 1

detlorację konstytucji 17 marca i tak zwa*
nej polskiej praworządności (której właściwie nigdy nie było) w zupełnie wystarczającej ilości opłakiwałem.
Mam odwagę cywilną oświadczyć, że
w mojem przekonaniu jakkolwiek konserwatyzm a prawo to jedno, to jednak na szlakach historji, konserwatyści często solidaryzowali się z zamachami stanu. Zamachem
stanu była Konstytucja 3 maja. Zamachem
stanu był monarchiczny zamach
Gustawa

Ш-ро króla Szwecji.” Zamachem stanu

wojewodowie.

Na miejsce odwołanego

wojewo-

dy noworgódzkiego,
p. Januszajtisa,
mianowany
będzie prawdopodobnie

p. wicewojewoda Beczkowicz.
Jak się dowiadujemy na

šrodo-

wem
posiedzeniu
rady
ministrów
będzie uchwalony wniosek
ministra
spraw wewnętrznych
o mianowaniu

p. Mecha

wojewodą wołyńskim.

Dotychczasowy

wojewoda,

pan

Dębski, który obecnie korzysta z
był urlopu dobrowolnego
będzie odwo*

18-sty Brumaira i zamach Napoleona Ill-go łany ze stanowiska wojewody.
które aczkolwiek nie monarchiczne, lecz ce«
Nowy prezes urzędu ziemzarystyczne, były etapem w walce z demoskiego w Wilnie
kracją. Konstytucja 17 marca
w stórej
obronie tak gorąco siają przeciwnicy marsz.
WARSZAWA, 24.VII. PAT. Min.
Piłsudskiego także wyrosła z zamachu stanu Reform Rolnych podaje do
wiadoprzeciw Radzie Regencyjnej ex post ulegali mości, że prezes Okręgowego Urzędu
zowanego

zupełnie

podobnie

do

rezygnacji

p. Wojciechowskiego, a władza Rady Regencyjnej opierała się na międzynarodowym
delikcie, jakim był akt 5-go listopada, a
władza

Mikołaja

ll-go

króla polskiego

(o ile

uznajemy detronizację rodziny Romanowych
z dnia

25

stycznia

1831

roku

za zamach

nielegalny) opierała się znowu na międzynarodowym delikcie rozbiorów Polski,
Całe to rozumowanie może 1 słusznie
wyda się Panu nieco extremistycznem, lecz
dla mnie cechy pewnego extremizmu posiada rozumowanie, które nakazuje żywotne
interesy konserwatyzmu polskiego poświęcić
dla
zasady
nietykalności
konstytucji
17
marca.
A, że interesy konserwatyzmu polskiego, nadzieje konserwatywne
na przebudowę
ustroju, polityk realny będzie dziś

łączyłz marszałkiem Piłeudskim, a nie z generałem

Muśnickim,

wątpliwości,

to

dla

mnie

niema

Ziemskiego w Wilnie
p. Naleszkiewicz, który od pewnego czasu peł:
nił obowiązki
naczelnika
wydziału
prezydjalnego w
Min. Reform Rolnych, przechodzi na stałe do M-stwa
na stanowisko
naczelnika
wydziału
scalania gruntów, dotychczasowy zaś
prezes okręgowego urzędu ziemskie-

go

w

Grodnie

p. Łączyński obej+_

muje kierownictwo
Okręg.
Ziemskiego w Wilnie.
Tom

Urzędu

poezji

L K. IŁŁAKOWICZÓWNY
zapoczątkowany

„Historja o Moskiewskiem
Morderstwie“
ukaże się rychło na półkach
księgarskich.

RE 330)

2

"ECHA KRAJOWE
Ż wycieczek

Nr

W

Tarcia

REZULTATY
Konferencji Wojewodów Ziem
Wschodnich.

po kraju,

W

darczych

Kościoły, — Kaplice. — Krzyże przydrożne. —. Groby powojenne,
У.

dziedzinie

zagadnień

gospo-

na konferencji wojewodów

omówiono

m. in. następujące sprawy:

w rządzie

sowietów.

donosi

Gazeta Poranna

24.VIII. Pat.

LWÓW,

kiego: Władze sowieckie przychylając się

5

‚

;

sowiec-

z pogranicza

częściowo do żądania opozycji,

no- w
mło: wykonywaniu
reformy rolnej, którą
LWOW. 24VIil. Pat. Gazeta Poranna podaje: Według doniesieńz
kto- należy rozpoczynać od granic wschobankom przeprowadzania
rząd sowiecki zabronił zagranicznym
Moskwy,
polu dnich, jak i w osadnictwie wojsko:
Rosji. W związku z tem
terenie
na
finansowych
operacyj
jakichkolwiek
kościoła i wem, winny być uwzględniane zprzesziości, załując, iż czas nie pozwala pracy dokoła restauracji
odrzucono wszystkie podania banków zagranicznych 0 założenie filji w
murów.
na bliższe badania,
dewszystkiem
potrzeby miejscowej Moskwie i w innych miastach.
1 wreszcie dla przykładu wartości ludności. W związku z tem należy
I nadziwiwszy się zabytkom prze:
szłości, grobom
wiecznym

pogańskim,

gruzom,

tych zabytków

średnio:

niezbadanym

dziskom przedhistorycznym—zwiedza
te najbliższe już pamiątki przeszłości,

okazałe zabytki sztuki nowszej:
ścioły.
lie stylów

ko-

jej

okazów

w

czwarty—klasy-. wzmocnić

wileńskiego,

Odznacza

liczy historja sztuki, tyle

bodaj mamy

okaz

i ugruntować wpływ adpolitycznej na
przebieg
tedra „gucewiczowska“
® Wisznie- akcji związanej z wykonaniem reforwie dawniej Šwigcianskim, dzis Wi- my rolnej i osadnictwa drogą zespo”
lejskim.
lenia urzędów ziemskich z urzędami
Kościół powstął w
roku 1811. wojewódzkimi. Uznano za konieczne

cyzmu

gro-

postaci

się mocną

i solidną pro- by akcja scalania gruntów, znajdują
ca wśród ludności Ziem Wschodnich
całkowite zrozumienie, odbywała się

kościołów: od renesansu
po przez
barok i rococo do klasycyzmu. Wszyw bardziej szybkiem tempie, Osiągnie
stkie one w mniejszym lub większym
się to przez dopuszczenie do wyko:
stopniu pasują do otoczenia i przynywania robót sżerszej kategorji georody, tak iż powstał
styl specjalny
metrów (niedyplomowanych), którym
nadają potrącane będą jednak koszta kont. zw. polski naszych kościołów. je: Właściwości architektoniczne
den jest rodzaj i styl, przed
kilku- całości kościoła wyjątkowo
czysty i troli, wykonywanej przez geometrów
dziesięciu laty modny w
architektu- szłachetny w stylu wygląd
świątyni z pełnemi kwalifikacjami,
rze kościołów
wiejskich — surowy, greckiej.
Zwrócono
następnie
uwagę, na
ponury gotyk, jaskrawo
rozbiežnyi
I dokoła tej świątyni
wre już w konieczność szybszego przewłaszczeniezgodny z przyrodą naszą i oto: pełni praca, przywracająca jej wygląd nia gruntów. zwłoka bowiem w tej
czeniem, styl któremu jaknajrychiej normalny, usuwająca szczerby wojny. akcji wywołuje rozgoryczenie wśród
trzeba dać spokój,
wychodząc z zaJeszcze lat kilka a świątynie ziemi osadników wojskowych i cywilnych.
łożenia, że co dobre
w opactwie wileńskiej będą odrestaurowane, świadZ reformą rolną w WojewódzManchester lub Oxford; to niezupeł- cząc o pietyzmie dia dzieł sztuki i o twach Wschodnich łączy się niezde=
nie pasuje w naszych stronach.
gorącem przywiązaniu do wiary spo: cydowana dotychczas sprawa rekomWszystkie nasze kościoły już to łeczeństwa.
pesaty
za grunta utracone wskutek
na skutek wojny, już to kryzysu
fi
A wszędzie po drodze, jak rzucić przepołowienia ich linją graniczną,
nansowego znacznie
ucierpiały, nie okiem,
przydrożne
krzyże—kaplice. Konkretne wnioski w tej sprawie zoremontowane i restaurowane czas l one wymagają remontu i konser- staną przedłożone Rządowi.
dłuższy. Jednakowoż i tutaj, w dzie- wacji, tu brak figurki, ówdzie skrzy2. Pomoc siewna. Skutkiem fadzinie troski o dobry stan świątyń wiony, padający krzyż; stanowią bar- talnych warunków atmosferycznych”
do
historji w roku bieżącym, niektóre powiaty
inicjatywa ludzka znajdzie nieraz na- dzo ciekawy przyczynek
wet
poksźae
środki
materjalne. zdobnictwa
kościelnego i sztuki lu- wschodnie nawiedzone zostały kięską
Pierwszy z brzegu przykład: Smorgo- dowej.
nieurodzaju (1 do 2 kwintali z hektanie straciły w czasie wojny
jedyny
Wśród dróg i traktów porozrzu- ra, a często i mniej). Stwierdzono
swój kościoł, zrujnowany
omal
ze cane cmentarze
wojenne, Niektóre więc konieczność szybkiego przyjścia
nie doszczętnie, W ruinie znalazł się już doprowadzone do stanu dobrego, z pomocą
siewną rolnikom, umożliteż zbór kalwiński z wieku XVI, świadczącego o opiece. Inne, jak w wiając im nabycie ziarna i obsianie
użyty po latach na cerkiew.
| oto Zaświrzu naprz, a takich znajdzie się gruntów, w przeciwnym razie
znaczny
przed trzema
laty miejscowy, pro- więcej, opuszczone i zaniedbane. Na: obszar pozostałby odłogiem, a część
boszcz X Czerniak zatroskał się o leży żywić nadzieję że specjalny or- gruntów—obsiana złem ziarnem.
restaurację

dawnego

Kołatał, inicjował,
fundusze i dzisiaj

na ukończeniu

zboru

'gan—grobownictwo

- cerkwi.

wspaniałą

świątynię

kościele

do-

Lubicz.

renesansową, której wyświęcenie ma
się lada miesiąc odbyć.
Będzie
to
jeden z najpiękniejszych okazów na:
szych świątyń.
Na co zaś skazane są Świątynie
przy
zupełnym
braku
inicjatywy,
troski u proboszcza, świadczy
przepiękny kościół obronny w Miadziole
starym. Wspaniały okaz baroku schyłkowego,
kunsztownej
architektury,
pomysłowości artystycznej, dzisiaj w
stanie jaknajgorszym. Przez trzy lata
nic nie uczyniono, tak dalece, że nie
oszkiono okienek kopuły, gdzie stada
gołębi i jaskólek założyły sobie ptasią twierdzę.
Skutek jest ten, że nie
wyłączając ołtarza głównego,
po ca-

łym

wojenne —

pracował, zbierał prowadzi ie cmentarze do porządneSmorgonie
mają go stanu w czasie najbliższym,

rozsypane

są

BARANOWICZE.
—

gródzkiego

ogólne

T-wa

Nowo:

Rolniczego,

W

dniach 12 i 13 września
odbędzie
zebranie Nowogródzkiego T-wa Rol.
niczego

z

następującym

porządkiem

ślady wości

gospodarstw
rolnych.
(Plan
pracy w dziedzinie oświatowej, uprawy roślin, hodowli, ogrodnictwa, orga*

ruchu,

świądczeń

nowonabywców

przylegają

z

przeprowadzonych

sobów dla doprowadzenia świątyni do cji w Bieniakoniach, 5. Referat

że

ziemi—to dojdziemy
to parafja.

do

ich parcele,

na sta- wojewodów

jedna z

dezyt p.

o dom

modlitwy

zabytek sziuki, zawre tu praca, okaz
sztuki nabędzie całego blasku.
Piękne też są mury po Karmelic:

kiego kościoła i klasztoru

kalturalny,

o

rolneji organizacji

i knięcie zebrania,

uznała,

* Wszelkich

ro Tów.

rachunkowości

pracy,

3, Zam7

informacji udziela

przy ul, Szosowej

biu-

172,

należy wy-

który

wództw

Wschodnich

działają

towa-

CZLONKIEM

jącą do uzgodnienia

stytucyj, usuwając

tych in-

tem samem

kie momenty rywalizacji.

6. Zwalczanie

będzie

zmierza-

pracy

znano

iż

polityka

wszel-

bezrobocia.

opieki

1862 r.

r. partyturę

12

osób.

Poza

wprowadzony

spodzianie

przybyły

przy stola

figla, odezwał

wywołało

się Wagner:

On,

jest nas

który

ongiś

godził się

przy stole, jeden

ner

poraz

śmierci
jest 13.

ostatni

w

podobnie

do

zresztą

zagadnienia

partyjnych.

mionych

i budowlanych

na szerszą

Na

odświeżenia

samorządowych

doszłą

nach miejskich i wiejskich
szenie terminów wyborów
do

do

być
gmi-

Przyśpiepowinno

tych

gdzie obecne władze komunalne

wsi

zwrócona będzie szczeglna uwaga
na rozbudowę zaniedbanego przemy-

dwie
wybo-

usunięte

na

zosta:

tle

walk

winny być tak skonstruo-

wnioski

w

spra:

wie. zwrotu kosztów utrzymania policji państwowej za r. 1924 i podatku
wyrównawczego,

Co do dalszej

rozbudowy

pod.

staw organizacyjnych samorządu,
za
poważną w
tej mierze
przeszkodę
konferencja uznała zastój jaki się wytworzył w dziedzinie ustawodewstwa
samorządowego.

Specjalną uwagę konferencja
poświęciła sprawie tworzenia związków

celowych. Związek celowy sanitarny,
nie co do którego prace organizacyjne

gmin,

ujawniają dostatecznej energji i znajomości rzęczy.
Władze państwowe powinny do:
łożyć starań, by wybory do radigmin-

podjęte zostaną niezwłocznie, ima obejmować 5 województw wschodnich

i za najpilniejsze zadanie ma mieć u

tworżenie szpitala
dła umysłowo i
nych miejskich i wiejskich odbywały nerwowo chorych. Związki celowe są
samorządu
wojesię pod hasłem wprowadzenia do re- fezą embronjalną

U- słu ludowego, który wobec ograniczenia wychodźtwa może w
znacz- prezentacji samorządowych

społecznej

te

przy

wane, by samorząd miał zapewnioną
możność pokrycia swych wydatków.
W związku z tem sformułowane zo-

samorządowe.

nastąpić w stosunku

1 urodzenia

pożyczkom długoterminowym na pokrycie budżetu zwyczajnego. Finanse

komunalne

przekonania, iż akcja ta
winna
przeprowadzona stopniowo w

urucho-

skalę.

jak

jąc się jednocześnie przeciw wszelkim

*

staly odpowiednie

opieki

13 stycznia

Za drugim, poza należytym
składem
reprezentacjj
samorządowych
warunek prawidłowego
rozwoju Sa*
* morządów, konferencja uznała potrzebę dostarczenia samorządom taniego
kredytu inwestycyjnego, wypowiada-

bezrobocie

Konferencja wojewodów

by

samorządów

ły wszelkie

„Лисвлвилсао 1Ó.

drogowych

Wenecji

L)

teczki i

sprawę

mu-

1883, w miesiąc zaś później 13 lutego zmarł
tamże. Rankiem tego fatalnego dnia zwrócit się do swego służącego ze słowami:
<Dziś muszę się pilnować». Liczba utworzo:
na z pierwszej i ostatniej cyfry roku jego

ślkcujcy

dziedzinie

z nas umrzeć

rach

zasadniczo

być trzyna-

<Irzynastu jest

Sil» bał się u schyłku życia o spokój swój
i szczęście.
Przyjaciela swego, Liszta, widział Wag"

gla chłopców.

w

humorów

<Raz na zawsze

stym, co znaczyło przecież:

Ceny niskie, « Wielki wybór.

rządó v, które

przykry nastrój

dobrych

będę trzynastym!»

zł. 2.40.

Składu reprezentacji

Liszta, nie-

Trzynaście

jeden z zaproszonych usunął się.
Następnego dnia znów było 12 zaproszonych i znów zjawił się 13-ty gość, a kiedy przypadek raz jeszcze spłatał podobnego

za pośrednictwem

Rozważając

tę

zaproszonymi

Wagner.

zalety, jak również

Sprawy

operę

przez

od

móg, przenosząc punkt ciężkości
na
dostarczanie pracy
bszrobotnym. W
tym celu konieczny jest bliższy - niż
dotychczas udział w tej akcji samo-

było

wygna*

«Lohengrina»,

tak, że dla p:zywrócenia

tornistry na książki.

w tym zakresie powinna

wolno

wrócić do kraju, a więc

zjawił się,
osób

5, tel. 265.

pensjonarskie,

Pa-

doszło do skandalu,
1861 r., 13 stycznia

posažonych dostatecznie w

Fartuszki szkolne, berety
Mundurki

Dreźnie.

od zł. 3.70,

rzystwa rolnicze i związki kółek rol- społecznej mogłyby znaleźć właściwe
niczych, konkurujące ze sobą i zwal: środki do- rozwiązania
tej kwestji
czające się na tle politycznem,
co socjalnej. Bezrobocie ogarnia nietylko
wpływa ujemnie na wyniki pracy nad miasta, lecz i wioski, W szczegėlnopodniesieniem stanu- rolnictwa, kon- ści rzesze
bezrobotnych
mogłyby
ferencja wojewodów uchwaliła prze- żnaleźć zatrudnienie przy robotach

prowadzić energiczną akcję

Gy ETO

fartuszkowe

(1-8-1-3)

13 wspaniałych

1845 r. w

w kwietniu

zaproszono

polecimy na sezon szkolny

stale wzrasta,

że

Belgji.

początek lekcyj dn. 1 września.

Alpagi

a jeśli do"

zaś wystawił w początkach maja 1861 roku,
a więc w pełne 13 lat później.
O značzeniu trzynastki w swem życiu
Wagner dobrze wiedział i nazywał ją nawet swoją liczbą. Zaprzyjaźniony z nim
kompozytor Weissheimer wspomina epizod
z 1861 r, z czasów pobytu Wagnera w Wejmarze. Po próbie z symfonji Liszta <Faust»
urządzono w Altenburgu obiad, na który

WELER

fizycznego zaproszono

mundurkowe

skomponował

13 kwietnia

cu 1848

Brytyjskiego Komitetu Gier Olimpijskich p. Reginalda Waltera Scotta, b.
Instruktora Armji Angielskiej (Physical Instruktor in Physicai Cultar Boxing
and Fencing),
Egzamina wstępne do wszystkich klas dn. 27 1 28 sierpnia;

Szewioty

1813,

tej daty

nie jego trwało lat 13. Na krótko przed
w mar
wygnaniem
Wagner
ukończył

ACYJNE

nym stopniu
zmniejszy
ostatecznie kto i jakie ma zmienić swój kierunek, a więc za- wśród rolników.
do korzystania ź wód i jezior niechać systemu rozdawania zapo-

prof. jaśnić

Zaświrzu.

Tu potrzebny jest remont
gruntowny i duże też Środki pieniężne. Praca
jednak warta
zabytku i możliwości
oświatowo-kulturalnych:
w
murach
tych może powstać jakaś szkoła, ja-

kiś zakład

Ohrta

kierownika wychowania

których

Sprawozdanie z działalności OTR,, 2. niczych, Ponieważ na terenie Woje-

bogatszych. Niech się znajdzie osoba
inicjatywy, dbała

Na

liczba tych ostatnich

wód

KOEDUK

ul. DĄBROWSKIEGO

jego urodzenia:

Wagnerowi

Do najważniejszych zadań szkoły należą: nauczenie języków nowoż.
(angielskiego. niem., franc.) oraz wychowanie fizyczne (ćwiczenia i sport).

— zależne jest w pierwszym
od opracowania i uchwalenia

stanu porządku, zwłaszcza,jże zasoby Biedrzyckiego z dziedziny uprawy ro- prawa
te można
zgromadzić
od paraijan, li i ciąg dalszy omawiania zadań i państwowych
oraz asygnować
na
liczących
tu cztery
tysiące dusz, a kierunku pracy OTR.
ten cel specjalnych kredytów,
5
jeżeli uwzgiędnimy,
że .probostwo
5) Współpraca organizacji rol13 września godz. 9 min. 30, 1.
do wniosku,

WILNO,

roku

damy poszczególne cyfry

Dopiero

Z prawami Gimnazjow Państwowych.

możliwia inwestycje i fatalnie odbija
się na całokształcie gospodarki.
4. Podniesienie
gospodarki

korzystających

uch-

i

Francji

Rumunji, Węgier, Czechosłowacji, Szwajcari,

E.

po"

aby się schronić do Szwajcarji. Tu zauważyć można, że suma
utworzona
z dwuch
ostatnich cyfr
tej daty znów
wynosi 13.

agencyj
Zapowiedzieli również swój przyjazd przedstawiciele katolickich
i Arh
Zjednoczonyc
Stanów
prasowych z Włoch, Szwajcacj, Hiszpanji.
osó5.
20,00)
około
udział
wezmie
łzie
gentyny. W zjeź

Dyrektor

co się komu

1882 r. w Palermo ukończył Wagner swe
ostatnie dzieło «Parsiiala».
W roku 1849 opuszcza Wagner Drezno,

obrad
obrad zjazdu będzie główny gmach politechniki, Równolegle do
czci Św. Stanisława
zjazdu odbędą się w Warszawie uroczystości ku
Kostki w związku z przewiezieniem relikwji świętego do Rostkowa miejprzedstawicieli
zaproszono
sca Jego urodzenia. Na zjazd i uroczystości

wysokoprocentowy kredyt, zastępujący brak kapitału obrotowego, unie-

rybnej
rzędzie

cyfry

członków Jockey Klubu
miała miejsce 13 marca

Miejscem

Gliński.

cie katolickim. Prezesem komitetu jest p. Władystaw

GIMNAZJUM

myśleć,

miętna premjera tej opery w Paryżu, gdzie
wskutek
niesłychanego
zachowania
się

jego zajmuje się spscjalny komi:
społecznych, stojących na grun:

HUMANISTYCZNE

o 13 nastce

Wagner

Warszawie

bm. odbędzie się w

mi w prawie małżeńskiem. Zjazd ten został zwołany na podstawie

8.klasowe

ale

Można

«Latającego Holendra» nosi datę 13 sierpnia
1845 r. Kompozycję <Tanhiusera» ukończył

Silny

z Clevelandu:

będzie nad obpierwszy ogólno-polski zjazd katolicki, który obradować
roną i umoralnieniem rodziny katolickiej w związku z możliwemi zmiana-

Włoch,

wzeszło,

doba ale bezsprzecznie ciekawą jest rola tej
fatalnej liczby w życiu Ryszarda Wagnera.
Suma liter imienia jego i nazwiska wynosi 13, trzynastkę tworzą dwie os'atnie

Wagner

Zjazd katolicki w Warszawie.

wały episkopatu polskiego i organizacją
tet złożony z przedstawicieli organizacyj

słońc

(2—2) i oyfrę, oznaczającą kolejność miesiąm w roku (5), to, otrzymamy w rezultacie

huragan wyrządził wielkie szkody na jeziorach Erie i Ontario. Tenże
dziennik donosi z Nowej - Szkocji, że huragan spowodował śmierć około
50 u osób

24 VIII. PAT. 27—30
WARSZAWA,

nowych

oper, których losy również wiązały się Z
trzynastką. I tak szkic instrumentacji do

donosi

Tribune

wiele

to otrzymamy
znów 13. Ryszard
Wagner
urodził się 22 maja
1813 r. Jeśli dodamy
dwie ostatnie cyfry roku jego urodzenia do
siebie (1—3), sumę, utworzoną z daty dnia

huraganu.

Chicago

24.VIII. PAT.

PARYŻ,

3. Kredyt długoterminowy dia
rolnictwa. Na konferencji omówiono
sprawę uzyskania długoterminowych
kredytów dla rolnictwa i osadnictwa,
gdyż wbecnie krótkoterminowy,
a

który nizacji gospodarstw i t.d.) 4, Referat i co za tem idzie, zwiększa się rabunodbywa się z pod kopuły w dół..
prof. Łastowskiego. o rezultatach do- kowa eksploatacja wód, konferencja
Nie potrzeba, Bóg wie, jakich za-

posiada 160 ha

Skutki

ustawy rybackiej, Brak jej na terenie
obrad;
12 września, Msza św, w Koście- Ziem Wschodnich powoduje nieoble parafjalnym o godz. 10ej. 1. Ot- liczaine dla Skarbu Państwa straty
warcie zebrania w sali Straży Ognio- przez stałe niszczenie rybostanu oraz
wej o g. 12-ej. 2 O stanie i potrze- uniemozliwia racjonalne zagospodarobach gospodarstw naszych — referat wanie wód. Ponieważ skutkiem reforodpowiedp. Z. Rewieńskiego. 3. Zadanie i kie- my rolnej wobec braku
urzędów
runk pracy towarzystw rolniczych dla nich zasirzeżeń ze strony
podniesienia wydajności
i dochodo- ziemskich w księgach hipotecznych

wonne piasich istot, A gdy, ciekawy
podróżniku, wstąpisz .do
kościoła,

strzeż się spadającego

Zebranie

zresztą

EMS

minjaturowa ka- ministracji

stokątną budową, z trójkątnym szczytem, położonym na wspaniałych ko:
Jlumnach, wewnątrz ozdobiony
rzežbami cennemi, a jednocześnie prostemi i wytrwalnemi, tak charakterystycz:
nemi dla zdobnictwa
klasycznego.

Wiele rzeczy się zmieniło, wielu bogów
upadło,

lęk przed fatalną trzynastką pozostał.

zamierzają znieść monopoł państwowy
w handlu zagranicznym a w па1) Reforma rolna.
Uznano, iż stępstwie rozwiązać Wniesztorg. Projekt ten ma być rozstrzygnięty w
interesie Państwa
zarówno przy najbliższym kongresie rad.
‚

Turysta, zaskoczony tylu zabytka- promieniował na okolicę. Energja
mi przeszłości, podziwia ich wielość wego proboszcza, jego zapał
i zakres rodzajów. Z lotu ptaka oglą- dzieńczy udzieli się wszystkim,
z nim na
da tych świadków zamierzchłej prze« kolwiek się spotka

1207

„13“ w žyciu Wagnera,

LONDYN, 24 VIII. PAT. Daily Mail donosi z Moskwy via Ryga, że
Stalin postanowił odwołać
Zinowjewa
ze stanowiska
przewodniczącego

3 ciej międzynarodówki.

197

ludzi wy-

wódzkiego.

р
Ri
i a

®Э Nowe prądy w literaturze francuskiej.
Przyszedł —

może

wyrazić

nastał? — Verlaine.
W
historjach literatury

są

się:

już

ma pełne słodyczy, obrazy migotliwe
Tłumacz-że tul A gdy się prze- sy'ego.
przelotne, nieuchwytne;
pełno w po- tłumaczy,
choćby
niewiedzieć jak
Symbolizm poetycki, czy poezja
ezji Verlaine'a
sensytywności niepo: misternie, w
przekładzie.. co zo- symboliczna rodem była z północnej

miernej i sensualności... ciała i duszy, stanie?

Suggestyjną

Skrzypki (RER!
ierocej
Serce mi rani,
Grąży w otchłani
Niemocy.

ty: (1844—1896).

Z matki Fiamandki,
syn
rolnika
gdzieś w Ardenach,
niedostatku w
dziecięcem
wieku
bynajmniej
nie
cierpiał — to już potem zeszedł na
żebraka i przeżebraczył życie całe.

Tułacze
I

Przytrafiło

mu się być szefem Biura Prasowego.. Komuny. Lecz bez dalszych
konsekwencyj.
Olśnił go, jak wielu
innych Rimbaud — i Verlaine porzuciwszy dom i żonę poszedł
za nim.
Właściwie: pojechał z nim do Angjji..,

—

Wspomnieniem tonę
W czasy minione
płaczę,

1 idę smutnie
W wichr, co okrutnie
Mnie miecia
Swemi pod muchy,
Niby I'ść suchy
Po świecie.

Nawet Staff, którego

ciupie.

W

więzieniu

spędził dwa

lata wiersza. Nikt wogóle u nas nie pociche, spokojne — i bardzo płodne, trafił dotąd tłumaczyć Verlaine'a —
enajmilsze,
najlepsze lata w mojem jego własną mową,
ani Ostrowska,
życiu* — jak zawsze mawiał.
ani Makuszyński,
ani Lange,
nie

Z więzienia wyszedł żarliwym Ка-

tolikiem — szczerze i głęboko wierzącym,
Do
końca
życia nim po:
został,
Jak u Rimbauda,
jest poezja
u
Verlajne'a
jakby
nieświadoma,
in:

consciente.. Świata zewnętrznego boi
się, unika.

iKołysze

się

rytmycznie

jak liść na powierzchni wód, akcenty

ciszej

wróżba

słodka:

Coś — coś było o Bojanie...
Matko moja — matko miła!
Co?— gdzie Bojan? — gdzie mogiła?
Wtem

skinęła

—

leżało do fundamentalnych atrybutów
symbolistów.

roku
mniejwięcej
1900 g0,
może .
nieco wcześniej — do symbolistów.
Stćphane Mallarmć w ucieczce od
wszelkiej rzeczywistościod
, zewnętrznego Świata, poszedł dalej jeszcze.
Myśl

starał

dzwiękiem
sem

każdej

się

wyrazić

już

nie

wyrazu lecz ukrytym senposzczegółnej

sylaby,

J'ai cherchć

trente

ans,

mes soeurs,

Jai

trente ans, mes

pożegnanie!

tak

że

wystrzegał się dotknąć.

nie- historji, krytyki

marchė

Rozanielona

waną. Otworzono

drzwi

dła Debus-

pełną

Szukałem, siostry wy moje,

szuka-

łem przez trzydzieści
lat. Przez trzy.
dzieści
lat szedłem, szedłem... i zbli-

Wszędzie
był..

zastrzeżeń,

błyszczała

A

jeszcze

w literaturze

zbicie, „na pewno*, passji niewiernego Tomasza z Ewangelji), mianowicie

Renan

i Taine. Renan.. kloc białego,
mięsa,

z małemi

słuszności.

La

Certitade

co całkiem opanowało prozę francuską, dzięki
ogromnemu
talentowi i

znakomitej djalektyce Renana tudzież
niezłomnej uczciwości

Taine'a.

Nastąpił najkompletniejszy

iwszy

sobie

idee i zasady

bardziej jąc, jak mniemał,

suchy Taine (1828—1893). OdznaCzył się tem, że wyprowadzał logiczne dedukcje, że wykładał przedziwnie
jasno i że był człowiekiem 0 najczystszem w Świecie sumieniu. Ucz:
ciwy był i szczery, Spopularyzował
ideei metody,

które

Taine'a,

šwiecą-

Balzaca

i Stendhala,

technikę
pisarską
zadecydował, że

powieść powinna być

„eksperymen-

talna“, że powinna
tak pouczać o
życiu socjalnem jak biologja O wszelkich
żyjących
istotach.
Gromadził

nieprzebrarią moc materjałów,

doku-

Renan już był wprowadził do badań

mentów i z tej masy uczynił, biorąc
za kanwę
najważniejsze
wydarzenia

nie znali wyższej

swojej epoki, wielką epopeją naturarodziny Rougon-

nad religją. Zarówno
«pewność

Renan jak Taine

radości

naukową»;

jak

pragnęli

mieć listyczną, historję
aby

osiągnięcie tej <pewności» było metą
i celem

artystów

i pisarzy,

Funda-

zapewnili w drugiej potowie XIX go mentemi wszystkiego ra świecie powieku tryumf Demonowi
Pewnośći winien być fakt, nagi fakt, dowieNaukowej w literaturze francuskiej dziony, poddany obserwacjom
bez(passji wiedzenia
wszystkiego
nie. stronnym.
Zgrupowane fakty i pra-

miękkiego

i

scentifique, pewność naukowal, Oto

tryumf
skomplikowaną, z mnóstwem
niedo/ naturalizmu. Zola wymyślił, ufundomówień, mocno metną, niejasną. Lecz wał i narzucił naturalizm. Przyswo-

wieniu z Renanem

partout, mes soeurs,
Et n'existe pas.

Światło-cienia!
Musiała nastąpić reakcja. Nie poI było wielu zaklinających się, że trzebowała „nastąpić*. Szła paralelnie
rozumieją
to, co w pismach Mal- z najwyszukańszemi finezjami symbolarmć'go zgoła żadnego sensu nie liki poetycznej, uciekania od wszelmiało,
kiego realizmu,
:
Rimbaud, Verlaine, Mallarmć utoDwaj ludzie, jak wyraża się Fay,

nie kładzie łopatą w głowę, obywać
się bez kropek
-nad «i». Zbudzono
Francji wiażliwość — nie przeczu-

doktrynę

drości

po:
mą-

ścisła nauka,
zastosowując zasady i idee KlaudjuPrzy nim: mały i suchy—w zesta- szą Bernarda do literatury, obserwu-

soeurs,

Sans m'en raprocher«.

Jį tait

ności

literackiej oraz
słowem

człowiek wieści była ostatniem

w jądrze jej, tej doktryny,

Qu s'est il cachė?

dalej samiem miejscem zajmowanem
na stronicy przez te lub owe litery, żyć się doń nie mogłem.
na ostatek
stosunkiem do siebie był, siostry moje, wszędzie
białego i czarnego
na zadrukowanej przecie nie istnieje.

rowali drogę symbolistom. Oderwali
wspominając o wielu innych. A cz Y vzytającą
publiczność od naturalizmu,
Zaleskiego przetłumaczy ktokolwiek, zaprawili ją do szukania
czegoś
kiedykolwiek, gdziekolwiek, na jaki. subtelniejszego, głębszego, do interekolwiek język inny niż na własną sowania się tem, co nazwano IIn:
Zaleskiego mowę?
conscient,
gustować
w tem, co się
Wrzała

delikatności,

Francji, gdzieś aż z Fiandrji, gdzieś w dodatku masa: niewiedzieć czy
Verlaine dał początek „dekaden- *aż z pod Ardenów.
Macterlinck jest ekstazą modlitewną czy znakomitem
tyzmowi*; raczej jego wysunięto na przecie nasłynniejszym
symbolistyki trawieniem. Za Drugiego Cesarstwa
promotora i wodza „dekadentyzmu”. poetyckiej interpretatorem, a zarazem doszedł do szczytu swej
sławy
Lecz sam promotor i wódz dał „de- poszukiwaczem absolutu, co też na- wszechświatowej. Przekazał potom-

przekład cy- stronicy, inaczej: . grą

Nastąpił skandal małżeński. Brukselski tuję, nie potrafi oddać špiewnych
strzał z rewolweru. Oto i Verlaine w skrzypcowych tonów tego słynnego

dościgłej

:

kadentyzmowi*
upaść,
sam się bez
żalu z nim rozstał i przystał — od

DAY. 1 siny,
—
Gdy brzmią godziny

Był przykładnym uczniem w któremś z paryskich Collóge, następnie
urzędnikiem.

pieszczot:

Łkanie bezsennej

obecnie przy jego nazwisku dwie da-

przykładnym

jest ogromnie,

liwą, opanowującą.

muskułów lecz o nerwach

widłowo

interpretowane

tworzą

Macquartów, historję rodziny

pe de Medan,
Uczniami jego byli i
Huysmans i Hennique, i Paul Alex's
i Cėard, i Maupaszant. Panował Zola
od 1880 do 1890-go.

np.

СЕМ

psychólogję, jedyną cośkolwiek wartą

—według Taine'a—gałęź filozofji. Od
roku
1880 do 1910
był
Taine

cemi się oczkami
jak ogniki nad mistrzem najwyższym całej, poważnie
moczarami, wielkie cielsko zgoła bez myślącej młodzieży, jego koncepcja

miesz-

czańskiej z drugiej połowy X'X-go
wieku. Zola stworzył szkołę: le grou-

(D. C. N.)

‘
›

”

N:

197

5

(4207;

3

| KURJER GOSPODARCZY.
ZIEM
położenie

bankowo-

Polsce idrogi + „daję
ša
Z wywiadu z p. dyr. Władysławem

Milkiewiczem.

się becny będzie wójt gminy z obwodo”
wymi sołtysami, chociażby spęd wyzaspokojenia wszystkich jego potrzeb. znaczony był do
miejsca
siedziby
stosunków urzędu gminnego innej gminy.
W celu uzdrowienia
Niżej podajemy daty i miejsco:
bankowych należałoby więc:
we
wości gdzie został wyznaczony spęd
1) Bain do szybkiego

Kwestja

silnych,

cieszących

zaufaniem i będących

wania

w

możności

ha- ogierów

banków powojennyc

również

tych,

które

nie

Z tem zagadnieniem

pieniężnych
stanowisko

zwróciliśmy

się do dyr. wileńskiego oddziału

Ban:

przyszłość;
2
2) dąžyč do koncentracji tych instytucyj
bankowych,
które
dzięki Data

długoletniemu istnieniu są ściśle zwią:

zane z życiem

Polsce.
Pan Władysław
Milkiewicz
nie
odmówił nam swych wyjasnień, któ:

remi dzielimy się z czytelnikami.

tj.

czasach

ostatnich

— W

©

banków państwowych, to tam zbytni

Dia szybkiego uzdrowienia banko-

zasad, na których
byłaby się.

Należy

spłatę

wiących zabezpieczenie
tego długu.
W ten sposób odrodzone
banki

`
wego.
Z ograniczenia działalności banków

mania charakteru instytucyj kredytu
krótko-terminowego,
zepewniającego

dla

celów

kredytu

krótko-termino-

państwowych
wyniknie
możliwość
znacznej redukcji personelu jak
ograniczenia się na mniejszą
oddziałów, które jednakowoż

liczbę
poza

dążyć muszą

29.1X

za-

wymaganych

Ziem wów do rozporządzalnej

bankowości

dotyczy

Co

ustosunkowania

passy-

Łódzki

korzystają

wydatnej pomocy kredytowej

wej. Wileńszczyzna

nawet

z bardzo

w

Sstosun-

datków i danin jest traktowana
po
macoszemu. Liczne delegacje, które

w tych

"zdżały

nie przeprowadzanych

sprawach

tyłokrotnie

wyje'

z Wilna do

Warszawy

Чосте-

klijenteli,

bieżące

po* rachunki

siebie

ku do opłacanych przez

sowych,

$

ska

„

=

Smołwońska,
Rymszańska

„

Duksztaūska,Daui
ieliska
*

»

»

wirska, Szemiotowska
Kobylnicka, Miadziolska, Zanaro`ска
5

„
8

w

„

Twerecka, Hodu-

5X

.

„

6X

s

„
„

8-X
Šš
11:X | Dokszyce

„
„

12X

„

5

19X

przez

ten

„

5

21:X | Postawy

sposób, aby musiały one
być oddzielnie ujawniane w bilansach i na- 22X

„

>

odpowiednik

w zasobach

kaso-

Łyngmiańska,
Łyniupska
Michałowska, Mielegjafiska

Podbrodzka,

niska,
ska.

Ja-

Kiemieli-

Aleksandrowska
Dokszycka, Tumiłowicka
i m. Dokszyce

Parafjanowska,

Porpliska

Głębocka, Pliska
i m. Głębokie
„
Wierzchniaūska
„ _ Duniłowicka,
No:
życka, Zośniańska
„
Łucka, Wołkoła-

„

jeżności z nich wynikające, posiadałyby

Przebro-

Satis Widza
Opska, Dryświat:

„

15X
:
18:X | Duniłowicze

operacyj komi-

rządo- Skarbu, dotyczącego

Pluska,

Sło-

cka

ai

dotyczył

wydania

przez

Magistrat

p.

rytom książki emerytalne w celu udostępnienia im dogodniejszego zorjentowania się przy otrzymywaniu nale-

žnošci emerytalnych.
Drugi

wniosek

pracownikom

dotyczył uchwale-

miejskim

zwrotu

Krajowego, to sądzić należałoby, że
zaniechanie nadal krótkoterminowych
operacyj bankowych oraz obniżenie
„nrncentowania wkładów w bankach
;agowych—odrazu ustosunkowałyby
w 'rącjonalny sposób działalność ban-

dziś 2 i 2 i pół proc. miesięcznie,
kiedy jeszcze kilka miesięcy temu

watnych.
Dokonanie koncentiacji bankowej

w Łodzi

prywatne

dyskonto płaci siĘ kgw

wynosiło 4 do 6 proc.
*

cka
Postawska,

Ja-

stety, przy wykonywaniu
dwuch

do

banków

czynników:

jej

;ŠRODA
25 Dziś

Wsch, sł, o g. 4 m.21.

Ludwika

Zach. sł. o g.

kr.

6 m. 57

Jutro

Zefiryna p.m.

KOŚCIELNA
— Posiedzenie

ona

bowiem

sana-

cyjna, okazywana

sumami

bankom

drobnemi

i zawsze w terminach spóź:

z:
oszty.

pochłonęła znaczne
2

bardzo

T.

Saias kas
rodków us
i była! ao
lopro*
Sok już dawno do o
aa
mniejszy:

sytuacji, powracając zaufanie do ban*
ków na rynku wewnętrznym;
2) konieczności przywrócenia bankom zachwianego zaufania zagranicy.

W chwili zdecydowania

akcji

sana-

go korzystać będą tylko ci

(e. sch)

z

ь

:

Pomoc ta, okazana szybko we Licóneja

Oglerów w powiatach:

wójtowie i sołtysi są nadal uprawnie-

ni do karania ludności wiejskiej
zakresie poruczonych im spraw
zasądzie odnośnych

nisterstwo Spraw

:

zubożali

płatnicy, którzy wniosą indywidualne
oz
do urzędów skarbowych w
ilnie. Przy realizowaniu tej sprawy
poważną rolę odgrywać będą organi-

calekarz weter. p. J. „Mackiewicz;
członkowie z ramienia: Wileńskiego

przepisów

Wewnętrznych

wy«

zacje kupieckie, gdyż urzędy skarbo-

Świadomość okoliczności,

wyraźnie

określić

cel

i

drogi

uzdrowienia bankowości, oraz

rzenia takich warunków,
banki

prywatne

mogłyby

zadanie w rozwoju
czego Polski.

‚

w

Londyn

państwowych, prócz lokalowego, za Nowy-York
zwłokę których opłaca się dotąd
3 Paryż

życia
natomiast

ja: Towarzystwa

do

stwo-

zastępca)

Do

komisji

tej przydzieleni

zostaną powiatowi lekarze

których rjl na czas trwania pracy

spełnić

Życie gospodarcze nie

licznych banków,

w

swe

gospodar:

potrzebuje
potrze-

powiatach.

administracyjnie,
dyscypligospodarczo podporządko-

ważnienia Wojewody dla

proc. Po upływie tego terminu po- Praga
Rolniczego p. p. J. Śli- bierane będą 4 proc. za zwłokę plus Szwajcarja
kich bankowość polska uległa silnemu zień i Opacki (jako zactępca) wileń- 10 proc. od całej sumy zaległej. Co Wiedeń
Włochy
wstrząśnieniu, również — błędów, po- skiego związku kółek roiniczych p. p. się zaś tyczy podatku lokalowego, z Belgja
pełnionych przez same banki pozwala W.
Masalski i J. Czermański (jako dniem 1 go września pobierany
bę: Stokhoim
„

terenie

danego

weteryna-

komisji na

starostwa.

Personel gminny, gdzie naznaczony został spęd ogierów
pizeprowa-

dzi czyności kancelaryjne.
Podczas

urzędowania

22

komisji

SZKOLNA.

w ten sposób, że od początku nowe:
go roku szkolnego
1926/27
liczba
godzin nauki będzie wynosić w 1-szym
planu konwersji 1 i 3 pożyczek oblioddziale szkół 4, 5, 6 i 7-miu klasogacyjnych m. Wilna,
wych 18 zamiast
dotychczasowych
Z kolei uchwalono
przeniesie
nie 21, a w 2 gim oddziale 21 zamiast 24
niektórych kredytów z jednych dzia- godzin.
a p. Blinstrupem.
gistratu

Na

zatwierdzono

łów budżeiu

wniosek

również

Ma-

zmiany

1926 r. do drugich

na

—

sumy 30,000 zł. i 40,000 zł, W
wie ujednostajnienia
czynszów

Zapisy do

7mio

klasowej

larja od godz. 11—12 r. i
pp. Egzaminy

wstępne

dn. 26 sierpnia do

godz.
godz.
—
nich.

od

4—6

rozpoczną się

klas; l — IV

o

10 rano, do klas V — VIII o
4 pp.
(k) Opłata w szkołach śred
Na pokrycie wydatków admi-

MIEJSKA.
nistracyjnych w szkołach średnich w
— (x) W sprawie
komitetu roku szkolnym 1926/27 Ministerstwo
rozbudowy m. Wilna. Jak już do- Oświaty wprowadziło taksę admini.
nosiliśmy urząd Wojewódzki w Wil- stracyjną w wysokości 45 zł. rocznie
nie, w związku z nowelizacją ustawy
o odbudowie miast przesłał do Ma-

od ucznia. Taksy te mogą być wpłacane w ratach półrocznych,
a to w

komitetu rozbudowy m. Wilna.
W
odpowiedzi na powyższe pismo Magistrat m. Wilna przesłał do
Woje-

później do 5 grudnia r. s. 25 zł, w
drugim półroczu najpóźniej 5 marca

dzielni

klasowych,

i dla osób

prywatnych,

jako

kazaniami kontroli budowy na jedną
izbę i jedno mieszkanie, jax również
sposobu
; zużytkowania
mieszkań
względnie wysokości opłat, oraz pobieranych czynszów, komitet ten informacji obecnie udzielić nie mógł i

to z tego powodu, ;że ani jedna bu-

1927 r. 20 zł

w wyjątkowych

wy:

12 —VI

kl., 5—V

kl,

3—

wi

w średnim 40 dzieci w oddziale.
Wobec nieprzychylnego
stanowi:

ska

Magistratu selekcja

nie

została

całkowicie przeprowadzona.
Przy opracowaniu
planu
sieci
szkolnej brano pod uwagę
należyte
wykorzystanie lokali oraz liczono się

dowa nie została jeszcze ukończoną, z tem, aby ograniczyć ;przenoszenie
a rozpoczęte roboty są w toku. Do dziatwy z jednej szkoły do drugiej.
powyższego Magistrat załączył spraDzieci l oddziału obowiązane będą
wozdanie cyfrowe z działalności
te- pobierać nauki w szkole swego obgoż komitetu do dnia 1-go sierpnia wodu, dzieci starszych to nie dotyczy.

r. b. włącznie, z którego wynika,

iż

, —(x) Odremontowanie wszyst:

komitet rozbudowy m. Wilna udzielił dotąd 45-iu petentom pożyczek na

kich

nych m. Wilna.
— (x) Ile kosztują kuchnie
Magistrat m, Wilna udzielił w

szy świetną
Ew
Katerwy <Urwis>
z
L. Piilati 1 K.
Wyrwicz-Wichrowskim
w
iolach głównych. Ceny miejsc pozostają
bez zmiany od 20 gr. do 2 zł. 50 gr.

dzie również 4 proc. za zwłokę, lecz
bez wyżej pomienionych 10 proc.

żawnej

niejszanie tenuty dzierobjektów
dotkniętych

klęską nieurodzaju.

Władze Wo:

jewódzkie wystąpiły do
Min.
Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wy1704
о- jednanie na Radzie Ministrów

miesiącu

zarządom

kuchen

miejskie.
bieżącym

miejskich

w

Wilnie, około 34.000 zł. tytułem wydawanych obiadów. Z powyższej sumy 36 proc,
przypada dla kucheń żydowskich.

*

WOJSKOWA.

szkół powszechnych.

Z po-

pełna

W czwartek ukaże się

humoru i

zabawnych sytuacyj krotochwila Rapackiego
<Ja tu rządzę», urozmaicona
produkcjami

a piątek
piątek

—

po raz ostatni

<Orzeł: cz!

reszka» — komedja Verneni|la.
й,
Początek o g. 8 m. 30 w.
Bilety
na
wszystkie przedstawienia

— (y) Kledy członkowie P. W.
mogą nosić broń. Wszystkie oddzia Sprzedaje
kasą od g. 11—1 i 3—9 wiecz.
Uw4—
+
się do noszenia broni bocznej przez
członków.
Broń
boczną
oficerską

1927) wojewódzka płatności podatków państw. Z
nie ustalony pogląd, —jakie zobowią- komisja kwalifikacyjna w składzie: dniem 1-go września rb. upływa ter- Dojery
zania należy przedewszystkiem po- przewodniczący—wojewódzki lustrator min płatności wszystkich podatków Holandja
w tym względzie wywołały zagranicą
silne zaniepokojenie.

dróg. Uchwalono również dodatkowy
kredyt w sumie 430 zł. na utrzymanie

dopiero

Teatr Letni
(ogród po-BernarW. w okręgu Wileńskim otrzy: dyński). Pożegnalne
przedstawienie opewane będą komendom policji pańsłw. łymałyP. obszerne
instrukcje odnoszące retki warszawskiej Dziś—ostatnie przed-

cyjnej dla banków nie zostałostatecz- jewody (na rok

krywać i pewne początkowe wahania weterynarji p. M. Rymkiewicz, zastęp”

0 po- cerowie, którzy zostali nimi

na utrzymanie w rezerwie.

w też na budowę i remont budynków, IV kl, 5-1 ki. i 4-1 ki) i trzy
na komitet narazie nie przeprowadzał z przeznaczone dla dzieci: nie dorozwiusla- powodu dość nieznacznej ilości osób niętych, głuchoniemych
i chłopców

zmniejsza-

dzierżawcom
we brać będą pod uwagę listy zubo* nia tenuty dzierżawnej
dotkniętyrm
klęską nieurodzaju
na
żałych podatników, które przedstawio„podstawie
komisyjnie
ustalonych
strat
ne im zostaną przez te organizacje.
nieńskim i Brasławskim.
poniesionych
przez
dzierżawców,
Odnośne listy oraz cały materjał przeużytkujących
objekty
państwowe.
Celem wykonania ustawy o nad- prowadzonego przęz urzędy
dochozorze państwowym
nad
ogierami i dzenia przekazane zostaną izbie SkarGIEŁDA WARSZAWSKA
registracji klaczy zarodowych powoła- bowej, która wyda ostateczną decyzję.
24 sierpnia 1926 r.
— (x)
sprawie
terminu Dewizy i waluty:
na została z rozporządzenia(pana wo-

Święciańskim,
Postawskim, Dziśai

statutu

datku inwestycyjnym

równych
ratach
wództwa sprawozdanie z działalności padkach w dwuch
Wojewódzkiego posiedzenie Komites tego komitetu za rok 1925—26, jak w pierwszym półroczu do końca
tu Ingresu Arcybiskupa Metropolity również dodatkowe pismo, w którem grudnia r. s., w drugim
do końca
Wileńskiego, ks. Romualda
Jalbrzy- zaznacza, iż w ostatniem sprawoz: maja 1027 r.
kowskiego. W związku z powyższem
— (t) Szkolnictwo powszech:
daniu uwidocznione zostało: komu ile
J. E. Biskup Sufragan Michalkiewicz przyznano pożyczek, na jaki cel oraz ne m.
Wilna.
Wobec
ukończenia
prosi Członków Komitetu o łaskawe
powiadomienie Banku Gospodarstwa prac nad siecią szkół powszechnych
przybycie na wymienione
posiedzeKrajowego
0 wysokosci przyznanej iw związku ze zbliżającym się ronie.
pożyczki i czy roboty na które po- kiem szkolnym nie od rzeczy będzie
URZĘDOWA, życzki zostały, przyznane już są roz- przytoczyć garść cyfr z dziedziny
szkolnictwa) powszechnego m. Wilna,
— (t) Wojtowie i sołtysi mo- poczęte.
Uruchomione zostaną 47 szkół, z
Rozdziału
kredytów przyznawagą wymierzać kary. Ministerstwo
nych
dla
instytucyj
społecznych,
spół:
który
ch 44 normalne (15 — Vil-mio
Spraw Wewnętrznych
wyjaśniło,
że

przemysłowego powstałego przed 1 Pozatem
stycznia 1925 r, Z rozporządzenia te- narnie i

dowżć

tyka kierownictwa.

zmian redakcyjnych

inisterstwa

pismo z prośbą o poinfor- pierwszem półroczu z uwagi na koIn- gistratu
w opał naj:
mowanie go o dotychczasowej akcji nieczność zaopatrzenia
Metropolity

nie sprawie umorzenia zaległości podatku sędziów śledczych — w

charakteru

instytutej. o kiėrym decy1) szybkości w udzielaniu pomo- polskiegobędzie
program banku i poli-

cy, w rezultacie czego pomoc

w

Komitetu

rego: powiększenia własnych środków
przez nowy dopływ kapitałów,
co na sosnowych 16 sz., klepek dębowych władnych mu ekspozytur
śledczych,
rynku wewnętrznym nie może
mi eć 25 dolarów.
w myśl rozporządzenia Ministerstwa
Przy eksporcie jaj 550 funt. szterl. Spraw Wewnętrznych. Wedlud ttego
miejsca w obecnych warunkach drogą
od wagonu, żyta, owsa i jęczmienia rozporządzenia w czynnościach donowych emisyj akcyj.
:
4 dolary. chodzenia przestępstw urzędy śledcze
Dlatego też poważne banki ubie- 3 dol. od 100 kig., pszenicy
— (0) Sprawa umorzenia
za: będą w bezpośredniej zależności od
gają o przyciągnięcie kapitalu zagranicznego. Kwestja wysokości jego w ległości podatku przemysłowego. wymiaru sprawiedliwości — a więc
w sądów okręgowych dla województw,
kapitale zakładowym powinna zostać lzba Skarbowa otrzymała okólnik
przesądza

sprawie pewnych

komunikat-

Wew.

czątkiem bieżącego miesiąca Magistogólną sumę 2.078663 zł, Bank zaś rat m. Wilna przystąpił do zupełneGospodarstwa
Krajowego przyznał go odremontowania wszystkich szkół
dotąd
pożyczki
21
petentom na ogól- powszechnych znajdujących się na
podlegających
odprzedaży Ban. czenia notarjalnego.
ną
sumę
663
000
zł.
terenie m. Wilna.
Co do występowania wobec władz
kowi Polskiemu. Władze skarboRemont ten zakoń:
— (t) Ewidencją ludności zaj-. czonym zostanie z końcem
we ustaliły ilość walut, podlegających administracyjnych osób nie będących
miesiąca
odprzedaży Bankowi Polskiemu.
ani adwokatami ani aplikantami np. mować się będzie wydział admi. sierpnia rb, i koszta jego wyniosą
Przy drewnie nieobrobionem eks- właściciele biur próśb i porad praw- nistracyjny. Oddział Ewidencji lud- razem z kosztami remontu kapitalneporterzy obowiązani są odprzedawaąć nych, to osoby te muszą każdorazo- ności
ZAC w urzędzie wojewódzkim prżeŁego szkoły przy ul. Dobrej Rady okoniesiony
został z Wydziału Bezpie- ło 30,000 zł,
od tony kopalniaków
8 szylingów, wo przedkładać pełnomocnictwa zaczeństwa do Wydziału Administrasłupów telegraficznych 15 szyl., dębu świadczone notarjalnie.
2
cyjnego.
TEATR I MUZYKA,
35 sz., papierówki 35 dolarów. Od
— (y) Reorganizacja urzędu
— (r) Miejskie subsydją dla instytu:
tony materjałów tartych drzewa mięk- śledczego. W wojewódzkiej komen- cji dobroezynnych.
Magistrat m,
Wilna
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). —
kiego 37 sz. i ciosanych 25. Podkła- dzie policji państw. przystąpiono do wyasygnował ostatnio około 32.000 zł. ty- Zbliżający
się ku końcowi sezon
Tea
dów kolejowych dębowych
25 sz, reorganizacji urzędu śledczego i pod- tułem zapomogi, jako pozostałość za lipiec tru Polskiego zapowiada na dzień letnidzisiejia sonto sierpnia, dla instytucji dobroczyn-

pry:

niedo- do swobodnego rozstrzygnięcia,

Spraw

domości

przyczem otrzymają je z poszczególnych oddziałów za minimalną zapłatę
za zeużywanie. — Bez munduru na
ćwiczenia mogą przybyć jedynie ofi-

i instytucyj, zgłaszającej się o kre- moralnie zaniedbanych.
wodawstwa rosyjskiego.
Mańkowicka, Łudyty.
Ogółem korzysta z tych szkół
—(t)
Sprawa
zastępstwa
przed
czajska
O
osiągniętych
rezultatach
z
wy10670
co przy 266 oddziałach stanowładzami administracyjnemi. Mi-

siewska

:

w powyższym zakresie nie wyczerptje najważniejszej kwestji efektyw-

o
— Rząd'w
pelnem
zrozumieniu
powagi sytuacji, wyłworzonej
przez
zachwianie się kursu złotego,
podjął
we wrześniu 1925 r. akcję sanacyjną
w. cełu uchronienia rynku od dalszych
wstrząsów.
Akcja ta niewątpliwie oddała wielkie usługi życiu gospodarczemu. Nieceniono

rządowych

sumę
do wia-

"KRONIKA

katy się jak dotychczas — wyłącznie wych poza wspomnianą wyżej normą.
KRONIKA MIEJSCOWA. dało następujące instrukcje w spra:
obietnic.
Odtworzenie bankowości prywat:
wie
zastępstwa
przed
władzami
— (6) Zeznanie
w
obrocie. administracyjnemi a mianowicie:
— Które instytucje kredytowe w nej wymaga jescze zasadniczej zmiaWilnie należą do większych? |||
ny w polityce Banku
Polskiego w Przypominamy, że w roku bieżącym
Adwokat
wnoszący
do
włądz
— Po likwidacji banku wileńskie- tem zrozumieniu, żeby bezpośrednie wchodzi w zastosowanie 52 artykuł administracyjnych podanie w imieniu
prze- osoby
go Rolniczo-Przemysłowegoi Polskie operacje dyskontowe w Banku Pol- noweli do ustawy o podatku
trzeciej, uznany jest za jej
go Banku Handlowego, nie licząc drob* skim doprowadzone były do minimum, mysłowym z dnia 15 Ilipca 1925 r, pełnomocnika i winien załączyć pelniejszych, zostały „w Wilnie cztery natomiast, żeby weksle takie napły- w myś! którego zeznania o obrocie nomocnictwo na piśmie. Pełnomocwiększe banki, które podzieliły między wały do Banku Polskiego za pośred- należy przedkładać po upływie każde- nictwa te są ważne bez legalizacji
siebie gros obywateli
wileńskich. „SĄ nictwem zdrowego banku prywatnego go roku kalendarzowego a nie jak notarjalnej i poświadczenia
podpisu,
dotychczas półrocznie. Wobec tego Aplikanci adwokaccy mogą występoto banki nast. Zarobkowy, Spėldziel- į > jego żyrem.
Wileński Prywatny, Handlowy w _— ponieważ w ostatnich czasach z przeds ębiorstwa handlowe i prze: wać wobec władz administracyjnych
czy,
Warszawie „Koncentrują one obecnie powodu krytycznej sytuacji, w jakiej mysłowe nie potrzebują już obecnie jedynie na mocy specjalnego i w
90 proc. wszystkich obrotów.
znalazły się były banki
— większość przedkładać zeznań o obrocie za ażdej sprawie oddzielnego uposaże*
nia swego patrona (adwokata). Peł:
— A co pan dyrektor powie O pperącyj rynkowych została skoncen- pierwsze półrocze 1926 r.
obniżeniu stopy procentowej?
trowana w
Banku Gospodarstwa
— (o) Ilość walut z eksportu nomocnictwo to wymaga
pošwiad-

@— Ma to dziś doniosłe znaczenie.
Z chwilą kiedy Bank Polski obnizył
stopę do 10 proc, wówczas banki
prywatne zniżyły dyskonio z 24 dO
18 proc. Odbiło się to już poważnie
na naszem życiu gospodarczem Np.

ogólną
przyjęto

spra. męskiej szkoły powszechnej Nr.
wpisowego szkolnego przy posyladzie- 24 im. Adama Mickiewicza przyj:
niu dzieci pomienionych
pracowni- rzawnych za działki ziemi
miejskiej muje kancelarja szkolna od 28—31
Łużecka
kow do prywatnych szkół średnich. wieczystodzieržawneį
Rada
miejska sierpnia
codziennie
w
godzinach
Misolajewska,
Ja+
Na wniosek
Magistratu obydwa przyjęła wniosek magistratu a miano- 10—1 ul. Mostowa 7. Dzieci powinny
śnieńska
QGodwoda
zostały wicie przy przeliczeniu przyjęto normę przychodzić do zapisu ze swymi roStefanpolska, m. wnioski radnego
Dzisna
uchylone.
Poczem
przystąpiono do jednego rubla na 2 zł. 66 gr.
dzicami lub opiekunami.
a
Mior= porządku
dziennego. Jako
pierwszy
Dokończenie sprawozdania ż prze— 8 klasowe
Koedukacyjne
ska
dodatkowy pre- biegu
Rady
mieiskiej z powodu Gimnazjum im Tadeusza
Leonpolska, Druj- punkt zatwierdzono
Czacliminarz
budżetowy (nadzwyczajny) spóźnionej pory
ska
podamy w
n.rze kiego ui. Wiwulskiego 11. Zapisy
p oeie ek
na roboty inwestycyjne dla zatrudnie- jutrzejszem.
uczniówi uczenic przyjmuje
kancea
Brasławska,

„

14X | Głębokie

Ministra

rozporządzenia

ostatniego

>

na

130,000 zł. Poczem

rzekł się swego mandatu
na miejsce w przeciągu 2 miesięcy ogrodnika
którego wybrano kolejno z listy p. przy szkolnej pracowni przyrodni д
(0) Zmniejszenie liczby go.
dzin nauki w szkolach powszech
Kucharewicza.
czej.
nych. Władze szkolne zmieniły roz
Następnie rozpatrzono dwa nagłe
Lu
zatwierdzono
umowę
wnioski,
wniesione przez
radnego dzierżawną
miejskiego majątku Tu: kład godzin w szkołach powszechnauczania
Godwoda,
a mianowicie
pierwszy paciszki, zawartą między Magistratem nych z polskim językiem

nia

Prozorocka
Hermanowicka,
Szarska

bodzka

gotowizny

Wschodnich, to podkreślić
należy z (kasa, Bank Polski,
PKO.
i salda
całą stanowczością, że jest ona stale kredytowe
w
innych pierwszorzędprzez rząd upośledzona, podczas kie- nych bankach),
dy już kresy zachodnie, Śląsk, dalej
2) zniesienie niewłaściwie ujętego

okręg

„

7.X | Podbrodzie

sprawami długoterminowego kredytu prawodawstwa
pracują w dziedzinie kiótko-termino* kach:
wego kredytu wyłącznie z instytucja1) Obowiązkowego procentowego
kredytowemi,

Ra-

ciska, Komajska
gresu Arcybiskupa
4 X Į St. Święciany | M. St, Święciany,
Wileńskiego. We czwartek, dnia 26
N. Święciany
Gm. Święciańska, Za: sierpnia rb. o godz. 7 ej wiecz. od:
błociska
będzie się w
wielkiej Sali Urzędu

kierun-

dwuch

5

1-X | Hoduciszki

ufania
do banków prywatnych ko:
nieczne jest uzupełnienie istniejącego

w

|N. Pohost

28-1X | Kobylnik

bezwzględnie do utrzy-

należytą płynność środków.
|
Znowu w celu wzmocnienia

„

że

Ž

długu

minowe
kapitały
i tym sposobem
wprowadzać do życia gospodarczego

161X

244Х | Dukszty

aktywów,

części

s

231X

nież za pośrednictwem organizacyj sanacyjnegożna szereg lat na ulgospółdzielczych i banków, w których wych warunkach przyżjednoczesnem
stanozwoinieniu

„

22.1X | Opsa

łą-

lokować będą zbędne lub krótko-ter-

=

211X

łałności i częstokroć dochodzi do ab. dia każdej grupy celem zmniejszenia
surdów. Banki państwone
powinny kosztów handlowych.
|
>=
zaniechać a już conajmniej šciešnič
3) Przystąpić jaknajszybciej do
oddziałów

„

20.1X 1 Brasiaw

specjalną

etatyzm, rozwijany przez rządy lewi: organizację dla zrealizowania i dla
cowe ujemnie odbija się na ich dzia- likwidacji unieruchomionych aktywów

czynności krótkoterminowego i bez- likwidacji zbytecznych
pośredniego kredytu z osobami i in- czących się banków.
stytucjami prywatnemi, działając rów:
4) Należy rozłożyć

„

153X | Miory

174X

koncentracja ta od>

wytworzyć

Gm.
„

ь

14.1X

przeprowadzenia

i

polskiej

2)

Gminy i miasta, które
przyprowadzą konie
na punkty spędu

13-IX Į Dzisna

gdyż bi- teresowanych jednostek i opracowania

które i nadal stale wzrasta,

spę-

du ogierów

10-1X

miesiącach czerwcu i lipcu
dało się koncentracji należy:
zauważyć wzmożone zaufanie
społeDoprowadzić w najkrótszym czaprywatnych, sie do wspólnego porozumienia zaindo banków
czeństwa

łanse wskazują nieustanne zwiększanie się wkładów. Natomiast
co do

Miejsce

wczorajszem posiedzeniu

pracownikom miejskim obecnym eme-

TAX | Zahacie
9 IX Į Lužki

4) zrewidować i ustalić wzajemny
stosunek
banków
rządowych
do
banków prywatnych.
A

w wości

gmin,
dany

nia bezrobotnych

dy Miejskiej jeszcze
przed
przystąpieniem do porządku dziennego prezazydent m. Wilna p. Bańkowski
komunikował, iż radny p. Białomiejski

gospodarczem;

ku Handlowego w Warszawie,
jed3) przejrzeć i uzupełnić obowiązunej z najpoważniejszych instytucyj jące prawodawstwo bankowe;
w

uwzględnieniem
konie na

na

Wobec poprawy naszych stosun- warunków egzystencji i rozwoju

ków
gospodarczych
i
ciekawe nam się wydalo
obecne bankėw.

z

jak które przyprowadzą
posiadają punkt.

spekulacyjnym,

czysto

rakterze

Kresach

WZ

Na

WSCHODNICH

buje banków

Obecne

Rada Miejska,

Tranz.
8.99

36245

4390

Sprz.
901

Kupno.
8,97

366,36

361,55

9,02

44,00

9.04

44.80

25,63
26,78

25,63
26,85

25,51
26,71

174,60

128,00
29,48
24,58

24200

9,00

175,04

174.16

128.32
29,48
24.58

127.68
29.34
24,46

242,60

241,40

Papicry wartošciowe
Pożyczka dolarowa 75,50 (w złotych 684,78
5
kolejowa
5 pr. pożycz konw.
pr. pożyczk, konw,
—proc. listy zast,

ziemskie przedw.

147,00
5350
—

39,00

148,50
5150
-—

—

—
—

—

stawienie operetki

warszawskiej,

oraz poże-

gnalny występ primadonny teatru lwowskie-

Grabowskiej.
mogą nosić członkowie organizacji, go Melanji
Przedstawienie dzistejsze wypełni baroficerowie rezerwy i tylko podczas wna operetka Lehara <Frasqu
ita» z M. Graprowadzenia oddziałów w sile odpo- bowską w roli tytułowej, oraz
efektowna

wiadającej najmniej plutonowi, o ile rewja operetkowa, która składać się będzie
wyjątków operetek: <Orłow», «Madame
oddział
ten jest również uzbrojony, zPompad
our», piosenek, oraz produkcji bale-

Szablę podoficerską mogą nosić
członkowie

P.

oficerskich

w

W. na

inni

stanowiskach

watunkach

identycz-

towych. W przedstawieniu dzisiejszem
rze udział cały

personel

Kozłowską, M.

bie-

artystyczny

Dowmuntową,

z J,

IL. Sempoliń«

M, Dowmuntem, S. Marskim, S. Las+
nych z poprzednim. Bagnet może skim,
kowskim, M. Cybulskim,
być noszony tylko na ćwiczeniach,
Operetkę prowadzi
M, Kochanowski.

m
lub podczas pełnienia służby.
U AŚ zayziaraki i mazurek) w
Anny Zabojkinej. Począt
W wyjątkowych wypadkach nale- wykonaniu
unktualni

ży uzyskać zgodę Kormmendy Miasta,
p pozwolenie užywania broni bocznej.
— (k) Umundurowanie ofice:
rów rezerwy
na ćwiczeniach.

Jak się dowiadujemy, oficerowie zwol-

nieni ze służby w czynnej

armji do

e o g. 8 m, 15 ze

WYPADKI
— Biians

dzono

1 KRADZIEZE,

kradzieży.

dokonano w Wilnie
protokułów

wadzenie handlu w

он

10

Dn.

kradzieży,

sanitarnych

za nieprzestrzeganie

godzinach

ruchu

23

b. m,

sporzą-

14, za

pro:

późnych

kołowego

7,

3 orąz
rezerwy, a obecnie powołani na ćwi- zatrzymano pljanych 18.
czenia, muszą posiadać wiasne umunPo wyjściu z <Zacisza». W nocy
durowanie, wraz z ekwipunkiem ofi- na 24 b. m. przy wyjściu z restauraoji <Zacisze» upadła i złamała
nogę
sekrecerskim i nie mogą rościć pretensji tarka więzienia Łukiskiegosobie
Janina Skopińska

do Skarbu

Państwa o sprawie ekwi-

walentu za umundurowanie. Jedynie
w wypadkach wyjątkowych w czasie
oficeroćwiczeń będą uwzględniani

wie nie posiadający umundurowania,

(Lukiska

6). Po:zkodowaną

jej mieszkania.
naleziony
KR

odwiezioao

do

pies. Pies skradziony

z cyrku va Łukiszkąch rasy <Foketecjerów»
waitości 2000 zł. został odnaleziony.

=

Nr 197 (1207

SŁOWO

skarbowym w Wine. igjskį Kinematooqaf|

Naduzycia w Il urzędzie

W związku z wczoraj podaną usiłowania samobójstwa p. Hulewiwiadomością o nadużyciach w II cza stoją w związku z daną sprawą.
urzędzie skarbowym

wiadujemy

w

Wilnie

do-

Odpowiedzialny

za

2-gi

urząd
Sokowydziału
po-

się z miarodajnego źródła, skarbowy jest p. Włodzimierz

że lzbie kontroli państwowej dotych- łowski. Naczelnikiem
czas nie zostały przedstawione wszy- datkowego i zastępcą
sikie przez

nią

żądane

materjały dotyczące

dowody

wpływów

datków. Jednocześnie

i

Izba

się wiadomości,

swej

zaniepokojoną
że wiadomić.

opinję

dla 85 p. strzelców

O sztandar

że obaj

zamiaru— bezskutecznie. Inne ważniejsze sprawy zaprzątały umysły rajców
miejskich. . a chwalebny projekt powędrował pod sukno, czy do teczki
referendarskiej z napisem: «przedaw-

nione. projekty»,

Sztandar

przepisów

pracy

zechcą

publiczną

po-

uszyty

bgdzie

p. Bańkowskiego,

celem poinformowania się o rezultacie ostatecznego aaletvienia
sprawy

P. prezydent przyjął obu

sztandaru.

i po

serdecznie

nięzwykle

oficerów

O szczegółach

oe

tor Armji Nr. 1 w Wilnie
Rydz Smigły,

objąć ma

Drobnerowcy

inspek:

gen. dyw.

w najbliższym

Odległość od

wedlug

Orniany J. i M. Tyszkiewiczów]
z

pułku аи mjr. : Ubrynowiczem, złożył
5
mjr.
serdeczne

kowanię.

z komunistami

daniny lasowej

podzię-

ата

оо

,

aż

5—

dnia

22

września

:

przy Starostwie

R

:

sosna

4722 00

i akta

360,67

ez

Cena wywoław-

E

а

HR

4
4

10 proc. ceny

5,15

wywoławczej.

460

5

SB

709,00

AMOWO

A

> ай

Z

cza

6,75

167,00

6,75

”

$

Io

Wok$a «*

оее

Gieladnia

12

°

—

sosna

15 klm.

;

. - . ©...
:.

Sk

=

.

| (y)

pa:

6,00

»

3,00

6,00

$

»

świerk

63.00

Sosna

100,00

1,50

sosna

28,92

7,50

5,15

ы

religijnychi ster zarządał od reprezentantów

oświecenia publicznego prof. Sujkowski przyjął delegację Zarządu Giównego Towarzystwa Nauczycieli szkół:

średnich i wyższych, która przedsta.
wiła mu
najaktualniejsze postulaty
nauczycielstwa.
Wobec pogłosek 0 zamierzonem
jakoby przez rząd wycofaniu z Sejmu
noweli b. min. Stanisława Grabskie-

uczycielstwa
oe

szczegółowych
p".

wdotnóchinno +

M.

cieiskich, delegaci TNSW
ministerstwo

Ryndziuńskiego

na-

|

nauczycielstwa i szkolnictwa i prosili ten nabiera szczególnel aktualności.
o poparcie jej w ciałach ustawodaw= P. minister i w tej sprawie zażądał
czych. P. minister oświadczył katego" odpowiednich wniosków od nauczy:
rycznie, że wymienionej
mu nie wycofa.
Е

Delegaci

noweli zSej-

przedstawili

ministrowi

położenie

cielstwa.

Wilno,

nadto

Rymarem,

referentem sejmowym

zagranicznych,

Niemiecka

W

względnienie jego

Magistrat

potrzeb.

wileński

P. mini-

delegacji

misji budżetowej

wierny brukom

poczynienie

Sejmu,

ulicy

Nie-

mieckiej,

akcyj,

3 m.

Oddziale

przebrukowy-

swoim

WĘGIEL

M.

PEAR

Daezewskiej

rzyć. Obecnie zaś,

już skanalizowane

ponieważ

Głębockim

przygotowanie

:

nauką

średnich

z

mamy

wszelkie narzekania ze strony społe- przeprowadzać pewną ich regulację,
czeństwa na Magistrat, ostatni po- to samo i ulicy Niemieckiej; to też

Zamknięcie sezonu letniego
w „Lutni“,
„Urwis* komedja w trzech aktach

Bohdana Katerwy.
Nie zamierzam wypisywać tu jesz-

cze jednej lamentacji na temat upadku

wspólczesnej
twórczości
teatralnej
polskiej. Głosy o twórczość oryginalną, wartościową rozlegają się ze-wszy-

stkich stron, nie zawszę może dosta-

tecznie sprecyzowane, gdyż unas zasadniczo
po dziśdzień nie - odróżnia

się twórczości cd rzemiosła, wzgięd-

nie rozpoznaje

się rolę

tego drugiego

w każdej twórczośći, rozwijającej się
na podstawie pewnej techniki.
Zwłaszcza nie wypada tu się roz-

musi

Wydawca

mieć

jęz.

do szkėl

*

francuskiego

:

:

S

5a400000000401230000500000006030604

Lecznica

Szały

Pohulanka
od

10 do 12 i od 4 do 5.

Studentka
Uniwersytetu

jodłowe i świerkowe
we
wszystkich
dymenzjach dostarcza wagonowo

L,

Gryffel

Tartak parowy i fabryka skrzyń
BOLECHÓW

w Głębokiem

poszu.

kuje kondycji w
zakresie 8-miu klas,
Może wyjechać.
Zgłoszenia do Admi-

asa

(Małopolska).

й

pod

CZENTCEŹ
dobrego
domu

Gabinet Kosmetyczny

Dr. M. Zagórska

rzyjmię
uczenicę
z inteligentnego
domu
na mie«
Mickiewicza 33 m. 6, szkanie z całkowitem
przyjm, 2—4 g.
otrzymaniem. Wiadomość ul. Mickiewicza
19 — 24, godz. 4 —6.
o sprzedania pe
cela w

niewiele.

W

Państwowej

Szkole
Technicznej w Wilnie

Do maszyn do pisania |

jest napro boszczem,

Šogodniowo.
odaimio
Ponarska 63z

i t. p.

sekutnicą-bubą,

CHMISTRZYNI
praktyczna,

„znająca

dobrze

kuchnię poszukujepra-

do pisania.

cy na

WĄRSZAWA

pełnym

łowości

4.

W.Z.P, Nr 33, Wilno, dn. 15-VI-26.

twórczej

Odpowiedzialny ra egicasenia Zenon

czniowie

Po gruntowym

wianie, w razie
po:
trzeby pomoc w naukach, fortepian na

miejscu. Informacje
Rzeczna 11
m. 14,
godz, 5 — 7.

—

to strona

Eawitaki.

jegokowski,

z nużącą

odno-

wieniu lokalu,

|

Buldogi-

Jadłodajnia

boksery

Kresowa

szczenięta do _ sprzedania. Nowa-Wilejka.

rozpoczęła wydawanie
obladėw.
ne

są

Wiądomość w bufecie
1 kląsy na

Przyjmowa-

obstalunki

dworcu.

na

obiady zbiorowe i
weselne. Adres:
ul. Zawalna 1 m. 2

| | GOTÓWKĘ
Tw każdej

sumie

z zapewnieniem
i zwrotu w walucie
ri solidnemi gwa-

Zita
a wy. | radami zaóry

miejscu lub na
T“
dana przez' P. K.
wyjazd. Ul. św. Anny U. Lida na imię Fra
m. 21, w gódz. 10 ciszka _ Bachdziula
rano do 6 wieczór, rocznika 1903, unieważnia się.

žus) lokuje.

| z AH ETA,
įi

Gdałoki Eh*1.
tel. 9—05.

jakiegoś bliżej nieokreślonego wysiiku
w słowie i geście.
równa nie wiedzieć

P. Hohendlingepoco zeszpeciła

się ponad miarę w roli podstarzałej
małżeńskiego.
do stanu
kandydatki

„Zespół «letni» naszych artystów
kończy już swoje występy. Czas
już wielki by złożyć mu na tem miej:
Scu podziękowanie za chwile miłe

spędzone

w «Lutni»

i wyrazić

na-

dzieję, że nie jednego z naszych sympatycznych artystów będziemy oglą*
zimowym,
dali na scenie w sezonie

W. P.

i irytującą manierą

Drukarnia

mogą

być przyjąci na
mieszkanie
otrzymają
opiekę,
zdrowe. dobre
odży*

Ofiarną 2 m. 11,
Miejsc wakujących

wakuje posada nauczy:

Ossolińskich

ogrodzie

Internat

APTEKACH

G. GERLACH

pP

powróciła.

od pół dzlesię:
|
ładnie
umeblowanyj ciny do 2:ch z doma:
Z. Zdzienickiej.
Utrzym. obfite, wanna. mi w miejscowości
Masaż
twarzy.
Stosowanie Radiolux'u. Gdańska 6, m. 8 iront. «POSPIESZK A»
w końcu Antokola
Usuwanie zmarszczek. Farbowanie włosów.
Nr 128. O warunkach
Elektryzacja kaw
Usuwanie poddowiedzieć
się na
rodka.
miejscu
u p. OgińMickiewicza 1 m. 8, wejście z placu Katedr.
Maciejewiczowej
skiej, a pol IX na
W. Z. P. Nr 1 Wilno, dn, 30-1 1026 r. Te przeniesiony
na
” Kasztanowej 4 — 11.

zło- najlepszych utworach komedji pol- zamiarów metrymonjalnych wdowcem. najsłabsza,
skiej ubiegłego wieku.
i
z pognębionem, obłudnem
Zagrano
u nas „Urwisa* bardzo
Krytyk, chcący traktować przy świętoszkowstwem i triumfującą cnotą dobrze: z temperamentem,
wyrazem
okazji poszczególnych
przedstawień, i miłością — do sztuki
takiej jak i humorem.
syntetycznie cały dotychczasowy do- „Przechodzeń', szukającej
własnego
P. L. Pilatti miała swój szczęślirobek danego autora, narażony jest wyrazu i odrębnego tonu, ale nara- wi wieczór:
i wdzięk i swoboda i
łączącą trzy akty w jedną całość, w zwykle na trudność ścisłej oceny linji zie, niestety, na linji jedynie koncep- umiar artystyczny na przemian 2
„Przechodniu* zaś dał kilka nastrojo- rozwojowej
twórczości tego autora. cji literackiej, nie wiele mającej wspól- temperamentem
scenicznym
złożyły
wych tonów własnych, bardzo literac- Zadanie jest znacznie trudniejsze gdy nego z „życiem teatru“ — artystycZ- się na całość bardzo sympatyczną.
kich i wykoncypowanych, ale nie po- mowa o Katerwie, autorze, jak dotąd, nem ukształtowaniem poprzez
temP. Wołłejko w roli proboszcza,
zbawionych twórczego wysiłku.
wciąż zapowiadającym się, bez okre- perament pisarza i koncepcję drama- p. K. Wichrowski w roli nieśmiałego
W „Urwisie* wszystkie nuty uczu: ślonego kierunku zainteresowań.
tyczną pewnej realnej istniejącej, lub kandydata do stanu
duchowego, p.
indyautora,
cia, poruszane przez
Na podstawie
„Urwisa“ i „Prze: możliwej rzeczywistości.
Chrzanowska, jako „cnotliwa” ciotka,
widua a raczejtypy, wprowadzone do chodnia“ najłatwiej byłoby stwierdzić
Ale nawet takie
hypotetyczne wszyscy swoją grą o szczerych akkomedji, cała techniką z przewagą «pogłębienie»
twórczości Katerwy: stwierdzenie može się okazač przed- centach komedjowych otworzyli barkomizmu charakterystyczno-sytuacyj- od jasnej, pełnej słońca, beztroskiej wczesne wobec niespodzianek,
jakie dzo dobrą całość. Nawet p. Suchcicnego — cała komedja (słowem) re- komedji tradycyjnej, z typami dobrze zdaje się ukrywać pracowita
moz- ki dzje dowody wyzbywania się sztuczprezentuje elementy tradycyjnej ko- znanemi? naiwnym ale i sprytnym gowa
działalność pisarska Katerwy nej maniery spėjrzen i gestów. Niemedji polskiej (jeśli wogóle ta tra- podłotkiem, starym mądrym życiowo dla sceny polskiej. Ten brak żywio- poprawny pozostał tylko p. Łubia-- Redaktor w/z Czesław Karwowski
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U przyjmie nauczy.
cielka.
Pokój duży,

"o

maszyn

oraz

Polecamy bardzo gorąco rodzinę
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo
osób
bez
ratunku
ginie z nędzy,
wszysiko już wyprzedali i tylko cudu Bożego oczekują. Człowiek o kamiennem
sercu
wyszedłby
z tego
przybytku niedoli ze łzą w oku. Ła-

9.

jest

Reperacja

95 zł., 115 zł., 165 zł.

Kredensy, biurka i t. d.
Uprasza o poparcie W-nej Kłienteli,
Z poważaniem sługa Makowski,

WE WSZYST
—
KIC
— H

PAPIER

od

T BEZESEEBEBZKEKZA

Chirurgiczna

ki dramatycznej u nas, że mam

Stanisław Biacziawicz

Po:iada Salon machonżowy 600 zł.,
Salon dębowy 415 zł., Sałon bambusowy 275 zł. obite dobrym materjałem.

10—2 pp. =

5 i od 4—5 pp. od dn, 20 b. m,

„żyć sprawozdanie ze sztuki Katerwy,
któryaczkolwieknie reprezentuje w'polswoistych,
skiej literaturze żadnych
to jednak zdobył
trwałych walorów,
się w „Urwisie* na pewną technikę,

wodzić na temat owego upadku sztu- dycja istnieje) i „wzorowana*

KAMIENNY

„Placówka Polska MeblowaZawaina 15.

"

Рп;’;і:’:]:':?:‘%“;?цтёа m=

Skrzynki niezbijane

Telefon. 1—47.

ulice przeto należy

trafi znaleść zawsze wyjście. Tak i w ponowne przebrukowanie
tym wypadku
zapytany przez nas w miejsce”,

do

od 1/2 tonny

o

a

" Racjonalne

naraża kasę miejską ną dość duże
wydatki. Na pozór wydaje się i nie wyłónij.
wskutek ciepła
ziemia"PIRRENTO
opada wadzay
itworzy |] najlepsze
-Nśtępi
TAŚMY,
KALKI
jlep
ŚMY, KALK
do uwierzenia,
by w przeciągu jeddego roku przebrukowywać
samą kanalizację na tej ulicy i wobec tego R (fabryk Ellams i Underwood)
ulicę po kilka razy, tem więcej, iż przebrukowywanie musiało się powtó:
Magistrat stale narzeka na pustki w
kasie miejskiej.
Lecz niestety na

323

skawe datki przyjmuje Adm. „Stowa*.

czasie pierwsze przebrukowa-

žmonių, 69 wytwarza, obecnie |

:

Przyjęcie chorych

Spółdzielna Rolna

wania i układania. chodnik
na nie ulicy -Niemieckiej i układanie
tejże ulicy. To dość częste przebru- kablu dokonane było zimą, gdzie w
kowywanie jednej i tej samej ulicy czasie zakopywania
jam
ziemia była

ais Aaa

Mała

Ze sklepu Kalwaryjska Nr. 2.

Jak wiadomo ulica Niemiecka by- tej sprawie p. Łokucijewski oświadczył:
ła już kilkakrotnie przebrukowywaną,
„Przebrukowywanie tej ulicy, jeżeli
to samo miało miejsce i z chodnika- żle się uda "może się jeszcze raz
mi, Obecnie Magistrat
przystąpił powtórzyć z tego powodu, iż w
do ponowrego

š

Rolniczy
Nr 9, tel.

domu

D-ra T. Dembowskiego

6.

°
‚
Będzie przebrukow ywał je jeszcze raz,

znowu

«
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Prywatna

SPRZEDAJE:

no:

doniosłą rolę, jako zastępca szkol- odpowiednich kroków
celem przynictwa państwowego i prozili o u- spieszenia załatwienia sprawy w ko-

spełnia mar przyrzekł

b

5

Poleca na zimę z dostawą

m 1 oddziału, ul. Ślo Jakóbska 12 — 6 :

firma

Że składu Zawalna Nr. 1.

rosyjskim

9/1

tisharmonij.

prywatnego w Polsce, które zwłasz- weli do ustawy sanacyjnej. Poset Ry-

cza w b. zaborze

©/

"Superiosiat
pianin,

a
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Wypożyczanie, sprzedaż,
kupno, zamiana fortepianów

Po audjencji u p. ministra delep. gaci TNSW odbyli naradę z posłem

szkolnictwa

i SPRZEDAŻ

K. DĄBROWSKA

ważniejszych us:

celem wysłuchania o nich opinji nauczycielstwa. Wobec tego, że w niedługim czasie nastąpi opracowanie
sanacyjną z grudnia 1925 r., delega- rozporządzenia wykonawczego do u-ci TNSW przedstawili raz jeszcze p. chwalonej przez ciała ustawodawcze.
ministrowi znaczenie tej sprawy dla pragmatyki nauczycielskiej, postulat

KUPNO

papierów

taw i rozporządzeń” szkolnych, a to

go, usuwającej w pewnym
stopniu
krzywdę, wyrządzoną nauczycielstwu
szkół średnich przez
t. zw. ustawę
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prosili, by
nauczy-
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Wilenski
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37.

walut

nauczy-

dawniej
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Wysokolitewską.

Syndykat

nę do | Pyt Sch Powsze hmm $

l K. Kanimensa

NIEMIECKA

WZNOWIŁ

wnios-

tak jak to było

cielskie z projektami

MIANY

7

ul.

zaznajamiało stowarzyszenia

ę

(—) Piekutowski

:

ministerstw 3

W.R. i O.P. do Įorganizacyj

nare

o wysokiej kaloryjności,KANTOR

Delegacja nauczycieli szkół średnich u ministra,
wyznań

B
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zawodowych.

i drzewnych.

na sezon
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Zawalna

Nowy
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Ro wow
a O

stanowił utworzyć wspólną listę ze
związkami
kłasowemi, które znane budowlanych

J

Žyto

ś

В

ROlMICZ

Zawalna Nr 9.
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osika

związków

lał

poleca

10 klm.

tworzą wspólną listę,

klasowych
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W związku z akcją wyborczą do są ze swej wybitnie bolszewizującej
Kasy Chorych w Wilnie otrzymujemy taktyki w łonie Okręgowej Komisji
wiadomość,
że Okręgowy Komitet
Partji Niezależnych
socialisiów
po-

WILEŃS

*-

Padolcė

>

N

ś

600

1630,67

$0606000080694
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badać

M
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N Święciany

В.

w Święcianach

informacji w referacie odbudowy

mi |

Podbrodzie

sce przyjść ma dotychczasowy Il =

SA

Od

6 — 15 klm.

z zastępcą dowódcy

Siedleckiemu

zasięgnąć

st. kol.

Wediiig otrzymanych ze źródeł okresie czasu jednó z najpoważniejw Generalnym in
autorytatywnych wiadomości w związ- szych anawici
ku z organizacją najwyższych władz spektoracie Armji,—a na jego miejdotychczasowy

c

i podoficerskiego, urządze:

ców wileńskich,

można

w” Święcianach w godzinach urzędowania.

Zmiany w inspektoracie armii.
wojskowych,

i warunkach sprzedaży

i kosztować

w ubiegłą sobotę dnia 21 niem festynów, zabaw, przedstawień
Aliści
b. m. obecnysd ca pułku p. major amatorskich
i t.
p.
a
prac,
po ukończeniu
Jan Siedlecki,
W niedzielę
dnia 23 b. m. za tak
związanych
z objęciem puiku, udał skuteczną pracę w ufundowaniu sztansię 4 adjutantem kpt. Kulicą do Pre- oboje
as p.
85 p. strzel-

zydenta m. Wilna

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6. Vil. 1923 r. (Dz. Ust. Nr. 87 poz. 676) o poborze

będzie 4000 zł. Reszię potrzebuej
ЁЁЁЁ…Ё?ЁЁЁОЁ?Ё КЁЁЁ\ЁЁ GRA

skliego

MORZA*

Starostwo w Święcianach niniejszem obwieszcza © sprzedaży z przetargu
publicznego
drzewa
użytkowego
na
pniu, oddanego przez płatników do dyspozycji Rządu, Przetarg będzie dokonany
usinie
i za pomocą
ofert

pisemnych, złożonych w zapieczętowanych kopertach w Urzędzie Starostwa
r. b. o godzinie 12-ej.

.wil.

wojskowych

DNIE

Obwieszczenie.

ci

W krytycznych "momentach krwa- dłuższej rozmowie imieniem m. Wil*sabiiiaku zieliego
wych walk postanowiło Wilno ofia- mins futdzcja
pułkowi sztandar 85 pułku ofiarował 3.000 zł, które zorować swemu
p. strzelców «dzieci wileńskie» cze- nz
A
E na ręce

kał dotychczas na zrealizowanie tego

NA

jest

wykażą
maximum
energji
aby zagadkową tę sprawę wyświetlić

i o rezułtałach

„MARYNARZ

nadzwyczajne przygody w podróży w 7 aktach. W roli głównej Buster Leaton.
KULTURALNO-OŚWIATOWY
NAD
PROGRAM: «Za kulisami ekranu» — zdjęcia aktnalne w 3-ch aktach. jak
PALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)
powstaje film w wytworni amerykańskiej <Loew-Metro-Goldwynn>.
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.
KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie od godz, 4 m. 30.
POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3-ciej, w dnie powszednie o godz. 5-tej.

Kontroli panowie

stwierdziła, że wpływy
podatkowe
były przetrzymywane, niektóre przez

18 miesięcy.
Potwierdzają

Prezesa

i p. Wacław Denisewicz.
Należy przypuszczać,
po-

Dziś będzie wyświetlany film

„Wydawiictwo

Wileńskie*

Kwaszalna

23

