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tylko do pewnych określonych
szeregu z Hiszpanią.

granic będzie mogła

Punkty

sporne.

nowego

regulaminu wraz z poprawkami

i

uzupełnianiami

zgłoszonemi

przez poszczególnych członków komisji,
Kwestje sporne są następujące:
1) Czy coroczne ustępowanie 3-ch członków
Rady
Ligi ma
się
odbywać w dzrodze losowania, czy też mandaty w okresie przejściowym
co znaczy do roku 1929 mają być'3 jednoroczne, 3 dwuletnie i 3 trzech-

musowem usunieciu się Piłsudskie- letnie? Delegat niemiecki von Hoesch uzasadniał potrzebę metody
go, Sosnkowskiego i Sławka wyda- wania. Delegat polski Sokal wśpowiedział się przeciwko losowaniu,

loso:

Podkomisja
postanowiła
ostatecznie
odrzucić
wniosek
w
sprawie
losowania,
zdemoralizowała mi się organizacją
2) Drugą sporną kwestją była metoda głosowania, zrzyczem według
waną, Temniemniej, aby bliżej poznać
POW wszedłem w kontakt z p. projektu niemiecko francusko-angielskiego głosowanie nowych człąków z

wyboru

Zbierańskim.

"Żaden zamach

Według

że marnują czas, że jeźli Polska przed

Skoropadzkiego
Ukrainie,

mamy

Nie znałem

dużo

mówi-

stanu.

mężów

wtedy

słyszałem

©

osobiście, lecz

p.

Aleksandrze

Meysztowiczu, który wówczas miesz-

„roeligible“
nie-

nikiem powołania jednego z synów
Wilhelma ll-gó na tron Polski, lecz

tego

;

systemu

Zgromadzenie

przez

delegację

polską,

włoską,

po wyborach

na 9 ciu członków Rady nastąpi

wybranych.

2 gie

Liczba

Ligi Narodów.

LONDYN,

1,1X. Pat. Daily News donosi

w całości swe żądania

w

z

Warszawy,

sprawie

miejsca

w

że Polska
Radzie Ligi

Deklaracja

min.

Sokala.

nie mogło.
;
Berbeckim nie
Z įulkownikiem
. GENEWA. 1 IX, Pat. Na dzisiejszem plenarnem posiedzeniu komisji
utrzymywałem żadnego stosunku w
deklarację w imieniu rządu polskiego
okresie, o którym mówi komunikat. min. Sokal złożył następującą

Miarodajnym dla polskiej siły zbroj- zastrzegającą prawo Poiski do stałego miejsca w Radzie:
W chwili kiedy komisja ma wypowiedzieć się w sprawie powiększenej był brygadjer Zieliński, z którym
liczby
miejsc
stałych
w
Radzie Ligi, zmuszony jestem oŚwiadteż stosunków nie miałem. Gdyby nia
on
nie zaprzestawał
uważać
Niemcy poszły energicznie na robie- czyć imieniem swego rządu, że nigdy
przez Polskę stałego miejsca w Radzie
jako
uzasadnionia peństwa polskiego przed daniem. żądania
i należnego nietylko z punktu
widzenia
interesów
Polski
nam króla ze swej dynastji, nie po- nego
z jej sytuacji geograficznej i jej roli politycznej w
trzebny byłby zamach stanu. W prze- wynikających
ciwnym
teczny.

bowiem

razie byłby bezsku-

Europie,

ale również

z punktu

widzenia

Komunikat

tycznem,

interesów

iego zespołu

między-

narodowego którego akcja pokojowa wyraża się w Lidze Narodów. Przyz-

P.O.W. która była przeciwniczką nanie Polsae miejsca stałego w Radzie
współpracy z Niemcami, miała być u- go zapewniłoby w sposób skuteczny

żyta. na zamach, mający na'celu zwiększenia owej współpracy!
Wszystko
to są absurda, wszędzie sprzeczność
oczywista.

Ligi w przekonaniu rządu polskiei

-pewny. stabilizację stosunków. w
Europie. Z tych wszystkich względów
Polska rezerwuje sobie prawo żą:
dać realizacji swego żądania w momencie, który uzna za stosowny,
W
obecnej sytuacji politycznej, rząd mój gotów jest nie sprzeciwiać się roz-

wiązaniu, umożliwiającemu kryzysu w łonie Ligi Nar.

był posunięciem poli-

mającem

na celu:

zepsuć

Meksyk

me stosunki z radą regencyjną, gdyż
w tym
okresie
stosunki
prawne

zawiązały się
między mną,

poa tą.

MEKSYK,

1—IX.

a Liga Narodów

żliwie

i byłem

mą

pracą

w drugiej

radzie

stanu. Autorowie komunikatu sądzili
że druga rada stanu, w spełnieniu
funkcyj członka rady stanu i chodziło

im o to, gdyż przeciwnicy tworzenia
armji polskiej

w owoczesnych

wa

runków widzieli we mnie głównego
jej w owe czasy promotora.

Pat. Wobec

wystosowanego

do

Ligi

Narodów

słownie: Meksyk
stąpienie.

nie jest członkiem

Ligi Narodów.

za jej

wy-

1 IX. PAT.

Pisma

Hiszpanii.

donoszą z Genewy:

Na

wczorajszem

posiedzeniu podkomisji reorganizacyjnej, zostało odczytane

rządu hiszpańskiego, który bez opródek domaga

się

oświadczenie

Tangeru

wzamian

za rezygnację ze stalego miejsca w Radzie Ligi Narodów. Członkowie komisji byli zaskoczeni tem oświadczeniem Hiszpani, które nastąpiło właśnie
kiedy ze strony Włoch oświadczono, że nie mogą one wyrzy, jak pułkownik Nette, szef szta- stąpićw zachwili
oddaniem Tangeru. Hiszpanii,
bu przy Beselerze, jak Schutte, na-

ll wydziału

Stuetzer,

naczelnik

w sztabie

policji

Poparcie Argentyńy.

lub

Gap

mieli wpływ na tworzenie armji pol-

GENEWA, 1

IX. PAT.

W

tutejszych

kołach

poinformowanych

skiej. Dia zwalniania z obozu jeń- twierdzą, że jezeli Hiszpanja wycofa się z Ligi Narodów, to i Argentyna
ców, przy zwalnianiu aresztowanych nie węźmie udziału w obradach Zgromadzenia.
zwracałem

się wielokrotnie do dwuch

pierwszych,
konferencje

skiej

Stąd

odbywalem
z Nettem
o stworzeniu armji pol-

Zbierzński,

jak i wielu

Dziś podniesienie

owego

komu:

innych wiedzieli o tem i dlatego te nikatu, jako broń przeciwko gen,
nazwiska figurują w owym komuni- Berbeckiemu lub komukolwiek bądź |
kacie. Figurują tam też nazwiska wyd
nia wczo
»
bitnych aktywistów, których chciano

poems, a

skompromitować.

lome p

strzał

chybicny.

tom pocz
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.

to jako uczestnik tych wypadków | „HistorjaMęczeństwie
o Moskiewskiem

. Komunikat był rozdany wszyst: posyłam powyższe wyjaśnienie.
kim członkom rady stanu w dzień
Łączę wyrazy szacunku
i powajej zwołania. Przyjęty był jako sen: żania
Władysław Studnicki.
sacyjna
bajka, nikt
mu nie wierzył.
B;zł to

|, K.

ukaże

się rychło na półkach

księgarskich.

— ul. Rynek 19
ul. Piłsudskiego
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OGŁOSZEŃ:

Wiersz

milimetrowy jednoszpaltowy

na stronie

2-ej1 3-2j 30 к

za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże
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Premjer Bartel odmówił
wyżki kolejarzom.
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A

t mandątu.: W gruncie rzetzy więdzia-

łem dobrze, czem są owe

pod-

Dobre wrażenie wywołała

zarówno

kongresy w kołach politycznych jak i finanso-

p. Sangnier'a. To prawdziwa karyka- wych kategoryczna odmowa premjejuz w Genewie zbiera się 28 sierpnia tura pacyfizmu. W tym roku bardziej ra podwyższenia płac kolejarzom. PodXXV ty „Congres Uniwersel de la niż kiedykolwiek, Nie zbrakło nawet znają powszechnie, 2 swoim staKongresy

godna,

pacyfistyczne

tylko

spodziewać

się po nich więcej niż one dać
gą. Mają

to skomplikowanych
;

dobra, zacna i poparcia

nie należy

one znaczenie

moralne,

fajerwerków,
k

na kilka sekund wypisywały

nocy magiczne

słowo

mo" zbrakło maskarady
po-

zwalają ludziom z różnych

które

na

nowiskiem wobec
premjer przyczyni

wyreżyserowanej

składali

delegaci
-

żyć

tlenu, ale w atmosferze czystego

zamiera. Każdy obywatel
domu

bez reur'y»

nie może

przy- to być uskutecznione
oszczędności

d

w danym

drogą

resorcie.

i posząno-

zaa

Starych

W

innemi zostanie

ten sposób między

Załatwiona sprawa

podwyżki

w

pensyj

policji Ten sposób podwyżek
nensyj będzie mógł d
аНа
ala
Leia
uw
urzędnicy jednej i tej samej rangi
w©
otrzymy-

francuskie i „Wandervogle” pał
nei wysokości gaże. z
jelk
i tel umożliwi również przeprowadze-

son

tlenu

uczy się w

i szkole moralności

=

pac

poki

panów wSZEKiCH

: nie redukcyj, które w chwili obecnej

MaroGOWO“ <2 niemożliwe

ści niedbale odzianych, niegolonych i
wania praw, ale nie wynika z tego, niesirzyżonych, ale z minami apostoaby znieść zaraz policję. Podobnie łów. Nie brakło przecież kilka oso"
się rzecz ma

budżet

yć żadną miarą rozdęty. jeżeli chodzi o podwyższenie pensyj to może

Wśród
delegatów
przeważała
równie szkodli- młodzież: skaucii
angielscy, «ćclai- rozmaitych resortach będą

wy. Źadna istota nie może

cen

wią z kół zbliżonych do osoby szefa

przez p. F. Gómier'a, świetego zresz- aa Ga obecny

róznych narodowości

idzie

Nie rynkowych. Zdaniem premjera—jak mó-

conajmniej rozbieżne.
sięgę na dochowanie
wierności hasPokój to kwiat delikatny; aby się
łom pacyfistycznym, którą odbierała
rozwinąć potrzebuje atmosfery pojed: dziewoja w powiewne <crepe-dechiA
й
5
nania; zatrute gazy imperjalizmu i od- ny» przybrana
i Pokój wyobrażająca.
wetu go zabijają. Atoli nadmiar
złu-

dzen jest conajmniej

podniesienia
płac
się do utrzymania

tle kursu złotego a co zatem

<Pax».

krajów na tą aktora, w trakcie której
:
kurtuazyjną wymianę zdań na tematy

Zakazu

do

przeprowadzenia.

wywozu zboża nie
będzie,

i w stosunkach między-

WARSZAWA. LIXI, (el.wł Słowa)
narodowych. Wojna—to rzecz okrut- bistości, które naprawdę coś reprezeniują.
A
więc
z
Auglji
przbył
Sir
W/
sprawie wywozu zboża podobno
na i wstrętna. Niesposób przecież
Wilicughby Dickinson, szef brytań- na skutek osobistej interwencji pre:

zaprzeczyć, że przez całe więki

woj- skiego pacyfizmu (był r.z. w Warsza: mjera Komitet Ekonomiczny Rady
na była narzędziem postępu cywiliza* wie na zjeździe Przyjaciół Ligi Naro- ministrów
zamierza
przeciwdziałeć

Ę
:
;
cyjnego, że wojna
zwycięzcom się
dów); z Niemiec poseł Bergstrasser i
opłacała, że mieczem wyrąbywały się
z Włoch — p.
się granice państw i rzeźbiła się wiel- prof. Platz z Bonn;
Francesco Nitti, a z Francji — Mgr.
kość narodów.
Jutlien, biskup Arras'u i p. F. Buisson,

Zwyžce
tow

i skomplikowanie się.

stosunków społecznychw państwach

Wyjazd

parę nazwisk wskazuje, że różnorod<
ność na kongresie była wielka. Idea-

nowoczesnych sprawiły, że dziś wojliści i podszywający się
na już nie „poplaca“. Nie oznacza to
i
:
wcale, że ludzie przemienili
się w Po
cja ae
opie

aniołów, albowiem

rozbieżność

inte-

resów politycznych, rywalizacja
e€konomiczna i antagonizmy
społeczne

trwać będą nadal. Ale trzeba
nowych metod załatwiania

wystarczał

szukać
owych

pod

licy

takie żądania jak

rzeczoznawców

Są Bankiet na cześć
się

pieniądza

do

Wczoraj wyjechała do Genewy reszta

z p. Ada-

* mem Tarnowskim,

15.

kredy-

(Projekt

Genewy.
WARSZAWA, 1X. (żel, w. Słowa).

ideały

domaganie

utworzenia jednego

cofnięcia

rolnikom

i masoni; TZEczoznawców na czele

Uchwał kongres powziął
tam

cen drogą

udzielonych

ten o tyle jest nie wykonalny żekredytów tych nikomu
nie udzielono).

Rozwój życia gospodarczego, po- prezzs Ligi Praw Człowieka. Już tych

stęp techniczny

'

p. Kemme-

rera,

mię-

WARSZAWA, 1.]X. PAT. Wczoraj

dzynarodowego
i jednego języka... po uchwaleniu przez zgromadzenie
(A <Esperanto»? A «Volapiiks? A akcjonarjuszów reformy statutu Ban:

miecz «ldo»?). Kongres uchwalił także zale. ku Polskiego, odbył się

Dziś bomby aeroplanowe i gazy tru:
jące nie wystarczą.
:
Szerzenie tej świadomości — oto
istotne zadanie realnego
pacyfizmu.

:

й

cenie, aby obywatel danego państwa
nie słuchał się rozkazu mobilizacyjne
go. jeśli jego rząd wypowie
wojnę

cząs bankietu prof. Kemmerer wypowiedział mowę następującej treści:

wbrew

<gwarancjom

„pokėj“ i „braterstwo”, w odpowied:
nim podane sosie, wprawiają w zachwyt Do takich ludzi należy p. Marek
Sangnier, działacz polityczny francuski,

chadzający od swej młodości (t. zn,
od jakich lat 30) na skrajnej lewicy
katolicyzmu francuskiego. jest on
przytem bardzo ambitny i w każdej
pracy, jaką prowadzi, chce być na

prezydjum

ać misji

jurydycznym ,

przez władze

rzez

bankiet wy:
asiBank od,

dan

wojny przyszłości będą ustanowionym

niszczyły
ludzkość
i jej zdobycze.
Niestety, realizmi pacyfizm
rzadko
idą w parze. Większość działaczy pacytistycznych — to utopiści lub poczciwcy, których słowa
„ludzkość*,

między-

sł

Osobiście i w imieniu moich ko-

legów,

uczestników

amerykeńskiej

narodowe»*)5 Pozatem kongresй wypo" finansowej
podziękować komisji
Waszejdoradczej,
instytucjichcęza
wiedział się

wiązkowej

wogóle

przeciw

służbie

obo-

wojskowej.

wspaniałą

ostatni wniosek zgłosił Niemiec Berg- pozę
22
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R:

w

ducha

ijedo- Podczas

no S,

służbę obowiązkową

gościnę dzisiejszego

wie-

Ten czoru, za uprzejmość oraz za wysoki

M

ZEE

sm

naszego pobytu w

Polsce.

Naród Polski, gdziekolwiek zetknęliś:

my się z nim,

okazał się

poważnie

on typem narodu, z

którym i

Niemczech. myślącym, przyjacielskimi gościnnym.

Trzeba pracować nad utrzymaniem

jest

pokoju, ale nie należy zapominać, że dla którego pracuje się z żywem żapokój

Wiarzę głębokow przy-

dowoleniem.

stanem

jest

nie

polityczny

. szłość Polski.
umysłów, ale stanem stosunków mię: / Gdyby mnie zapylano o podanie
Stan stosunków

dzynarodowych.

tego

uzasadnienia

w kilku słowach

two-

nastę-

to w

odwrotnie, twierdzenia, R

rzy stan umysłów, a nie

«Polska jest krajem

Oto dlaczego akcja mężów stanu jest PUiący sposób:

czele sam. Ma we Francji własną or- ważniejsza od akcji pacyfistów. Ale bardzo różnych i obfitych bogactw
кНЕ
naturalaych; posiada dzielną, pracoganizację, «Ligue de la Jeune Repu- ci
pierwsi nie powinni bagatelizować witą i oszczędną ludność, której więkblique», własny
organ tygodniowy

bija francuski
społeczny,

ruch

akcji tych drugich,albowiem akcja ta szość
jest przywiązana do ziemi i
może być pożyteczna lub.. szkodliwa. Szanuje prawo własności. Ludność
te jest patrjotyczna

się

dokoła

*) Kongres

nie

8

przewidział

wej agitacji,

oczywiście

siej

nym gwarancjom», Jak widzimy, bardzo

1920 zwołał p.

й

Prawie przez półtora wieku obcej
przemocy oraz politycznych i ekono-

danym 'wypadku wojna
że w
wypowiedziana została wbrew «jurydycz-

«Parti Demokrate Francais» która ma kto Ža a,

w izbie 14 posłów.

i religijna i dlate-

Kazimierz Smogorzewski. go nie poddaję się wpływom krańco-

chrzešcijafisko-

skupiający

Wżroku

Oświadczenie
BERLIN,

Dziękuje

- Komunikat miał na celu przerwać
me stosunki z tymi Niemcami,
któ:

czelnik

CENA

groszy,

(«La Jeune i epublique») i miesięczny
(«La Demokratie»). Rywalizuje i roz-

protestu rządu Niearagua przeciwko interwencji Meksykuw sprawie rewoprzez nią miano: lucjj w Niearagua rząd meksykański w odpowiedzi ną pismo sekretarjatu
wany do drugiej rady stanu.
Ligi Narodów, zwracając się z prośbą © wyjaśnienie, odpowiedział оKomunikat miał na celu uniemo:
instytucją

— Związek Ziemian

Właśnie ukończył się w Bierville,
pod Paryżem, VI-ty „Congrćs Demo=
cratique International pour la Paix, a

Aibowiem

myśli być

—

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

Mackiewicza 63

nie zwraca:

konfliktów. Ongiś

Polska podtrzymuje swe: żądania.

zzamieszkałym w Petersburgu p. Mey- Pok
arodów.
sztowiczem, żadnej w tej sprawie ko-

ani wymiany

zwalazana

3) Najgorętszą
dyskusję wywołała 3 cia kwestja
sporna dotycząca
liczby mandatów dających prawo do ponownego wyboru.
Delegat polski
powołując się na swoje zastrzerzenia uczynione
już w maju
do art. 2,
domagał
się stanowczo odrzucenia przedstawionego przez Fromageota
projektu nieograniczonej liczby mandatów uprawniających do ponownego
wyboru.
Podkomisja
przyjęła prowizorycznie
kompromisowy
projekt
wysunięty przez lorda Cecila według którego liczba
mandatów dających
prawo do ponownego wyboiu zostaje ograniczona, stosownie do życzeń
polskich, do
liczby
3h
z tem jednak, że zgromadzenie w razach
najzupełniej wyjąikowych może jeszcze
innemu
państwu
nadać prawo
ponownego .wyboru. Rezultaty narad podkomisji
należy uważać za prowizoryczne wobec tego, że dziś zbiera się plenum komisji mające kwestje
te zbadać. Ponadto nowy regulamin musi być przyjęty 2/3 głosów przez

kał w Petersburgu i obecny w Warszawie nie był. Istotnie wyrażałem się,
p. Meysztowicz objął pre:
że gdyby
zesurę gabinetu, potrafiłby przesunąć ogólne
najdalej na Wschód.
nasze granice
Zaznaczam, że byłem wtedy zwolen-

respondencji

wzmianką

głosowanie na członków półstałych z pośród 9u
członków półstałych nie może przekraczać 3 ch.

w której

robi się państwo, że brak nam Skoropadzkiego. Mówiłem nierazże za kordonem

list ze

szwajcarską i inne, Podkomisja postanowiła propozycję niemiecką odrzucić i przyjąć sysiem deklaracji będący dla Polski znacznie korzystniejszym.

ukończeniem wojny nie będzie miała
armji, będzie
miała przewlekłą oku*
jej armji po wojpacę i stworzenie
nie natrafi
na większe przeszkody.
łem, że zadroszczę

się miało przypomocy

bezpieczna była stanowczo

Wyrzękacyjną nie był planowany.
łem tylko przed wszystkimi, nie wyRady Regencyjnej
łączejąc członków

Po zamachu

cdbywaćby

Radę Regen* (ponownie wybieralny) dla członków półstałych. Ta metoda. wysoce

na

niezamówionych

rzecź bardzo

obecnie iść w jednym

POSTAWY
STOŁPCE.

262

Paix“.

GENEWA, 11X PAT.
Na
wczorajszem
wieczornem
posiedzeniu
wyłorionej przez komisję reorganizacji Rady Ligi podkomisji, Fromageot
zreferował stosownie,do życzenia, podkomisji, wszystkie punkty
sporne

giej Radzie
stanu
rozpocząć
akcję
przeciw tej organizacji, która po przy-

80

(Od własnego korespondenta „S:owa”).

:
GENEWA. 1JX PAT. Ministar spraw zagranicznych Zaleski w przejeździe przez Genewę, gdzie zatrzymał się na kilka godzin, odbył łącznie
z delegatami polskimi
ministrem
Sokalem
i dyrektorem departamentu
Jacsowskim konferencję z sir Erikiem Drummondem, z Sciaioią i lordem
Cecilem. Po południu minister Zaleski opuścił Genewę.

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 2

NOWO

10

Min. Zaleski w przejeździe przez Genewę.

Spotkało się żądanie Hiszpanji ze strony Francji. Polską—zdaniem pisma—

w diu:

KOSZYRSKI

— ul. Ratuszowa 1

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

— Plac Batorego 8

— ui. Majora

„VS

NIEŚWIEŻ

— ul. Wileńska 1

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa

BERLIN, 1,X. Pat, Deutsche Tageszeitung oświadcza w związku
z przybyciem min. Zaleskiego do Genewy, że obecność jego była nieodzowna właśnie
w
chwili obrad komisji reorganizacyjnej, to znaczy po
wniesieniu projektu Fromageota oraz ze względu
na odmowę z jaką

akcja, mająca na celu drogą rekrutacji i uzyskania jeńców polskich 2 агmji rosyjskiej powołać do życia ar:
mję polską. PÓW byla
temu
przeciwną, jej przewódcy pragnęli zakonspirowanych kadr dła przyszłej armji
polskiej, ij. rozwoju swej organizacji.
W owe to czasy pieniądze naszych
pasywistów szły na ową organizację,
mającą, jako dezpośrednie
zadanie
przeciwdziałanie budowaniu państwa
polskiego przy pomocy Niemiec,
Antagonizm mój względem POW

— ui Gen. Berbeckiego

sprzedaży Getalicznej cena pojedynczego n-ru 3
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

|

ĄŁ

— ul. Szosowa 172

Pokój i pacyfizm.

Minister

Kluczem do wydania owego
komunikatu POW była ówczesna moja

był znaczny. Miałem zamiar

DUKSZTY

1926 r.
W

ZŁ

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64

redakcji 243, sdminiatracji

4 zł,

я

BARANOWICZE

SĄ

Obrady teneoskie.

Szanowny Panie Redaktorze,

drukiem komunikatu POW, wydanego w 1918 r. o przygotowaniu za-

feiełony:

pocziową

Nesażso*

List otwarty,
Podczas podróży mej po Europie
środkowej przypadkowo
otrzymałem.
Nr. „Gazety Warszawskiej*
z prze-

2 września

O

ła- micznych prześladowań naród; polski

Sangnier two z pacyfizmu wpaść można w defetyzm. wykazał swą siłę przez utrzymanie
Stara angielska zasada «right or wrong, my
do Paryża pierwszy Międzynarodowy land» w żadnym kraju jeszcze sensu nie swej odrębności narodowej, języka i
dowodem, religji.
Demokratyczny Kongres pokoju. Na- straciła, ale ostatnia wojna byłą
że zawsze Bi znajdą ludzie, którzy wystąPomimo, że Polacy mieli mało
stępne odbyły się w Berlinie, Wied- ią przeciw własnej ojczyźnie.
doświadczenia politycznego i mało

niu, Fryburgu szwajcarskim i Londy-

nie. Kongres tegoroczny

zorganizo-

wał p. Sarngnier w swej posiadłości
w Bierville, gdzie (dzięki poparciu
ministra wojny p. Pawła Painleve)
powstała cała wieś namiotów wojskowych różnej
wielkości. Wielki
hangar lotniczy

służył za salę zebrań

Dr W. Janułajtis-Ojsejkowa
choroby

oczu

|

Wezwanie

kałem go

wrazz

polonofilem.

jego

Spot:

najbliższym

ści, odkąd kraj ich został kompletnie

zniszczony

sprawie o nieważność

jego małżeń:

Sądostrze-

Oficjał Prałat Jan Hanusowicz.

Notarjusz

Ks. Antoni

wojnę

1914—20

względem gospodarczym
jak i politycznym, W rzeczywistości nie znam

żadnego

innego

którego postęp

kraju

na

świecie,

w tych czasach byłby

tak szybki jak postęp Polski.
Zasoby Polski, charakter jej ludności, jej patrjotyzm i rezultaty osiąg+

nięte przez nią od czasu wojny, stanowią silną gwarancję jej przyszłości”.
Dlatego też wierzę w Polskę i pod-

noszę kielich za jej przyszłą pomyśl-

ga Aleksandra Awdejewa, że jeżeli ność.
współpracownikiem,
p.
Jerzym się nie stawi na dzień oznaczony, to
Hoog'iem kilka miesięcy
temu, na będzie
uważany
za nieposłusznego
i
Sprawa będzie sądzona pod
herbatce u Mgr'a Baudriilart'a, Zapro- prawu,
Antoni
ść.
nieobecno
jego
ponowali mi wzięcie udziału w pra:

czch komitetu organizacyjnego kon_ gresu. Wymówiłem się brakiem czasu

przez

roku, jak żaden inny kraj, pomimo
to zrobili wielki postęp zarówno pod

edyktalne.

stwa z Albiną Łastowską.

z zewnątrz, pomimo, że mieli

do przezwyciężenia olbrzymie trudno-

ut, Jagiellońska 9 — 3 powróciła,
Przyjmuje chorych od godz. 9 — 11
i 5—6 pp.
Wydz. Zdr. Nr 4225-26

Sąd Arcybiskupi Wileński niniej:
plenarnych, a 2000 «delegatów» oszem
wzywa Aleksandra Awdejewa z
trzymywało pożywienie z kuchni popobytu niewiadomego, aby dnia 1
lowych armji francuskiej.
października 1926 roku:o godz. 11
Delegatem był kto chciał, Osobiś- stawił się w kancelarji Sądu (Wilno,
cie znam oddawna p. Sangnier'a, któ- ul. Zamkowa Nr. 6) jako pozwanyw
ry jest szczerym

pomocy

Wiskont, 4

3
SKURJAT

ARTYSTA
FOTOGRAF

Wilno, Mickiewicza 7,

tel. 328.

Ki

ECHA KRAJOWE
Strażnice

korpusu

Korespondencja

—

wych

„Słowa*

z roku

1919 —

—

Pińsk, 28 go sierpnia.

Jesienią 1924 roku policja
chroniąca
granicę
została
zastąpiona
przez
wojskowe oddziały kor: O.P. w strażnicach, to potem
co
pusu ochrony pogranicza. Zmiana ta, widziałem, nie umiałbym dać odpopowitana z prawdziwą radością przez wiedzi.=
ludność nadgraniczną,
gnębioną
uBo proszę sobie wyobrazić: sta:
stawicznemi
napadami bandyckiemi, nąłem w Świetlicy żołnierskiej
i po:
była rezultatem
zwrócenia
wreszcie patrzyłem w górę: przez szczelinę
w
uwagi przez rząd
pod
silną presją suficie i przez drugą w dachu zobaopinji publicznej na sprawy
związa- czyłem .. niebo. — Nie zachwycałem
ne z ochroną granic
państwa.
Do się jednak długo tak pięknym
choć
owej chwili, można powiedzieć, całą niespodziewanym
widokiem,
gdyż
ochrona granicy była najzwyklejszą bałem się że przeciąg sparaliżuje mi
w świecie fikcją. Rząd zajął się rap- na stałe zadartą głowę i otwarte ze
tem poprawą dzikich
stosunków
z zdziwienia ustą. Całe moje szczęście
Między że się w porę zorjentowałem,
pośpiechem.
gorączkowym
gdyż
innemi wydano rozkaz
budowy
na w tej właśnie chwilj powiał zwyczajgwałt strażnie dia pomieszczenia żoł: ny wiatr wczesnej jesieni; dom zanierzy, dotychczas bowiem policjanci trząsł się w posadach, papierowe #mieszkali w ziemiankach. Rząd przez ranki wionęły w
powietrze,
zaczęły
ministerstwa się wiszące na Ściańach
delegaturę
osławioną
obrazki, a
robót publicznych w Brześciu zawarł po sali przeleciał wicher zmuszający
umowy z szeregiem firm
budowla- do szczelnjejszego oiulenia się paltonych, prawie wyłącznie
żydowskich, tem,— Zapięty na wszystkie
guziki
na wybudowanie strażnic w terminie zaczęłem dalej obchodzić strażnicę w
śmiesznie krótkim i nieodpowiednim, uprzejmem towarzystwie jej gospobo w ciągu zimy do
marca. Owe darza:
przez
szczelinę w ścianie
firmy rozumie się z nadzwyczajnym dojrzałem granicę bolszewicką,
(po
zapałem zabrały się do roboty;
było myślałem sobie, że to ogromnie ułato dla nich żniwem nielada: bezsen- twia służbę wartowniczą: z łóżka
sownym
wymaganym _— pośpiechem żołnierz obserwowzć może
Sowdemożna
było
motywować
koniecz- pięt). Dalej,
nie wierząc
własnym
ność płacenia olbrzymich cen za oczom, jak Tomasz Niewierny wpawszystko, było to więc pokrywką do kowałem palce między drzwi a futryżądania przez
spekulantów
budow- пе; okazało się, że cała dłoń weszła
lanych horendalnych poprostu
sum. w Szparę. — Z współczuciem
paOstatecznie umówione
się na cenę trzyłem na szeregowych, przypuszcza=
52 tys. złotych za podłe drzewniane łem bowiem, że to oni tylko narażeni
budyneczki!
Są na tak bolesne igraszki; lecz zajZaczęly sie roboty, na ktėre spo- rzałem do pokoju
komendanta
plałeczeństwo patrzyło
z początku ze cówki i przekonałem się, że i tam
zdziwieniem, a później z coraz wzra- wszystko fruwa po pokoju. Jak mię
stającem zgorszeniem.—Trzeba bylo óbjaśniono, oglądany pokój to letnia
widzieć ten bałagan, żeby sobie z rezydencja „szarż*, na zimę przenoOstatecznie
strażnice częściowo
wybudowano.— Miałem
sposobność
obejrzeć jednąw chwili, gdy kładziono podłogi; jeszcze
deski
w estat-

szą się do wspólnej izby żołnierskiej,

bo w izbie komendanta nawet piesby
nie wytrzymał! — Zdawałoby się, że

w tak zimnej atlance, jaką

żnica, musi

niej izbie nie były położone, gdy już piekielny
w pięrwsżej trzeba je było

odrywać,

stać

piec

ustawicznym

żarem

jakiś

buchający

i chroniący

ludzi

wykluczone.

Korespondenci

tutejszych kładą w dzisiejszych depeszach szczególny
deklarację rządów angielskiego
propozycyj włoskich,
Donoszą

i francuskiego
przytem,
że w

genewscy

pism

nacisk na odnośną

oraz na fakt odrzucenia
sferach dyplomatycznych

specjalnej kontów szterl., oraz
dotyczące
powig-. rozpatrywany jest projekt zwołania w czasie późniejszym
Jak twierdzi koreskszenia gwarancji dla obligacji Banku ferencji mocarstw zainteresowanych sprawą Tangeru.
Gospodarstwa Krajowego, do wyso- pondent Tagliche Rundschau, podczas konferencji ekspertów w Londynie
kości 500 miljonów złotych w złocie i Berlinie miano poruszyć sprawę zaproszenia również na tę konferencję
i umożliwienia
wypuszczenia
tych Niemiec. Prasa niemiecka przywiązuje do tej sprawy duże nadzieje roku-

obligacji nietylko

na

rynek

zewnę-

jąc Niemcom jaknajlepsze horoskopy.

trzny, ale i wewnętrzny.
Niezależnie od tego
rozciągnięta
została
gwarancja
państwowa
na

wkłady oszczędnościowe Banku Gos*
podarstwa Krajowego do wysokości

25 miljonów złotych w złocie.
W zakresie kredytu państwowego
opracowany został przeź p. ministra
skarbu projekt rozporządzenia, regulujący ostatecznie konwersję pożyczek

państwowych

z roku

1919—20

w

sposób przywracający całkówitą war:tość sum, wpłaconych w swoim czasie na te pożyczki, jak również wniosek, regulujący emisję pożyczki kon:
wersyjnej z ustaleniem jej kwoty na
sumę 150 miljonów zł.
Na
porządku
dziennym
pracy
ustawodawczej Ministerstwa Skarbu

w dziedzinie kredytowej

i pieniężnej

znajdują się wnioski o uregulowaniu
obrotu biletami zdawkowemi, o założeniu podstaw prawnych pod istnienie powiatowych
i miejskich
kas
oszczędności oraz o stworzeniu fun-

duszu

sanacyjnego dla banków.
ES

S

Akt oskarżenia
LONDYN,

na

w budąch

urągowisko

zwanych

własność

Pangalosa oraz jego współpracowników.

PARYŻ,

1.X, PAT.

Jakoś rok temu

głośno

było

w

prasie o nadużyciach I defraudacjach
przy budowie strażnic KOP. Nawet
Sejm tem się zajął i specjalną komi-

Syndykaty amerykańskie

wczorajszej

popierają

strajk

celem zebrania funduszów
czyła po powrocie

donosi, że członek
delegacji wysłanej

Izby Gmin
do Ameryki

dla strajkujących górników angieiskich, oświad-

do Anglji,

sterlingów.

że

udało

się jej zebrać

około

1.000.000

11X PAT.

Pisma donoszą

z Aten, że wczoraj popołudniu

w Atenach
i kilku miastach prowincjonalnych odczuto silne trzęsienie
ziemi, które wyrządziło wielkie szkody.
Ognisko trzęsienia leży w oko-

zatuszować, gdyż inaczej
skandal licach Sparty.
bo grzyb zaczął toczyć drzewo poło- od zamarznięcia; ale gdzietam
piec byłby
zbyt
duży,
—
Nie
wierzę,
żone na ziemi przesiąkniętej wilgocią obity blachą z odstającemi
drzwicz- to mogło być prawdą, notuję żeby
więc Proces
„białogwardiejców* w Sewastopolu.
zimową i wiosenną! — Zaimponował kami i dziurarai naokoło. — Dla do- tylko jako pogłoskę!
mi
wówczas
rozkład
wewnętrzny kładnego już zorjentowania
się w
Według wiadomości z Moskwy, w najbliższym czasie rozpocznie się w SewastoA swoją drogą dziwnem jest bar- polu wielki proćes kontrrewolucyjny, Na ławie oskarżonych szereg oficerów b. armji
strażnic swoją niepraktycznością, po: sytuacji wdrapałem się jeszcze
do
że jak mówią Rosjanie, poszły rosyjskiej, pod zarzutem przygotowywania zamachu na ustrój komunistyczny, owładnię.
wiem więcej, swoją
bezmyślnością, budki straźniczej na szczycie dachu; dzo,
„końce
w wodę”! — Społeczeństwo
cia sowieckim okrętem «Uirisz» i wysadzenia składów amunicyjnych w Sewastopolu.
Wszystko było dla mnie czemś nie- tu tylko rozejrzałem się wkoło
i co
zrozumiałem:
budowano drewnianą, prędzej po pionowych prawie schoniepraktyczną tandetą,
marnując su: dach na łeb na szyję zgramoliłem się
my, któreby wystarczały na wybudo- na dół; wytrzymać długo
w
budce
wanie porządanych, murowanych bu- wartowniczej w czasie wichru
nikt
dynków, w zupełności odpowiadają- nie potrafi, tego jestem pewien: przecych swojemu przeznaczeniu, Zaczą- ciągi tam panują takie, że trzeba się
poręczy, żeby nie wywrócić
łem wierzyć w głośno robione przy* Sa g
puszczenie, że tu się dzieją jakie$ pa- się

ma prawo żądać dla swych
blizkich
i kochanych żołnierzy znośnych warunków
bytu. Takie
poniewieranie
ludzi jest niedopuszczalnem! — Ka:

namskie historje.
Przeszła mi wtedy

również

przez

głowę

Tak w ogólnych zarysach
stawiają
się pomieszczenia

przedKOP.

kresowe, patrzące na ofiarną

ność Korpusu

Ochrony

Pierwsze obrady sowiec
- estoński
koe,

działal-

Pogranicza,

Dn. 31 sierpnia odbyły się w Rewlu
pierwsze
obrady
pomiędzy
ministrem spraw zagranicznych
Estonji
i przedstawicielem
Sowietów
Piotrowskim, w sprawie zawarcia pakiu bezpieczeństwa. Narady trwały 3
godziny. Drugie posiedzenie odbędzie się dopiero w końcu b. m.

żdy
z nas w czasie wojny Sypiał w wmzwwwzyemowzwewwwwwwwweowwwwwswnwwwwwcwsy wo
zimie w polu na śniegu, gdy zacho:
dziła tego potrzeba, każdy z nas
Straszna katastrofa we Lwowie.
wie, że i dzisiejszy

żołnierz

żyć Wybuch benzyny spowodował zawalenie kamienicy. Są zabici
jakaś myśl przelotna: „biedne okrada- wżdłuż granicy; budynki rezerw kom- potrafi w razie wybuchu wojny
podobnie, ale to nie powód, żeby w
i ranni.
ne Państwol dużo pieniędzy pochło- panijnych czy bataljonowych niczem
,
kulturalnem państwie ludzie pełniący
ną nieszczęsne strażnice, ale wreszcie się nie różnią!
LWÓW,
I
IX.
PAT.
Wczoraj
w godzinach popołudniowych
służbę dla kraju znajdowali
się
choć przynajmniej żołnierz
w zimie
będzie miał dach nad głową i ciepły
kąt; nie będzie się poniewierał
jak

dotąd w jamach ziemnych*.

*

Dla dopełnienia sobie ogólnego tak opłakanych warunkach.
wydarzyła się w Drohobyczu straszna katastrofa.
Pewien szo
poglądu na całą aferę trzeba zajrzeć
Gdyby choć na niewygodzie ofi- fer nabierał z rezerwuaru znajdującego się koło apteki benzynę
do kalendarza i przypomnieć sobie, cerów i żołnierzy KOP. zyskało fl- do auta. Wskutek
nieostrożności szofera benzyna zajęła się i

że z takim pośpiechem
dowane budynki byly

w zimie buobjęte przez

nansowo Państwo; wtenczas
jeszcze
Myślałem tak głupio naiwnie, bo
możnaby sobie choć z biedy wyiłunie widziałem
wykończonych straż- wojska w parę miesięcy po wyznamaczyć wszystko względami oszczę:
nic, bo nie przypuszczałem nawet, że czonym terminie, co
dowodzi,
że dnościowymi; ponieważ
jednak
tak
tak wielkie
świństwa (przepraszam strażnice mogły być budowane
zna- nie jest, ponieważ Państwo poniosło
za dokładną nazwę!) mogą
być ro: cznie spokojniej, porządniej
i prze: olbrzymie wydatki, a zyskały jedynie
bionel
dewszystkiem... uczciwiej!
jakieś indywidua, przeto opinja puObecnie miałem okazję
przyjrzeJuż jako sensację
mogę
podać bliiczna ma prawo domagać się
wy:
nia się z bliska strażnicom w rok po fakt, że na odcinku 15 baonu 5 bry- jaśnienia historji bardzo
ciemnej ,
objęciu ich przez KO.P. — Jechałem gady KOP. w pow. Łuninieckim wy- bardzo nieprzyjemnej!
wzdiuż granicy i wstąpiłem do kilku, budowane strażnice dotąd stoją nieDE
pozabijanemi
Dokładnie obejrzałem jedną, wybudo* wykończone, z oknami
waną przez fiimę budowłaną i drugą deskami,
a żojnierze mieszkają
w

odziedziczoną w spadku po policji.—

Jak oni kochają...

prywatnych domach, nie

mogąc

za

jego «natu*

własne jego dziecko,

się

ralnego» synka, zwanego Ko-Ko;

która

słynnemu

poecie

oddaje

swe

za» serce bez najmniejszych zastrzeżeń.
bijałą się pomagając
mu
w pracy. Dla niej to skreślił Chateaubriand—
«. Lecz ty, piękności, którą ukochałem Aliści pięknego
wieczora przeszedł teraz dopiero odnaleziony—fragment
Życia ziemskiego niebieski aniele,
w ramiona pani Le Jay, jakby swoich pamiętników. Faguet*)
Czuwaj nademną i zostań się przy Mirabeau

nastąpił

straszny

wybuch

tak,

poniosło

śmierć,

a kilka

zostało

lanchojjil.,

kamienica

zaryso:

rannych.

Kto wygrał dolarówkę?
WARSZAWA,
niu

dolarówki

1 IX. (tel. wł. Sowa.)

na 40.000

padł

W

nr. 223488,

dzisiejszym
8000

ciągnie-

dol.—313.428,

po 3,000 doł —973, 804, 373, 504 630, 535; po 1,000 dol —756,
650, 434, 643, 573, 571, 354, 118 373. 450; po 500
doi —167, 385,
436, 9i1. 108, 803, 808, 751, 72, 122, 2279, 9i2, 044, 074, 563, 650,
537
Następne ciągnienie 2 go listopada.

tam porze roku: 17 września 1816 go.
A 16 grudnia
następnego
1817-20

dujących się w komorze, jednemu z napastników spadła z twarzy chustka zakrywają-

ca twarz i obecai mieli możność przyjrzeć
się jej. Bandyci zrabowali 130 dolarów
uciekli,
Po ujęciu Antoniego Rysia urząd śledczy zarządził konfrontację i Pieszkunowie
poznali w nim napastnika,
W dniu wczorajszym
Sąd okręgowy
pod przewodnictwem
v. prezesa Owsianko
rozpoznawał powyższą sprawę,
Przewód sądowy nie dał jednak dostatecznego
materjału
obciążającego,
wobec

czego Sąd przychylił się do prośby obrońcy—mec. Szyszkowskiego I Rysia uniewinnił,

turze francuskiej XIX-go wieku. Rasyn

Następne dwie sprawy z oskarżenia teRysia b: podobne
w swem założeniu

goż

do omąwianej zostały odroczone,

Jedna z nich
przekazana została z powrotem do sędziego śledczego z racji ujęcia
wykonawcy zamysłów Rysia ijego najbliż.

dowanych Zelika i Dawida Istrymów.
_ , W plerwszej sprawie zeznawała,
jako
Świadek obrony Rysia, jego—jak sama ze-

znała—kochanka,

niejakaś Sawieljewa.

Nowości

wydawnicze.

— <Kalendarzyk
1926—1927 pod redakcją

«Iskierr
na rok
Wł, Kopczewskie ,
Jest

darzyk

z notati
do pod:

«iskier», jeszcze lepszy

od

poprze-

dnich dwóch gdyż znalazły w nim uwzglę:
dnienie uwagi stu kilkunastu czytelników.
Powtarzamy, cośmy pisali o obu poprzednich encyklopedyjkach: jest to książeczka
wprost niezbędna @а inteligenta kto może,
niech sobie zafunduje kalęndarzyki pierwszy

i drugi, Będżie miał co czytać! A jeśli je
posiada, to tembardziej niech ten trzeci ko«
niecznie nabędzie.
—
«Przeglądu
Bibljograficznego>
(Warszawa, Dwunasty rok
ai
a.

‚ — W ellustracji» (Nr 34) wśród
prze:
różnych aktualności
ae
ERO
dzieł sztuki oraz zabyików znajdujących się
w

znanych!

—

zbiorach

Muze-

— W «Światowidzie» (Nr 35) między

innemi osobliwościami; wizerunek p. Jerzego Behra z Algieru przed <odmłodzeniem»
metodą prof, Woronowa 1 w rok po <odmłodzeniw», P. Behr liczy lat 73. Kiedyż
<odmładzać się jeśi nie w takim wieku!

No, i jakże? Świetnie. Stary p. Behr prawie,

że przypomina

młodego szympansa,

— <L'ain.

Przemysł lotniczy

fraa-

cuski w 1926 r. Wydawnictwo garyskie w
ze oe,
AR
dodatek
nadzwyczajny
do
dwutygodnika
aryskiego
<! Air, Ozdobne, ŚEGROWAE, z
ża
formacie, Na wstępie pisze p. Eynac podse=

kretarz stanu dla spraw aeronautyki francuskiej: <Zjawił się samolot by nowym bezpośrednim węzłem między Warszawą a Pa*
ryżem serca przyjazne ze sobą zespolić».
Piszą dalej ambasador Chłapowski i pał
kownik Borejsza p. o. szefa Dep. IV Min.
spr. wojskowych, zaś zarys rozwoju lotnictwa

w

my

Polsce

kreśli Z, Marynowski.

dalej o Lidze

obrony powietrznej

Czyta:

Pań-

stwa, o balonach w Polsce, o Związku Lotników

Polskich (portrecik
Czesława Wawrzyniaka), o
nictwa francuskiego w 1925
zerunki i ilustracje), dalej o
statycznych

francuskich,

prezesa lotnika
zdobyczach littym (liczne wizakładach aero

o aeroplanach

nowszej konstiukcji etc. — słowem
daje

stanie

wyczerpujące
lotnictwa

wytwórczości

informacje,

francuskiego

naj-

«<L'air»

zarówno o

jak

o całej

aeroplanowej francuskiej.
<llustracja», tygodnik warszawski,

—

wytrzymuje

dzielnie

współzawodnictwo

ze

<Światowidem». W Nr. 33—cim sporo np.
ciekawych i różnorodnych scen z obchodu
w Kielcach tudzież interesujące reprodukcje

z

dzieł

dia

malarskich

malarstwa

porzucił

p. Stiiekgolda,
żupełnie

który

inżynerję

0iaz wszelką działalność polityczną.
— <Kinema
i Nowości Filmowe»
Nr. 36 (rok Vil—my) Na pierwszej
stronie

spory wizerunek Corinny

Gnffith

nietytko

jednej z «największych» gwiazd tllmowych
lecz kto wie czy nie najpiękniejszej,

Napróżno błagam—Czas

Stój

Co? Świta już?

nocy!

Darmo

mknie

i ucieka.

Blask już lśni z
[daleka

Porannych zórz.
Jesień. Na brzegi twoje, o jezioro,

szlachetnym był i dumnym;
słynął z
miłego
pogody ducha i niezmiernie
sposobu obcowania z ludźmi; nawet
nic w nim nie było z nieznośnej pedanterji profesorskiej. Ale... ale zgadnie każdy co chcę powiedzieć.

Wracam samotny. Otom na głaz padł
Qdzieśmy tą samą siąadywali porą,

|

Gdzie stoji jej ślad.»
Tak samo fale twoje tu ryczały
Pieniąc się u jej ukochanych nóg...
Wiatr dął. Złowrogo nad nami ze skały
Zerwał się kruki
Pamiętasz! Wieczór był. Z zł az

Młodziutka żona była mu wierną,
nieskazitelnie wierną... aż do poznania Lamartina, pięknego jak bóg grecjeszcze w najpóźniejszym

— tak mało

um Narodowego w Wilnie,

sokość 7.000 stóp; w dziedzinie aerostatyki dokonał kilku niemałoważnych

ki, co

(wy-

to nowa

ręcznego użytku nietylko młodzieży lecz i
dorosłych osób. Jest to trzeci z rzędu kalen=

roku, w Paryżu—umarła. Rok ten za- odkryć; w 1792-gim
rozwcieczony
pisał się w literaturze francuskiej nie- tłum nie śmiał tknąć dostojnika nauki;

zatartemi
zgłoskami:
powieścią ro:
[mnie
żony swego wydawcy
i nieszczęśli- przytacza niektóre wyjątki. Widać,;że mantyczną „Raphael*, którego bohaAż zginę cząstką w trudów arcydziele, wa pani de Nehra,
uściskawszy Ko- 62-letni Chateaubriand pragnie pozo- terką jest p. Julja Charles oraz słynAż skonam zwrotką
w Poświęcenia Ka i zalewając się łzami,
odjechała stać w pamięci ukochanej dzieweczki ną elegją «Le lac> (Jezioro) napisaną
fhymnie»
na
zawsze
do
Amsterdamu,
gdzie w aureoli jakby majestatu i powagi pod wrażeniem jej zgonu.
Z. Krasiński.
We
trzy
ciszy i ukojenia zaznała dopiero w oraz górnego stosunku do namiętno* lata po Śmierci Elwiry ukazały się
(Dokeńczenie).
grobie.
ści nawet własnych uczuć. Lęcz cóż Lamartina „Mėditations“, zbiór liryk,
Nie ciekawe—ordynarne— brzyd: za szeroki polot ducha,
cóż za głę- będących najbardziej skończonemi, o
Z nawskroś cerebralnym
Woltekie? Skąpmy się corychlej w atmosfe- bia uczucia, cóż za naprawdę wielki największym blasku treści i formy,
rem kontrast chyba maksymalny starze zarówno sentymentu jak niepo- styl szlachetnej a bezgranicznej me- utworami poetyckiemi w całej literanowi
Mirabeau,
trybun
rewolucji,

wszedniošci,

iż sąsiednia

wała się, poczem część jej runęła. Płomienie ogarnzły cały dom
i momentalnie
przedostały się na sąsiednią kamienicę. Kilka
osób

którzy grożąc zastrze.

leniem związali małżonków Pieszkunów I ich
córkę Adolfinę, Napastnicy domagali się wydania dolarów, których istnienia domyślali
się z racji tego, że Pieszkun powrócił z
Ameryki, Podczas przetrząsania rzeczy znaj-

ły się zeszyty 7 i 8.

Trzęsienie ziemi w Grecji.

WiEDEŃ,

rewolwery bandytów,

encyslopedyjką kieszonkowa wraz
nikiem, znakomicie przystosowana

dla strajkujących.

LONDYN, I IX, PAT. Daily Horald
p. Wilkinson,
która
wchodzi
w skład

Rysia.

dawnictwo księżnicy Atlas).

do udzielenia pomocy góruikom angielskim.

Miljon funtów

sprawy

noc z 2—3 lipca 1924 roku do miesz:
kania gospodarza Leona Pieszkuna ze wsi
Glińskie wtargnęło trzech uzbrojonych w

go I w opracowaniu redaktora <Iskier>

NOWY YORK; 1.1X. PAT. Ogłoszono tu rezolucję przyjętą przez
konferencję delegatów 21 syndykatów Stanów Zjednoczonych, wzywającą

prze-

komuś, któryś
z posłów
członków
komisji powiedział, że trzeba sprawę

podczas

górników.

funtów
miało

sję wybrał, zadaniem
której
być zbadanie sprawy. Komisja

iż

wieczornej rozmowy Brianda
z Chamberlainem,
obaj
mężowie
stanu
stwierdzili podstawowe stanowisko rządów francuskiego i angłelskiego w
sprawach reorganizacji Rady Ligi oraz Tangeru. Obaj ministrowie są zdecydowani ściśle współpracować w celu
niedopuszczenia
do tego, aby
dziełu Ligi Narodów wyrządzona została szkoda oraz w celu zapobieženia wciągnięciu do dyskusji w sprawie Tangeru
innych
państw
poza
bezpośrednio zainteresowanemi.

To

już skandal prawdziwy! —

Petit Parisien donosi,

Trzy
W

szego współłowarzysza—Szałkowskiego; druga z racji niestawiennictwa dwóch poszko-

Współpraca Francji i Anglji,

jak

stražnicami. —

Pangalosowi.

1.X. PAT. Według doniesień z Aten, nowy minister spra*

członków syndykatów
rozlokować

przeciw

wiedliwości zajmuje się obecnie wypracowaniem aktu
oskarżenia
przeciwko Pangalosowi oraz jego współpracownikom z powodu zdrady stanu
polegającej na tem, że Pangalos przywłaszczył sobie władzę, stworzywszy
rząd bez moralnego upoważnienia ze strony narodu. Następnie Pangalos
i jego towarzysze oskarżeni będą
© wyzyskanie
swych Śslanowisk dla
korzyści osobistej.
Rząd
ma podobno zamiar
skonfiskować
prywatną

jakieś badania i.. na tem
stra- prowadziła
się skończyło! — Podobno
gdzieś,

jest

przynajmniej

ognisty,

lat 5 w wysokości 20 miljonów fun-

tangerskiemi, jest sianowczo

12,4

Z SĄDÓW.

BERLIN, 1.IX. Pat. Prasa prawicowa zwraca uwagę na znaczenie,
zo- jakiego w ostatnich czasach zaczyna nabierać w świetle wydarzeń polityki
stały przez p. ministra skarbu i prze- światowej sprawa Tangeru. W genewskich kołach poinformowanych utrzysłane do Rady Ministrów wnioski muje się przekonanie, że zgoda mocarstw zainteresowanych na związanie
ustawodawcze, dotyczące przedłuże- żądania Hiszpanji w sprawie miejsca stałego w Radziez jej aspiracjami

nia.gwarancji
rządowej
dla listów
zastawnych
Towarzystwa
KredytoJeżeliby mię ktoś zapytał, jak
sobie
wego
Przemysłu
Polskiego,
na
dalsze
wyobrażam spędzenie zimy przez K.

niego zdać sprawę!

i sprawa Tangeru.

1920.

W sobotę ubiegłą podpisane

pogranicza.

ochrony

Niemcy

Konwersje pożyczek państwo-

204

słowo

Nie padło w ciszę. Pod księżyca wschód
Wiosła, hen, tylko biły gdzieś miarowo
:
W. gladką ton wėd.„

wie-

ku przyprawiał o przyśpieszone bicie
Chateaubriand... Wielkie imię.
Denn
keine Liebschaft
war es i Ronsatd nie napisali nic bardziej serca niewieściee
Piszę rzucając tylko wzrokiem ku
A cóż to musiał
quetti, marquis de Mirabeau.
liczył dobrych sześćdziesiąt nicht... jak wyraziła się wobec kogoś doskonałego. W owych zaś „Medy- być za.. za Valentino, gdy miał lat leżącej przedemną książce z oryginaCham, brutal, szpetny jak sam lat, Gdy
pewna pani (jak się potem oka- 90-letnia—tak— Ulryka von Lewetzow tacjach* brylantem najczystszej wody dwadzieścia kilkal
łem francuskim—co go umiem — рга|
djabeł, łgarz, namiętny
mistyfikator,
„Kami

des hommes",—Victor

de Ri-

Julja była jużu progu śmierci, trasię w
wyzuty z elementarnej
moralności i zało margrabina de V...) której nie- wspominając z ujmującym pietyzmem jest to, co wykrystalizowało
znał
wcale, zaproponowała
mu li- o stosunku swoim
do Góthego — duszy poety z uczucia jego dla Jutji wiona silnie rozwiniętą chorobą piersiouczciwości ale — co za temperament!
Intrygant, obżartuch, chytry lis, roz- stownie, że pojedzie z nim do Rzy- wówczas gdy on miał lat siedmdzie- Charles—aż do «Krucyfiksu» włącz- wą. Rzec wolno, że natniętna, szalomu—dokąd właśnie jechał Chateau" siąt parę a ona nie miała jeszcze nie,
na miłość utrzymała ją przy życiu
pustnik, traktujący kobiety jak narzę-

dzie rozkoszy — ale co za tempara
ment!
:
Izby

Miodziutka

żona

obrachunkowej,

siebie wykraść,

p.

prezydenta

pozwoliła mu

uciekła znim

do Ho-

briand

ma stanowisko

Chateaubriand

ambasadora.

wyperswedował

krew-

dwudziestu,

gdy on słynną

„Elegję“

marjenbadzką niejako
„u kolan* jej
kiej swej nieznajomej całą... niewła: pisał.
*
ściwość propozycji lecz — zawiązała
się obszerna korespondencja. Bani
:
:
de V.. pisała listy prześliczne. Oka‚ O „Elwirze* Lamartina jakże by
zala się partnerką „literacką*
godną nie wspomnieć?
Tem bardziej, że
autora „Renć' go”. Niestety... poznali równo za dwa
tygodnie przypada
się! | stało się to, co bywa często stuletni jubileusz... poznania się Julji
gdy się zobaczy w naturze krajobraz, Charles, bohaterki
„jJeziora”, z Lao którym się marzyło, albo, który się martinem,

Jako

siedmioletnią

dziewczynkę

przywieźli ją rodżice z San Domingo
do Francji. Uciekano
od straszliwej
ZR
OC
S okropności przyprawily
Oo Śmierć maik

poświęciła mu życie; uznała

zabój

w

młodziutkiej

dzieweczce,

letres, Paris, 1914,

<Amours

d'hommes

de

[przerwij!
Dość będzie łez.
Wszystką my rozkosz niech wyczerpiem
[pierwej,
Nim przyjdzie kres!

jeszcze przez rok jeden dla tego aby

mogła odejść w zaświaty ze słowami

Sahillera na ustach: Ich habe genossen das irdische Gliick .. Jeżeli komu
zawdzięcza śuwiit posiadanie Lamarti-

le

A potem te pełne, szerokie jak faAntlantyku, czysto romantyczne:

O lac! rochers 'muets! grottes! furet
Julji na statku, A odėzas
Podróży. na—to jej. Ona obdarzyła Francję obscure!.. Co za styil Co za majestat
Wychowana w jakimś zakładzie na- wielkim poetą, Ona w życiu Lamar- elegijny, niezrównanył..
Wspaniała
ukowym w najfatalniejszych warun: tina odegrała nietylko wielką lecz głów: muzyka organowa...
kach, pośpieszyła przyjąć zbawczą ną rolę. Jakiemi drogami doszła do tej
A propos.
Czytam
we własnym
rękę pana Charles'a, uczonego fizyka, roli?.. Co i kiedy stało się sto lat temu Lamartina
komentarzu do słynnego
starszego od niej o lat czterdzieście. nad brzegami jeziora Bourget? Tyle „Le lac“: „Próbowano wiele razy do:
Mąż otoczył ją iście ojcowską opie" się wśród krytyków literackich na- dawać muzykę do tych strof. Zaw»

landji i była znim najzupełniej szczęśliwą — przez trzy lata. Oboje byli
szczęśliwi. Potem.. potem on ją przestał kochać a ona... kochała go dużo
jeszcze, długo, dopóki nie przekonała
się (co jej z łatwością nie przyszło) admirowało — na pocztówce. Ochl
Tu już jesteśmy w zaczarowanym
że jest mu całkiem już obojętna.
Jakże bledną ideały oglądane—z za- świecie—młodości w pełnym rozkwi- ką. Ale... zgadnie każdy, co chcę po- sprzeczano: czy Elwira była kochanDrugą była mieszczka niejaka, też nadto bliska!
Zapomniałem
dodać, cie.
wiedzieć,
ką Lamartina już w A'x nad słynnem
simple comme bonjur; trzecią, co ule- > autorka cudnych listów miała 49
Młodziutka, pół kreolka i płomien:
Prof. Charles był fizykiem,
cie- jeziorem, czyli też «stało się» to dogła, urokowi rzucającemu na kobiety at.
na a przedziwnie piękna poznała 26. Szącym się sławą niemal wszechświa- piero w Paryżu, mianowicie w grudnieprzeparty czar, co uległa, aby się
Dwuletnia korespondencja zerwa- letniego Lamartina wśród uroczych tową. Uczniowie
jego byli Franklin i niu 1816 go? O, te hipotezy Doumica,
paradoksalnie
wyrazić:
szatańskiej ła się. Pożegnano się—na zawsze.
pejzażów
Sabaudji,
w
najpiękniejszej
Volta;
był
członkiem
Akademji nauk, Sechć'go, Fagueta i tylu innnych!
brzydocie margrabiego de Mirabeau,
W lat parę potym epizodzie rozpóźniej dożywotnim Akademji sekre- Zostawmy na stronie /es rėalites de
był pani de Nehra. Oddała mu się miłowuje się sam Chaleubriand na
") E, Faguetr
wszystka,

wie na pamięć. Oto i dalej słynne:
Stój czasie! Chwilo szczęścia, lot swój

tarzem; dwakroć wylatywał pod obłoki balonem osiągając rekordową wy-

l'amour, jak się
raził,

ktoś delikatnie

sze byłem zdania,
że w związku ze
sobą poezja i muzyka wzajemnie so-

bie przeszkadzają; czynią sobie wzajemnie szkodę, Jedna i druga są 5Койczoną Sztuką
Lamartine

same
miał

w sobie*,
kompletną

rację.

Osobliwie jeśli miał na myśli t. zw.
wy- melodeklamację, nieznośną.. muzykę
stosowaną.

2

№

17
# (1214)

2

5

GOSPODARCZY

KURJER

ZIEM
Ostatnie wiadomości

terenu Targów Wschod-

Zwalczanie

wem

dobiegają

już

wzrostu

państwowych

— Rozporządzenie M.-ra Skarbu z dn. żniw.
18 Vill 1926 w sprawie przerachowania i
Wobec tego
konwersji obligacyj, emitowanych przez tepołowie
września
rytorjalne związki samorządowe (poz. 507).

cen,

w sprawie akcji,

D. P. narady

końca.

ściąganiu

KRONIKA

jaką

Rząd dla zapew, Cały teren Targów został w tym ro- przedsięwziąć ma
nienia
dostatecznej
podaży zbóż w
ów,
ku zajęty przez wystawc
tak, że

— (t)

Pożyczki

MIEJSCOWA.
rolne 1919—22

jednak,
rolnicy

przygotowaniem

O
Dolary

na

sprzedaż oraz tranzakcjami sprzedaży
zbiorów,
Min.
Skarbu
specjalnym
okólnikiem wydało zarządzenie, aby

73,50 (w złotych 661,50

15800
roku zostają odroczone.
Mini- u zalegających 2 podatkami właści- 5 pr. pożycz konw.
5500
Zarząd fzmuszony jest spóźnionym ośrodkach konsumcyjnych. Powszech- sterstwo Rolnictwa i D. P. w porocieli
gruntów
wdrażać
egzekucje
nie
222
ai,
wystawcom
odmawiać
miejsca na nie się bowiem daje zauważyć zja- zumieniu z Ministerstwem Skarbu
wcześniej, jak z końcem września rb.
4200
liemskle przedw.
Państwowemu
zboża zezwoliło
podaży
się wisko i: wstrzymania
Ostrzega
pomieszczenie stoisk.
Bankowi
przez
rolników,
co
wywołuje
znaczdo
którzy
y
wystawc
4 przeto, ażeby
termin spłaty
Rolnemu prolongować
"tej chwili udziału swego nie zgłosili, ny wzrost cen. W ciągu ostatnich pożyczek
rolnikom
w
udzielanych
nie wyjeżdżali na Targi, gdyż nie 2-ch miesięcy ceny żyta wzrosły o okresie od 1919—1920 roku jako
80 blisko
procent i przekraczają ©- pomoc rolną. Ostatni termin wyznana skutek czono na 30 września rb. tj. _ mniej
becnie parytet światowy,
wilionach targowych.
Udział zagranicy zgłoszony żostał czego eksport całkowicie ustał. Jest więcej na czas, kiedy rolnicy będą
objaw szkodliwy również mogli zrealizować zbiory tegoroczne.
w ostatnich dniach bardzo poważnie. to więc
dla
bilansu
handlowego, a nieposia„będą
Szwecja
i
Belgja
a
Zwłaszcz
Zarządzenie te wywołane zostało
przez wystawców i dający uzasadnienia w wyniku tego- ciężką sytuacją finansową w jakiej
reprezentowane
kupców w Sposób poważny. Brako: rocznych zbiorów w Polsce, jako-też znałazła się większość rolników.
wać w tym roku będzie udziału Fran- w ogólno-światowych prespektywach
— Okazywanie świadectw prze
wiele aprowizacyjnych.
dodawał
cji, której pawilon
mysłowych.
Poszczególne
urzędy
Przyczyną
wstrzymania
podaży
Brak
uroku Targom Wschodnim.
podatkowe
wiłeńskiej
lzby
Skarbostale
„udziału Francji przypisać należy trud- jest z jednej strony zjawisko
inmłocki w wej rozpoczęły zbiarać dokładne
w występujące niemożności
ekonomicznym,
nym warunkom
odnośnie
obrotu
formacje
po:
niejakich się dzisiaj ten kraj znajduje, czasie pilnych robót siewnych,
szczególnych płatników dla wymiaru
możności
w
tym
roku
słoią
spotęudział
strony
drugiej
jakkolwiek z
się
podaiku obrotowego, który
ma
Francji na Targach Praskich, dowo- gowanej. Z drugiej jednak strony odbyć w lutym 1927 r. Władze wyrolę niechęć
odgrywa
dziłby, że zaniedbano z naszej strony niewątpliwie
syłsją do przemysłowców i hurtowsprzedawania
wobec
spodziewanych
pewnych kroków w Paryżu, któreby
ników
odezwy w których się domaw rezultacie skłoniły Komitet Naro- przez rolników dalszych zwyżek cen. gają podania
obrotu, rejestrują wydowy dla handlu zagranicznego
do Sprzyją termu brak zapotrzebowania syłane i odbierane wysyłki
kolejowe
podat„obesłania
tegorocznych _ Targów gotówki wskutek prolongaty
i
pocztowe,
obrót
kredytowy,
weksloodłożenie egzekucji podatko*
Wschodnich przez przemysł francuski ków,
wy w bankach i td. Ostatnio niektówych,
ciągłe
przedłużanie
a
i do wysłania misji handlowej do
re urzędy domagają się przy odebrapaństwowych oraz udzielenie nowyc
* Lwowa.
j niu przesyłki kolejowej
przedłożenia
nawozowych,
siewnych
W sprawie zapowiedzianego
w kredytów
Świadectwa przemysłowego, gdyż za„ swoim czasie udziału grupy belgij- na sfinansowanie zbiorów.
że niektórzy spro*
chodzą wypadki,
Nienormalny
wzrost
cen może
kiej odbyło się w
Poselstwie
Poldzają towary
pod podstawionym
z
Wa
prze
ujemne
rezuitaty
)
w Brukseli zebranie sfer go- wywołać
R.
adresem Banku.
spodarczych, na kiórem postanowio- wzrost kosztów utrzymania i związaWobec tych nowych
utrudnień,
wydatków
no, aby uczynić
wszystko
możliwe ne z tem powiększenie
by
odbiorca
dla
odbioru
każdej
prze:
w kierunku jaknajsżerszego obesłania skarbowych oraz kosztów produkcji. syłki nie był zmuszony
przedkładać
położeTargów Wschodnich
przez Belgję. Wzrost ten, nieuzasadniony
ma
w
przemysłowych,
na rynku
wszechświatowym świadectw
Do Lwowa wyjeżdża
misja
ekono- niem
najbliższych
dniach
Ministerstwo
Skarmiczna belgijska na Targi Wschod: zbożowym, może się okazać wysoce bu wydać wyjaśnienie by władze
pociągając
„nie a w czasie jej pobytu
odbędzie szkodliwy dla rolników,
skarbowe zaniechały tego procederu.

pa:

w

pomieszczeni

być

dą mogli

się „Dzień Belgijski", w którego pro: za sobą wszystkie
gramie będą wspólne obrady
gości spekulacji.
Powyższe

belgijskich z przedstawicielami
kupiectwa polskiego. Zapowiedziana jest
również zbiorowa wycieczka kupców

Rząd

przeciągu

monopolu
zowego.

'

**

W

związku

nymi

że —

monopolu

Ministerstwo

Rolnictwa

na

—

i

,
Dóbr Państwowych komunikuje, że
, zdaniem
Ministerstwa — racjonalny
rozwój
handlu
wewewuętrznegoi
zewnętrznego zbożem da się osiągmąć jedynie w płaszczyźnie
wolnej

konkurencji

nie ma

Z

zamiaru

tego powodu

Rząd

monopolizować

han:

dlu wywozowego zbożem,

a tembar-

dziej

wywozo-

stwarzać

monopolu

ustawy

Z «Dziennika

memor-

wywozowego

czasu

w

najbliższym

zarządzeń

dostawcami

Nowe

jałów i petycji, jakie wpływają do
Rządu w sprawie rzekomo wprowadzenia

wydania

skłaniają

w kierun-

kre-

zboża

na rynek

krajowy.

wywo-

z szeregiem

okolicznoś.i

— (0) W

Ustaw Rz, P»,

Nr.86,

rozumieniu z M»rem Sprawiedliwości
15 УШ 1926 w sprawie regulowania
dewizami i walutami zagranicznemi
obrotu pieniężnego z zagranicą (poz.
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr. 87
23 VIII

ku scentralizowania handlu zbożowe-

1926;

komunalny od
od lokali na
nakazów
tylko
1/; kwartału Ill

z dn.
obrotu
oraz
482).
z dnia

otrzymają

Rz,

P.»

Nr. 88,

go, a w szczególnośći

wywozu

zbo:

Rozporządzenie

z dn.

M-ra

x dn,

Przemysłu

12 VIII 1926 o przyznaniu

nowe

į wezwaniem

go i handlu tym sprzętem (poz. 483).
Ustaw

lokali i państwowy
zasadzie doręczonych
za kwartał I i Il oraz
rb. Natomiast za po-

zostałe 5 miesięcy wszyscy podatnicy

w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz
w sprawie wyrobu sprzętu radjotechniczne-

Handlu

i

Vl.tym Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie
w
czasie od 5 do 15 września 1926 r. włącznie
ulg dotyczących ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych (poz. 491).

stały okres
myśl norm,
ustawie.

nakazy

płatnicze

Kropka.

Przecudne, niezapomnia- set i Szopen,

a sensualna „kwantytatywna potrzeba ku
takim jak dr.
Pagello i jemu podobnym.
Paralel-

5650
—

Dziś

Wech.

Stefana.
Jutro

ai, o g. 4 m 21

Zach. sł. 0 g.

—
=

Wejście do bezpłatnej przychodni

_ państwowej dła ludności niezamożnej
bę:
(choroby skórne i weneryczne)

— _ dzie od strony ul. Żeligowskiego. W

43,00

ten sposób

ma

6 m. 57

Bron., Ser.,Z.

umorzenia

URZĘDOWA.
— (y) Redukcje w policji. Według otrzymanych wiademości
Mini-

w sprawie przymusowego wycierania

Wilnie

pismo,

na

zasadzie

poleca sporządzić listę

którego

funkcjonarju-

szy P.P., którzy nadają się do
nieria. W odpowiedzi na to

zwolpismo

3 bm. zarządy
gmin w pow.
Wil:
Trockim przystępują do opracowania
projektów preliminarzy budżetowych

poseł na sejm frakcji żydowskiej

France

—

podówczas

że

istnieć

jedynie

wówczas

kiedy

ka — na ogólne żądanie. Otośmy już

jeszcze nie zażywającego

Projekty te zostanę na- skim, który przyrzekł sprawę niniejgminnym przedłożone, szą przedłożyć
jeszcze raz radzie
wykaz osób, obejmujący
około
40 w celu uchwalenia ich. Posiedzenia miejskiej do rozpatrzenia.
jak się dowiadujemy
— (x) Ameryka przestała subnazwisk funkcjonarjuszy P. P. na te- rad gminnych,
odbędą się w czasie od 16 do 25 bm. sydjować żydów
renie Woj. Wileńskiego.
wileńskich. Jak
Komenda

Wojewódzka

na rok 1927.

sporządzita

stępnie radom

— (x) Wystawy
rolniczo-hodowiane. W bieżącym miesiącu odbędą się wystawy rolniczo hodowlane
w Turgielach,
Niemeńczynie i Wornianach
pow.
Wileńsko- Trockiego.
W
czasie
zaś
od
3 do 5 października
zarówno obywatele polscy jak i obcosię takaż wystawa w
krajowcy.
Przymus okazywanią pasz- rb., odbędzie
portu przy rejestracji został zniesiony. powiatowem m ku Postawy.
—

(y) Nowe przepisy radjowe.
Min. Spraw Wewn. wydało ostatnio
cały szereg nowych przepisów
rade
jowych.
W
myśl
tych przepisów
prawo posiadania radjo-aparatu mają

Wobec

całego

szeregu

udogodnień

przy uzyskanu pozwolenia ną posiadanie radjo-aparatu odbiorczego spodziewać się należy, że ten tak nieskomplikowany wynalazek, stanie się

w krótkim

— (o) Budżety gminne. Gminy
pow. Wileńsko Trockiego przystąpiły
do układu projekiu budżetów gmin-

nych na rok 1927
wedtug
nowych
norm, ustalonych rozprządzeniem Min.
Polsce Spr. Wewnętrznych z dnia 28 czerwca

czasie i u nas w

1926 r.

Projekty

budżetowe

muszą

być rozpatrzone przez rady
gminne
w czasie od dnia 13 do 25 września
i przedłożone wydziałowi powiaiowe-

mu

do

zatwierdzenia

na

ich

stosunek

ze sobą

mu

olou d'or de U'amitić,.

raz, kiedy był akurat

przele-

Teorja

„zło:

zajęty pisa-

la» i tylu innych prześlicznych, lek- łem w ręku, z gołą głową, wywędro-

tego gwoździa*, Myśę, że jej wy- kich komedyj, nieżyjącego już obecznawców znajdzie się sporo.
nie Gastona Caillaveta,

Weźmy jeszcze inny odcień.

Oio

udzielania nadal gminie żydowskiej w
Wilnie jakichkolwiek subsydyj. Wobec
powyższego gmina żydowska w dniu
dzisiejszym rozdziela po raz ostatni
chleb wśród biednych żydów, których
liczba dosięgała do 3,000 osób.

— (i)

się

tego zarządzenia od

dać wprost do Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na ręce sekretarza,

racką.

Pani de Caillavet nauczyła Anatola

France pisać tak, jak on to potrafi.
W jej salonie nauczył się on mówić—
jak nikt,
Elle I'd revėlė ū loi meme,

m. Wilna w

trójkąt:

George

torki „Indiany*

Sand, Musset

z 23-letnim

tem znużył

burzliwością

nią

Przeszkadzał

Sand.

Mussse-

dzień 28

września r. b.
— (0) Sprawa
naprawy
domów, których stan zagraża
bezpieczeństwu publicznemu,
będzie
roz-

swoją pa- a 1880 tym. Do salonu pani

jej „praco-

vet wpiowadził

Anatola

Cailla-

Franca (pod-

związku

Handlu

Waszyng-

ż potrzebą

— (y) Czy

będzie

Związek właścicieli

u-

podwyżka?

młynów

w

Wil-

nie zwrócił się do referatu do walki
patrywana na posiedzeniu komitetu z lichwą i spekulacją przy Urzędzie
rozbudowy
m.
Wilna
w dniu 2 Komisarza Rządu w Wilnie,
żądając
września,
na podstawie przedłożonej
kalkutacji
MIEJSKA.
zatwierdzenia
nowego
cennika
na
— Nareszcie. Sprawa lokalu In- chleb i pieczywo. Według tego pro-

Urząd ten od r. 1923

jekiu przewiduje się podwyżkę cen
na chlebie o 5 proc.
WOJSKOWA.

mieścił się

+ — (y) Dodatki
podoficerów.
Sprawa

stałe.

Komisja

wyłoniona przez p. Wo-

służbowe

dla

Jak się dowiadujemy

rozszerzenia

dodatków

służ-

bowych przyznanych oficerom i szefom kompanji, rozciągnięta została
na ogół korpusu podoficerskiego tj.
żawodowych sierżantów, plutonowych
i kaprali. Sumy na ten cel potrzebne

zostały już wyznaczone
i kwestja wstawienia ich do budżetu MSWojsk.
jest sprawą najbliższych tygodui. W
związku z tym wypłata dodatków
zniżkowych

dla podoficerów może

stąpić w przeciągu

przyszłego

siąca

bądź

a w każdym

na-

mie-

razie

nie

później niż 15 października br.
POCZTOWA.
— (y) Nowe znaczki pocztowe:
W dn. 1 bm. urzędy pocztowe
w
Wilnie rozpoczęły sprzedawać nowe
znaczki pocztowe, wartości 10 groszy,

stał się przykładnie ze

godną

towarzyszką

do pani de Caillavet.

swoją

wci

przy:
ŻA

ME

/ Póżna jesień. Już i zima. Ona nie

znosi

wiejskiego

klimatu

w

wilgot-

nym, chłodnym dworże. Lecz France

sjędzi — i ona siedzi. Choruje a sie-

dzi, Lęka się wrócić do Paryża aby
France nie wrócił do swojej akto-

Mniejsza. Płyną, mijają lata. W lat reczki. Nie może sprowadzić na wieś

dwadzieścia

po

pierwszem

spotkaniu

najukochanszego

syna.

Za nic!

Qw

dziesięcioletnią a Anatol Frence, choć dziwnym uśmiechem na ustach

po-

jest pani de Caillavet,

kobietą

pięć: syn ma już lat ośmnaście... i z takim

sześćdziesięcioletni, trzyma się jeszcze

wiedział jej kiedyś: „Mama

pisze naj.

wał z domu, jedni powiadają: do ho: jak wyraża się w książce swojej pa: wcale—wcale—P. Raoul Auernheimer zupełniej stylem pana Anatola Fran:
telu, drudzy, że prosto do pani Cail- ni Poupuet,
wyraża się nawet bez ogródki „jest ce*, I — i między Gastonem i Fran-

*

Było to jakoś między rokiem 1875

w

dzielania informacji o stanie finansów
komunalnych ważniejszych
miast w
Europie—bankierom amerykansk:m.

łavet — a na zawsze. Przypomina to
Ale pani de Caillavet nie była ani w porównaniu do niej młodzieńcem*.
z lekka opuszczenie domu przez Toł: żadną Ninon de Lenclos ani też žad- I któregoś tam dnia, przed zwierciadr. Pagello. Którejś wiosny w Nizzy
Byto tak, že pani de Caillavet nie stoja.
ną panią de Maintenon. Posiadała dłem, cichutko; niepostrzeżenie szepmiał prelekcję o Mussecie znany ko- była już bynajmniej
młodą,
kiedy
Zaś u pani de Caillavet . miał już tylko nieopisany wdzięk i urok, char: nęły usta pani de Caillavet po raz
medjopisarz Donnay, Zanotowałem poznała Anatola Franca. Niebyła też wówczas formalną drugą pracownię, me, jak mówią Francuzą, tudzież og pierwszy: Trop vieille!,.
bie jego spostrzeżenie, że w tych i bynajmniej szczęśliwą w małżeńskiem dokąd mógł schraniać się od burz romnie silną wolę. Tudżież — talent;
Już ona Anatola France — nie
ak ch rysach (nawet twarzy) maluje z p. Caillavetem pożyciu. Zamożność domowych. I tam go już była pani wybitny, wyjątkowy talent pisarski. utrzyma.
:
się u pani Sand seksualność plus — nie zawsze wystarcza, Całe jej de Caillavst zaczęła: urabiać na zna- Objąwszy formalny sekretarjat przy
Puszcza go tedy;niech jedzie. On
quantitative que qualitative. Dalej serce posiadał ukochany Syn, а$- komitego pisarza. Tam już niebawem Anatolu France, do tego stopnia też i szeroko korzysta z „— urlopu.
zaś uprzytomnijmy sobie, że — przy- ton; celem jej zycia i ambicją
było zaczął France pisać powieść „Le lys wprawiła się pisać jego stylem, że z
majmniej mojem zdaniem
niewątpli- prowadzić w Paryżu salon literacki, rouge"—która imię jego z dnia na czasem Ona pisała wiele artykułów Jedzie do Ameryki Południowej, dla
wygłoszenia całego szeregu prelekcyj.
wie—romans wenecki, 30-leiniej au: o możliwie wyjątkowym blasku.
dzień rozsławiła. Pani de Caillavet obstalowanych u znakomitego pisarza I-bomba pęka. Pewnego dnia wy:
słynny

interesują

Departament

tonie zwrócił się za pośrednictwem
radcy handlowego
przy
poselstwie
amerykańskim w Warszawie do urzędu wojewódzkiego w Wilnie z prośbą
o nadesłanie sprawozdań finansowych

W myśl tego zarządzenia
wszyscy
mierniczy przysięgli, którzy mają sie- spektoratu Sanitarno - Obyczajowego
dzibę biura na obszarze woj. wileń: w Wilnie została wreszcie rozwiąza:
skiego
a
otrzymali
upoważnienie na pomyślnie,

przed wydaniem

Amerykanie

Wilnem.

Stanów Zjednoczonych

lite-

i u progu salonu pani de Caillavet, niem, zaczęła dokuczać, wstał, żgarciał, chociażby tyłko biysk— miłości. rodzonej matki słynnego literackiego nął z biurka papier, pióro i kałamarz
Nazywa Sainte-Beuve ów błysk: 1е spólnika de Fiersa, współautora <Kro- i w szlafroku, z rozpoczętym artyku:

przez

się dowiadnjemy, amerykański komitet pomocy żydom ostatnio odmów.ł

bynajmniej

sławy

D-r

Wygodzki konferował w tej sprawie
z piezydentem m. Wilna p. Bańkow-

ni de Caillavet. Miodopłynne i szam- rafinowaną
dyskrecją tę dražliwą
pańskie zarazem. Co środa powtarza- kwestję, że zdawać się może, iż
rackiej — zawiodło. Nie podobali się ją się te cuda za jej obiadowym stonimi nic nie było”, Na wsi
lony, przežyty z Elwirą, urwał się nie, paralelnie!. Nie jest to żaden Sobie wzajemnie. Wszelako pani Cail- łem. Paryż ma znowu przodujący „między
tam u pani Caillavet jest za parkiem
jak urywa się błyskawica. Z „ko: „wyjątkowy wypadek*.
Przeciwnie. lavet zaprasza do siebie na wieś Bureau d'esprit — jak za czasów jakaś ścieżka wiodąca w pole, któ]
chanką pierwszych
dni* nie doszło Wyrozurmniałość
dla takich paralel u- France'a z żoną i córka... Lecz i wów- pani Duderant, panny de Lespinass, tędy on
i ona szli często na długą
do epilogu — np. przyjaźni.
chroniłaby
od
wielu szarpań się i czas jeszcze lody nie zostają przeła- pani Rócamier a Anatol
France ma przechadzkę „na spotkanie księżyca”...
. Utrzymuje Sainte-Beuve, że przy- breweryj...
mane. Tymczasem następuje komplet: swoją Egerję, która go wykierowuje O tych
„spotykaniach księżyca* ‚га
jaźń między mężczyzną a kobietą mo:
Teraz zaś już nieodwołalnie Кгор- ne zerwanie France'a z żoną. Gdy na wielką, żwielką znakomitość lite- często coś mowa...
||

ne intermezzo nie miało—jutra. Gwał:
towny, burzliwy, upajający rok sza-

związek kominiarzy żydów
zwrócił się w swoim czasie

do Magistratu z prośbą o zniesienie
SAMORZĄDOWA. tegoż zarządzenia,
lecz
Magistrat
— (x) Opracowanie projektów prośbę pomienionych uchylił, Wobec
sterstwo Spraw Wewnęłrznych nade
słało do Woj.
Komendy
Policji w preliminarzy budżetowych. Z dn. powyższego,
w
dniu wczorajszy'n

za-

po

uniknie

miejsce w lokalu obecnym.

kominów,
w Wilnie

Min. Reform Rolnych)

(o) Sprawa

również

ostatnio przez Magistrat zarządzeniem

įeždža do szkoły oficerów policji w
Warszawie. Na stanowisko te wyznaczony
został
podkomisarz
Gliński
z pow. Wilejskiego.

winni zareje- szkół rozmaitych.
Magistrat m. Wilna niejednokrotstrować się w urzędzie wojewódzkim,
ległych podatków.
W . sprawie oddział wodno-pomiarowy
do dnia nie przyrzekał udzielić dla inspektowydanych przez Min. Skarbu prze: 11 listopada 1926 r., przedkładając ratu lokalu w innem miejscu, lecz
pisów o umorzenie zaległych podat- wymienione w tem zarządzeniu
do- Sprawa nie posuwała się naprzód.
ków dla zubożałych
kupców panuje kumenty.
Obecnie Rząd przeznaczył na ten
pewna niezgodność poglądów między
W
tymże
numerze
Dziennika cel lokal w domu Nr 4 przy ul. Że:
organizacjami,
powołanemi do ukła: Urzędowego wskazane są dokumenty ligowskiego,
gdzie dotychczas się
dania list zubożałych kupców a orga- jakie winien złożyć razem z podaniem mieściły resztki pozostałe po związnami skarbowemi. Urzędy skarbowe do urzędu wojewódzkkiego ubiega- kach zawodowych i z którego one
są zdania, iż można umarzać podatki gający się o nadanie uprawnień i ty- winne są ustąpić ostatecznie do dnią
zaległe za rok 1924,
organizacje zaś tułu mierniczego przysięgłego, oraz LIX rb,
kupieckie i rzemieślnicze, wychodzące zawiadomienie o przedłużeniu termiPo dokonanym kapitalnym remonz założenia, iż najgorszym
dla
ku- nu
składania podań do dnia 15 cie zostanie do tego lokalu przeniepiectwatylkobył rok 1925 domagają się września r.b. Podania te należy skła- siony
inspektorat
san. obycz. na
—

ludność

spotykania się z klijentami inspektoratu we wspólnej przychodni, jak to

z dawnych rządów zaborczych lub też w domu miejskim Nr 5 przy ul. Zauiszczenia za ten pozo- od rządu polskiego, oraz praktykanci walnej, gdzie się mieści również prapodatku od lokali już w na mierniczych przysięgłych (w tej cownia doświadczalna szkolna, do
przewidzianych w nowej liczbie i geometrzy, upoważnieni przez której codzień uczęszczają uczniowie

ża. W centralizacji wywozu
Ministerstwo Rolnictwa i D. P. widzi
środek do ujednostajnienia podaży Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr. 89,] z dnią
zboża polskiego na rynkach zagra20 Vill 1926 r.:
umorżenia podatków
zaległych
nicznych, do poprawy jakości wywo— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dn. 6 dzień 31 grudnia 1925 r.

kin,

2

Urzędowym Wojewody Wileńskiego
z roku 1914, —-podat- Nr. 9 zostało ogłoszone zarządzenie
nicy obowiązani
są płacić podatek o rejestracji mierniczych przysięgłych,

w po-

— Rozporządzenie M-ra Przemystu
Handlu z dn. 31 VII 1926 o zmianie R-nia
M-ra Przemysłu i Handlu z dn, 10 X 1924

—

CZWARTEK|

go komornego

z dnia

wego dla firm i organizacji zagranicz27 Vili 1926:
nych. Dążąc jednak do naprawy sto— Rozporzadzenie M-ra Przemyslu i
sunków w dziedzinie handlu zbożem, Handlu z dn. 24 Vil 1926 o zmianie taryfy
telegraficznej i telefonicznej (poz.
Ministerstwo Rolnictwa i D. P. odno* porów
si się przychylnie do wysiłków solidnych firm wywozowych w kierun*

podatku od

156,50

"KRONIKA

i rozporządzenia» w wysokości
8 proc. od podstawowe-

20 VIII 1926:
Rozporządzenie M-ra Skarbu

Z «Dziennika

sprawie

kolejowa

Należy tylko życzyć by Dyrekcja
Robót Publicznych zakrzątnęła się
szybko koło remontu lokalu.
— ( Zmiany w policji. Za— (x) Interwencja posła Wy:
stępca kierownika urzędu
śledczego
na m. Wilno podkomisarz Bujko wy- godzkiego. W związku z wydanym

lokali. Wobec tego, iż z ważnością artykułem pierwszej potrzeby. '
od dnia 1 sierpnia rb. wprowadzo*
— (k)
Koniiskata.
Komisarjat
na została nowa ustawa
o podatku Rządu fta m. Wilno w dniu wczoraj:
od lonali, która ujednostajnia ten po- szym
skonfiskował
jednodniówkę
datek w ten sposób, iż zamiast do- Białoruską „Życie Młodzieży* za artychczasowych
podatków państwo- tykuły „Do walki z nacjonalistycznym
wych od lokali, komunalnych od lo: uciskiem* i „Swobody więźniom pokali i podatku kwaterunkowego, ma- itycznym*.
gistral będzie wymierzał jeden poda‚ — (t) Rejestracja mierniczych
tek z jednym
nakazem płatniczym prysięgłych. w ostatnim Dzienniku

dytów oraz silniejszego nacisku podatkowego,
zwłaszcza
na te sfery
producentów rolnych, które są głów:

INFORMACJE.
sprawie

chybionej

ku wstrzymania prolongowania

szwedzkich, która przy okazji pobytu
na Targach ma zamiar także zwiedzić
. ośrodki gospodarcze Polski.

W

do

skutki

S

miała żadnej

podążającemi
do inspektoratu, tembardziej, iż czynność jego trwa od godz. 10 do 13.

wartościowe

dolarowa

w do-

ze szkoł położonych

młodzież

mu przy zbiegu ulic Wileńskiej i Że-

_ ligowskiego nie będzie
25,09
У
stycznośc: z osobami

3521
=

25,15
=

Papiery
Pożyczka

3142 _

31,58

31,50

Sa: m

zajęci

zaa

2

12745

sam zaś lokal będzie oknami „e
cony ku podwórzu; w ten spos

ao
›

AC ach
‚
‚

a
E

Wiedzą 10
iż w drugiej Włochy
są

8.98 _ wejście zostanie urządzone od zaułka,

000 _ 9.02

Nowy-York

dążyły z
Zawalnej,

klijentki tej instytucji będą
ulicy
strony
+ miasta od

ь
e

й
==

Z

średnich zbadała teren i orzekła, iż
lokal został wybrany Kaime, gdyż

KES

aa”

Z.

ring

jewodę z uczestaictwem prezesa Komitetów Radzicielskich przy szkołach

1926 r.

i

podat-

zapasów zboża

WARSZAWSKA

1 września

VII1 1926 w celu wykonania Ustawy z dn. ków i opłat,
sprzedaż przedmiotów,
nadmier- 25 Ill 1926 o uiszczaniu podatków bezpo- zajętych u rolników, niemoże mieć
średnich i'niektórych opłat skarbowych w
ю
OE
przez cztery tygodnie podczas
naturze zbożem I węglem (poz. 505);

W ostatnich dniach odbywają się
się
Przygotowania do otworzyć
z
inicjatywy
P. Ministra Rolnictwa i
Targów
września
mających w dniu 5

Wschodnich

GIEŁDA

— (o) Ulgi dia rolników.
W.
myśl ostatniej instrukcji o przymuso-

WSCHODNICH

nia z handlu zbożowego
nego pośrednictwa.

nich.

EC

W sprawie tej związki
kupieckie
i rzemieślnicze
wysyłają
do
władz
odnośnych . odpowiednie memorjały,

żonego zboża oraz do wyeliminowa-

z

CZW

*r

zbudziła w Anatolu
literackie. Ona

France

ambicje

go otrzęsła z wrodzo-

nego, niewysłowionego lenistwa. Ude-

a on je tylko— podpisywał. Ona pa- czytuje pani de Caillavet w amerynowała nad umysłem France'a; u niej kańskich gazetach, że do takiego to

w biurku

leżały

jego rękopisy. Ona

a takiego miasta przybyli i na

ce'em jest taki jakiś
nek.. I gryzie się,

Caillavet. Zatęsknia

jedyną życia osłodą.

napięty

dręczy
się

stosu-

pani

za

de

synem,

:

Aż oto i z powrotnego bronchitu

wywiązuje się ostre

zapatenie

płuc.

Umierającą odwożą ją do Paryża. W
ostatnim przedśmiertnym momencie,
całkiem przytomna lecz

nawpół

już

na tamtym Świecie, chwyta papier i
ołówek i pisze ostatnie w życiu sło-

wa: „Gaston ef Fr...*. Nie miała sił
dokończyć

_

trzeciego

wyrazu.

Przybyły pospiesznie Anatol Fran:

wiel- ce nie zastał już

tej, co z
wać ze zwykłą systematycznością. ówczas bardzo nietowarzyskiego) nie- rzyła jak stalą w skałkę i posypały formalnie pośredniczyła między nim kiem obecni byli przyjęciu. pan i pewnością nieminiejprzyniż życiu
dla rodzonego
Tedy zmieniła Mussetta na poczci« mal gwałtem Lemaitre. France też się iskry nietylko niezrównanych pism a światem, Sam on na egzemplarzu pani Anatole France. Pani! Któż może dziecka żywiła dłań matczynego uczuwego

(i

ktora—aby

urodziwego

wypocząć.

a tęgiego) do:

Dr.

Pagello

la reposait delicieusement de Musset

niebył już wówczas

dości*;

czterdzieści

„pierwszej

parę

lat

mło-

lecz

i

niezrównanej..

konwersacji.

którejś ze swych

książek położył na- być ta

liczył Nieokrzesany, niechlujny, dzikus oka- stępującą dedykację: „Pani Arman de Bożel..

sobie, I też był w małżeńskiem po. zał się prześwietnym
materjałem na
jak, jeśli mnie pamięć nie myli, wyra- życiu nieszczęśliwy, Mól książkowy, najprzedniejszą, wymarzoną ozdobę—
„ Zil się czy nie Maurras autor znako- odludek, zadomowiony nieznosił scen, salonu literackiego.
mitego Studjurm „Le amants de Ve- których mu żona nie szczędziła. Mó
lon pani de Caillavet zaczyna
Sąlon

Caillevet ofiarowuję tę książkę,
rejbym

nigdy bez

niej

gdyż bez niej wogóle
książek”.

I nie był

nise*. La rćposait.. Zupełnie jak wy- wiąc krótko: żle żyło z sobą małżeń: promieniować. Rozchodzą się słuchy mancki kompliment

to

nie

nie

któnapisał,

pisałbym

żaden

szar-

pani

Anatole

France?

°
Wszystko wykryło się

rychło. Rzekomą panią

aż

France

prześliczna aktoreczka, z

Mój

po stylowym

ai

więcej jeszcze...

W liście pisanym do doktora, któ:
nadto ry ją leczył, wyraził się o zmarłej

którą

była „une femme admirable*, a list zakoń
był czył słowami:

się autor „Ogrodu Epikura* poznał
na Atlantyku i która mu towarzyszyła

gdyż od dziesię:
taborecie. stwo. Pani France była przyznać trze- na cały Paryż o przedziwnych kon. ciu Jat już pani de Caillavet nie żyła. nieodstępnie podczas całej amerykań:
Czysto cerebralne upodobanie po- ba, rzetelnie nieznośną.
wersacjach France'a, prowadzonych
Była to — miłość? Pani Pouguet, skiej źourmee«
Wrócili nawet razem
Zetknięcie się ze sobą Anatola co niedziela u kominka w salonie pa- która wie wszystko, traktuje ztak wy: do Paryża. Lecz Anatol France roz:
ągało panią Sand ku takim jak Mus-

godny fotel

cja —

„Życie moje

skofńczone*,
Jakoż po śmierci

teraz już

pani de Cailla-

vet żył już tylko sam piętnaście lat.
Cz.

J.

$

4
Rysunek

nowego

godło

państwa

otoczonej

ramką w stylu renesansowym. Kolor
znaczka
wyraźnie
pomaraficzowy.
Znaczki stemplowe dawnych
nakla-

dzonego

dów nie tracą swej ważności.

łososia,

Cóż na to p.p. Remer i Kulesza?

Czy pod ich kontrolą i za ich

przy-

— (x) Otwarcie
przystanka
kolejowego Białohruda. Z dniem

zwoleniem coś podobnego się stało?
— (t) Akcja ulgowego zakupu

1 września

Staraniem Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego i w celu ułatwie-

r. b. Otwarty

jowy Białohruda
Lida.

drzewek

zostanie do

owocowycp

kole: ków.

użytku publicznego przystanek

na linji Warszawa—

dla

rolni-

radykalną zmianę w naszych
stosunteatralnych Ėsprowadzily niskie ceny
—
Niedzielna popołudniówka.
W
niedzielę o godz. 4-tej p. pł, graną będzie
čiesząca się nadzwyczajnem
powodzeniem
w _ sezonie letnim komedja Katerwy <Urwis». W roli tytułowej wystąpi L. Pillati.
Ceny miejsc od 15 gr. do 2 zł.
— «Kobieta, wino i dancing»,
taki

nia rolnikom zakupu na okres jesienny drzewek owocowych
poczyniono
starania w jednym z zakładów ogrodnieczych (W. Kleniewski „Lemszczyzna

W związku z powyższem Wilefską ; Dyrekcja Poczt i Telegr. w

uwzględnieniu prośby miejscowego
związku osadników wojskowych za- — Szczekarków*) o ulgowe warunki
Kredyt
udzielany
mierza uruchomić na tym przystanku zakupu przewek.
będzie
przy
masowym
zakupie
w
specjalny punkt pocztowy, pod wzglę:
dem odbierania i przyjmowania zwy: sposób następujący: przy zamówieniu
połowę należności plus 10 proc.
za
kłej korespondencji listowej.
opakowanie, resztę weksie
żyrowane
PRACA | OPIEKA SPOŁECZNA przez właściciela większej własności
— (k) llu robotników zatrud- z terminem 2—2,5 mies.
— (y) Zjazd
Otodoksów.
W
niają roboty miejskie. W
ciągu

ubiegłego tygodnia przy
robotach
miejskich było zatrudnionych ogółem

614 robotników, z czego |1) przy ro-

botach drogowych — 111 robotników, 2) robotach wodociągowo-kanalizacyjnych — 318 robotników,
3)
wydział elektryczny zatrudnił — 168
robotników, 4) przy robotach różnych

pracowało — 22 robotników. Ogólnie
rabiał 3—4 złotych.

Poświęcenie

lokalu,

RÓŻNE.
Wczo-

denta

miasta

vice-prezy-

p. Łokucijewskiego

zaproszonych gości poświęcił

nowy

i

lokął przy ulicy Mickiewicza 4, znanej

ze swej dobroci wyrobów
cukierniczych tirmy «Franboli», który mieścił
się dotychczas przy ulicy Wielkiej—
Ulicy Mickiewicza z dniem wczorajszym przybył sklep wyróżniający się
gustowną i ładną wystawą oraz wy:

gdem

zewnętrznym.

należy

powodzenia.

jaknajtrwalszego

5

`

— Teatr Polski. Dziś graną będzie
po raz drugi świetna komedja OrzymalySiedleckiego <Spadkobierca».
|

BILANS
zł

1. Kasa i sumy do dyspozycji

Banku

49,549 si
2.
S
547,635 6
3. Fundusz
18,286,261 68 | 4. Lokata

terminowe
6.1. Pożyczki
Banki <Nostro»

26|
29,099,179
3,969,507 30

8. Tymcz. zob. Państwowego- Banku

Przyczyną

szczurczego” i rodzimych przywódców
umysłowych ludu pomorskiego, Po:
morze zawdzięcza
bezwątpienia
w

pierwszej linji zachowanie swej
skości

przez czas niewoli,

6,185 766 04

4824589

95,524 57
985520 96 | 14.

listy zast.
Fundusz
na

zast. i obligacji
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RAZEM

127,988,377
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za

—

28955 36

167.660 92
ста
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) Angielskie.

Paltotowe

krajowych

Piusz-Kotik na palto.
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DARMO

OPRAWIO

Е

jez

undurki,

suknie,

lo

m. 7.

rzyjmowane

kie.

7.

pluszu do SdówikiEnia:
ICE. I ut Gogh i

roziniaru 35x45

może

szczegóły

otrzymać każpo

nadesłaniu

adresu I znaczku poczt, za 16 gr.

Adr. Warszawa, Piac Napoleona Skrz. pocz Nr 627.

POWR

сРа

Wileńska 34 m. 3.
Przyjm. od 4 — 7.
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rzyjmuje do roboty suknie, kostjn=

szycia. Skopówka 7 Wyk aaa
m, 8 (ostatnie wejście ; aknratne, Ceny przy-

med. LEWIN
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e
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KLASA bilety są w sprzedaży
Cena całego losu 40 zł.
„
„
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5
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5

Miekisviea 3% |
-

„gc. M.KlinikMienieki,
Kiwi”parownia
Urię ankad
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'
s
„pri Ain
m
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500.000

wygrana

Główna

Do
yla kierowniczka
B szkoły zawodowej udziela łekcji
kroju, robót, — przyj:

2

wynajęcia:

duże

pokoje

umeblewane,

nie-

z elekt-

Roczne

Kursa Handlowe

INTERNAT

dla uczącej

krępujące,
alną
używalnością
kuchni, oraz 1 pokój
oraz obstalunki na umeblowany.
iałorobotę włóczk., szali, stocka 6—5, od godz.
chustek, pantofli. dla 9—12 i od 6—8 ppoł.
dorosł. i dzieci, UI. W święta od godz. 11
3 go Mala d. 7-m. 17.
do godz, 4 ppoł.
stoja. 2 — 5 godz.

BUCHALTERJA
Arytmetyka

watowe

+

w Wilnie.

OGÓLNA HANDLOWA.
BANKOWA,

(- PRZEMYSŁOWA,

Handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka

Handlu

rawoznawstwa.

|

Ра
mieszkanie

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane;
Stenografja, Nauka Pisania na Maszynach, oraz języki Angelski,
Francuski i Niemiecki.

całkowitem

Ė

Urukamia

a

młot

dzieży. Bazyljańska 2
z ewentu- m. 19 od 4— 6 godze

rycznością. wejscie nie

muje obstalunki na
wzory do wyszywania,

Zarząd powyższych Kursów koncesjonowych
przez Min. W. R.i
O.P. egzystuących od r. 1919 zawiadamia, i4 zapisy na Kursa na rok
biezący przyjmuje sekretarjat Kursów we wtorkii piątki w godz. 12—2 w
lokala Szkoły Pisania na.Maszynacb, przy nl. Mickiewicza 22 — 5.
Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz, od 6 — 9 wiecz.
Program obejmuje następujące przedmłoty*
3

|

stępe.
uł.
Sienkiewicz.
29—9 M. Wileńska

OK OJ duży;

słoneczny:

umeblow.

,

2

utrzymanie,

gogódne,
m.

waru!

Gdańska

U

8 front.

IKS

° Du F. Zwieżyński
z

utrzyma-

niem. Opieka
trosiliwa. Foitepian
na
miejscu.
Mickiewicza

na

osoby. Wanna. Całodz*

rzyjmę ucznia lub

Prywatne

:

s dostawą do domów

uiymkkiem, - Opieka

© zapewniona. Tanie | [, H. Mirpol
W PE

ż
Państ O00U

:
Loterin

dy. Bliższe

i pluszowe,

Karwowski

$

Wykłady będą się odbywały 3 razy tyg. w g. wiecz.

-2—3.

powrócił. Choroby
płuć, nosa, gardła i

uszu. Godziny przyjęć

od g. 7 m. 30 do g. 8

m, 30 rano

i od g. 4

do g. 6 pp.,

ul. św. Jakóbska 16—5
gubiona książeczka
Z wojskowa
Nr 206
wydana
przez

P. K. U, Święciany na

imię Oziałło Adolfa
zamieszkałego
w
strażnicy obchodowej
Nr 13 na 494 kim. na
linii Ignalino—Nowe

Święciany,

Słarteiaw

e

ė

uniew ażnia się,

Węsdswca

$

Eater iologias Patalogja g“

:

tabryk:

Firanki.
Kołdry

Gobeliny.

Crepe-georgette.

Amaloiojs Li siolacja, SA

Telefon. 1—47.

-

Materjały meblowe.
Mokety meblowe.
Plusze meblowe.
Chodniki.
Narzuty

Dywany od zł. 7,80

Krepe-de-chine.

ZIEMIAN

w ramie wartości 30 złotych

i zagranicznych

des.

Biały

ZWIĄZKU

e

trymestrze),

Wyktadane
są nastepująco przedmiouy:

i bławatnych materjałów

Сгере-Магоса!п.
Wełna na suknie w now.

Jedwabie.
Jedwabie paltotowe

0

szpitalach i instytu-

© Kierownictwa:
oe
WIĘ R U S BLS Wicław $
$$ Jasiński. Świadectwa pielęgniarki zawodowej będą wy” ©

na

na

w

:

ev kursach biorą„udział profesorowie „pastej Wszechnicy ©

|) Na prowincję wysyłamy odwrotną pocztą u
kolektora K. Gorzuchowskiego Zamkowa 9
@

1843 r.

`

z

©

nteligentna

26

Na sezon jesienny
Kostjumowe ) Krajowe

Zie

i praktykę

cjach dziecięcych (w II i Ill-im

:

Wilno, ul. Niemiecka 26.

z pierwszorzędnych

ki

@

Program obejmuje sześcio miesięczny kurs

teoretyczny

e
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ieri
Dzieci

ROCZNYM).

(Z PROGRAMEM

$

3

i
i
Pielęgnowania

Kursy

e

Nr.

ul. Zawalna Nr 1.

AE

sS2151047

otrzymaliśmy bogaty wybór sukiennych

a

Lewis Stone.

5

ė

т

A

й

Nowarro,

1

;

2

Р

A

1,265 330 99
115,524 38

| c
НУга .

i

Dziś będzie wyświetlany film
U c H E“
dramat w 9 aktach, pódług słynnej
powieści Rafaela Sabatini,

a

Glębockim w Glębokiem

KRESOWEGO

127,695,084 44 3

RAZEM

ix

G

5

0

125631 02

®

wyłącznie

я
=

1,042,763 66

inkaso

26

Mu „M. GO
od

sM

dzi

339,213 07
4,150,807 64

BILANSOWA

z tytułu
Wierzyciele
..

28

92|
— 167660
—

z tytulu gwarancji:
28, Diužnicy
L

Różni

5

a

OS

Kalwaryjska

sklepu

W Oddziale

7438 97

ink

27. R żni

karza w ciągu całego dnia.

Alice Terry, Ramon

Ze składu Zawalna Nr. 1.

_— 3,729 05 | 24, Pożyczki terminowe na zastaw weksli — 35161 45 $
5,090,435 51 @
425,247 47 | 25. Sumy przechodnie

ы

4

2 uczen. | VVęgiel opałowy
ZG
| SS
3,254051 98 - WWKZONSNEREWENEZZENEDZY
Szkół śred ma | „ajiepszych gatunków na zimę poleca
i
26012

3,319,420 23 | 22. Nawozy Sztuczne
15,089 74 | 23. Procenty i prowizje

127,695,084 44
PS |
631-90
si

głównych:

75856 69

sztucznych

33,557 51 | 20. Odbiorcy nawozów

rolach

0

co bę:

„ Jednoczešnie zarządza wylapywanie wałęsających się psów przez ra-

wypuszczeniem

„SCARAM
W

||

Uuper

Ze

55,88

1,868.642 35 | 21. Dostawcy nawozów sztucznych

BILANSOWA
A

ga właścicieli przed

SPRZEDAJE:

33,169 37

od list.

22. Kosżty handlowe

25. Wierzyciele z tytułu nabytych majątków
26. Rachiinki Oddziałów

się na start

PESIESR
!

25

2184700
zapłatę kuponów

4,107.634 13 | 18. Zadatki i wpływy na nabyte parcele
2119585 02 | 19. Wpływy z eksploatacji majątków

Z

-

463 76

waluty

366.806 81 | 17. Wierzyciele z tytułu nabytych majątków

23. Sumy Przechodnie
24, Eksploatacja lasów

po południu.

AKRZE

963.136 24

207,826 55 | 15. Raty przedterminowe

|

się wścieklizny z bardzo licznemi
wypadkami pokąsań ludzi przez psy
o jawnie wściekłe. Wobec czego ostrze-

2

2.421 39

list. zast. i obligacji

umorzenia

szerzącej się wšcieklizny.

o nie

punktualnie

Zawodnicy winni stawić
godz. 1—ej m. 30.

5 068.573 48

19. Dostawcy nawozów sztucznych
20. Odbiorcy nawozėw sztucznych

E

2—ej

się

bandy dywersyjnej.

Komisarz Rządu stwierdził „w o: psów na ulicę bez kagańców,
statnich czasach zastraszające szerze- dzie surowo karane,

13929663 56

9,177,846 94 | 13. Tymcz. zob. Banku Rolnego na 8 proc.

18. Ruchomošci

SOM

godz.

GL

bieżące funduszów admi6. Rachunki
nistrowanych

451,122 63 | 16. Eksploatacja lasów

| ku Hsbewo1ce

!

Rzecz dzieje się w miasteczku Gawriliaci, w Paryżu w pierwszym okresie rewolucję |
Fraucuskiej (1788 i 1789 r.) Prolog do obrazu <Scaramouche»
odśpiewa p. Janina
Korsak Targowska. W czasie prologu zespół baletowy odtańczy <Gawota»:
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25
gr.
=
KINO CZYNNE; w niedzieję od godz. 3-ej, w dnie powszednie od godz. 5 ej.

47,134,264 68
4011,102 55
25 899,110 18

17. Nieruchomości

3

Polska

nie będą,
Zawody rozpoczną

SALA MIEJSKA RERRAEECO,

963.136 24 | 19. Listy zast. i obligacje w obiegu

16. Ogólne koszty parcelacyjne

Inkaso

pol-

na
r
Obrotowy
Reformy
Rolne
у
$
!

630,108 65

27.

|

w dniu wczorajszym odbyły się zawody
eliminacyjne miejscowych lekkoatjetów polcjantów.
3
т

Miejski Kinematograf |

15. Wydatki na eksploatację majątków

ZĘ

a

9. Banki «Nostro»

13. Zaliczki na komisową pąrcelację
14. Dłużnicy za nabyte parcele

SUMA

lekkoatletyczne

filomatów pomorskich, jedynych istot.
nych spadkobierców
„Związku Ja- i po tym terminie zgłoszenia uwzględniane

47,134,264 68 | 12. Różnice kursowe

12. Majątki własne do pazcelacji

domu

Komitet prosi Obywateli miasta o
udekorowanie okieni balkonów kwia*
tami i dywanami.
Posiedzenie Komisji Rautowej wyznaczone
zostało na godz. 6 dnia 3

policji. dzenie bramy tryumfalnei na placyku znaczono ną dzień 4 września w Ssoprzed księgarnią p. J. Zawadzkiego; botę o godz. 7 w. w sali Urzędu
W związku
z zapowiedzianemi na po: 5) zwrócić się do Dyrekcji
Poczt i Wojewódzkiego.
łowę października
wszechpolskiemi
zawo: Telegrafu
0
udekorowanie
gmachu
Delegacje i przedstawiciele korpodami lekkoatletycznemi policji Państwowej

Zawody

zawodnika
1
złoty.
Lista
zawodników
zamknięta zostanie w dniu 4—ym września

rachunków.

5,586 63 | 11. Fundusz

11. Fundusze administrowane

21. Budowa

samobójstwa

555,800 — | 8. Redyskonto weksli

zastawnych i

emisyjnych

pożyczek

wiejewiczówna.

jak wynika z pozostawionego listu
jest
zawiedzłona miłość.
— (x) Skutki jgrania z bronią. W
dniu wcżorajszym, w godzinach przedpołu-

7. Wkłady

Rolnego do dysp. Banku

obligacjach

Ingresowego.

wrzešiią w sali Województwa. Ko
|
Ligi Robotniczej o urządzenie bramy misja Kwaterunkowa
przygotowała 4
tryumfalnej na placu przy kościele 138 mieszkań dla przybywających ‹
św. Kazimierza;
4) zwrócić
się do gości.
Związków Chrześcijańskich
0 urząOgólne posiedzenie Komitetu wy-

PKP

z tytułu likwidacji b, ros.Banków 304,053 53
709,601 41 | 5. Wpływy

B. Weksle protestowane

10. Raty

— (k) Zawiedziona miłość przyczyną samobójstwa,
W dniu wczorajszym
około godziny pierwszej w południu, powiesiła sięw hotelu <Plaż> Jadwiga Da-

1. Kapiłały własne

0 Pa
:
. Papiery wartościowe własne
4. Weksle zdyskontowane

w listach

I KRADZIEŻE,

Rolnego
Nazwa

Gr.

2,566,899 39 |

Ё.

9. Pożyczki

$. Ктейгтуй-

dzień 1.go sierpnia 1926 r.

na

3
rachunkėw.

Nazwa

i

WYPADKI

b.

TEATR i MUZYKA,

Państwowego

Słan czynny,

komedja

komitetu

Ujęcie szajki

same za

siebie. Znanej firmie na nowym miejżyczyć

najnowsza

skiego, która się ukaże w Teatrze Polskim
w poniedziałek najbliższy,

(1214

pocztowego; 6) zwrócić się do Rekwziąść
tora Uniwersytetu S. B. o zawiesze- racyj i związków, życzących
udział
w
uroczystościach
ingresonie festonów na ulicy Zamkowej przy
Przed zawodami odbył się marsz (z ob: gmachu Uniwersytetu (Zamkowa
11). wych, meją się zgłosić w piątek @
ciążeniem) na przestrzeni 5 kilometrów. Do
przy gma- 3 września do Ks. Profesora Cichoń:
czterech uczestników z U wylotu ulic Zamkowej
dniowych, w Niemenczynie
miał
miejsce marszu stanęło po
najbliższym okresie czasu, prawdo- nieszczęśliwy wypadek. Małołetni Stanisław każdego komisarjatu i rezerwy policji. Pier- chu
Województwa
ma
stanąć łuk skiego (Mostowa 12, m. 2.) og. 6—8,
podobnie jeszcze w pierwszej
poło- Hajdukiewicz w czasie zabawy z nabitym wszymi do mety w czasie 32 minuty przy: tryumtalny staraniem
Ziemian. Wej: po południu.
wie bm. odbędzie się w Wilnie zjazd pistoletem własnej konstrukcji przez nieo- szli dwaj posterunkowi z I i [V komisarjatu. ście do Bazyliki będzie udekorowane
Pozatem program zawodów
przewidydelegatów żydowskiej organizacji or- strożność spowodował strzał i ranił šmier- dywał bieg na 800 mtr. skoki wdal i przez Magistrat.
telinie
w pobliżu
stojącą też
małoletnią
todoksyjnej („Mizrachi*). Między in- Kondratowiczównę,
która
odwieziona
do wzwyż, rzuty dyskiem, granatem i kulą.
Że względu na to, że zawodnicy z branemi poruszane będą na zjeździe spra- szpitala w Wilnie niebawem zmarła. Poszmuklerów.
kn czasu i stosunkowo krótkiego czasu od
wy omawiające organizację
wybor: wyższą sprawą zajęły się władze sądowe.
rozpoczęcia
treningów,
wyniki
uzyskane
W związku z podaną
przez nas mi oddziałami
wywiadowczemi.
Po
czą do żydowskich gmin
wyznanio- BB266606666666666066660006446460664 podczas zawodów dotychczasowych rekorwych na terenie województw wschodwiadomością o aresztowaniu w Do- ukończeniu
Śledztwa
aresztowani
dów nie zmieniły.
Kierownictwo treningów
lekkoatletyczi kszycach
nich. Biorąc pod uwagę silne wpływy
bandy szmuklerów
dowia- członkowie bandy w liczbie 11 osób
nych spoczywą w rękach podkomisarza dujemy się, że na czele stał
Owsiej zostali przekazani do dyspozycji wła:
organizacji ortodoksyjnej wśród szeBujko.
— Filomaci
pomorscy ucze
Rubin, który jak wykazało śledztwo dzom sądowo śledczym w pow. Dzirokich mas społeczeństwa żydowskier
Zawodom
przyglądał
się
komendant
Na
miał pewien kontakt z bolszewickie: śnieńskim.
go na kresach wschodnich zaznaczyć stnicy procesu toruńskiego
miasta nadkomisarz Reszczyński.
E
dzień
12
września
r.
b.
przypada
musimy że konferencja ta będzie silZawody pływackie.
nie obesłaną przez delegatów prowin- 25 letnia rocznica ogłoszenia wyroku
w
słynnym
procesie
Toruńskim
1901
r.
W
dniu
5 września r.b. odbędą s'ę zań
cjonalnych.
с
X
pływackie.
gimnazistów
i
studentów
filamatów
° — ZT-wa Pszczelniczego Ziemi i filaretów Pomorza. Proces ów, słynAresztowani bandyci,
Piasecki
i kowy
policjj pow. Wil.-Trockiego,
rogram zawodów obejmuje następująj
Wileūskiej. Podaje A
do wiadomości
Lewandowski, za pośrednictwem ktėce konkurencje, 100, 300, 1500 mtr. — styl Niewiarowićz, który przed niedawnym
szczelarzy Ziemi Wileńskiej, że T—wo ny w dziejach męczeństwa Pomorzz, dowolny, 100 mtr. styl klasyczny (żabką), czasem dokonali napadu
przechowywano broń i przedna
pociąg rego
szczelnicze błerze udział w wystawie
o- swym okrutnym wyrokiem wtrącił do 100 mtr. nawznak oraz skoki i popisy pły
wązkotorowy
pod
Lidą,
przyznali
się
mioty
skradzione,
a teżotrzymywano
gredaiao piasasiniazej w.Poznaniu 28 IX— więzienia kwiat studjującej młodzieży wackie.
Dochodzenie w tej spraX b.r. i prosl o jaknajliczniejsze wzięcie
do winy, wydając szereg wspólników, amunicję.
Towarzystwa
sportowe,
jak
również
się dziejów
udziału w niej. O ile będą jąkie eksponaty, pomorskiej za uczenie
zbrod- wie prowadzi specjalnie delegowany
pragnący wziąć
udział w Między innemi zeznali, że w
Strąszny wyrok, nieby- niestowarzyszeni
Zarząd T—wa prosi o przedstawienie tako- ojczystych.
awodach winni zgłosić się na przystani niczej akcji dopomagał
im posterun- aspirant Michalewicz.
wych do 15 b. m—ca do Sekretaijatu T—wa
wały w dziejach
kultury,
wzruszył Wil. Tow. Wioślarskiego pomiędzy godz.
(ul. Mickiewicza 38, gimnazjum im, Lele- całem Pomorzem i pobudził Polaków 6—ą i 7 m, 30 wieczorem z listą wystawia»
wela) w
godzinach biurowych. Jednocześnie
nych zawodników opłacając za każdego
komunikuje się, że miesięczne zebranie od. do spotęgowanej pracy. Działalności
będzie się nie 3 b. m,, lecz 10 wrżeśnia
r. t. j. w drugi piątek miesiąca.

<Franboli» znane są ze swej pierwszorzędnej jakości i przeto zalecać

scu

tytuł nosi

204

do Ingresu J, E. Arcybiskupa
Jalbrzykowskiego.

uczcić
rocznicę
25-letnią
procesu
Komunikat z posiedzenia
zjazdem
jego
uczestników. W tym
Na zebraniu Komisji Komitetu d.
celu utworzył się komitet
z grona
uchwalono:
1) zwrócić
skazańców.
Zjazd odbędzie się w 31 sierpnia
© udekoniedzielę dnia
12 września r. b. w się do Dyrekcji Kolejowej
2) Ostra Brama ze
Toruniu
w
zamkniętem
kółku
ze rowanie dworca;
współudziałem
uczestników procesu strony dworca będzie udekorowana
przez Magistrat; 3) zwrocić się do
i filomatów pomorskich jako”gości.

Wobec

Wyroby firmy

ich nie frzeba, gdyż mówią

aką
ach

Przygotowania

Poliejant wspólnikiem

raj w godzinach przed południowych

ks. Kulesza w obecności

Nr

Z calej Polski.

tygodniowa pensja wyniosła
15 621
zł. Przeciętnie dziennie robotnik
za:

—

"wo

Jutro w sziuce tej Wilno ujrży częścio» dzisiaj
— Na różowo! Mur posesji na
swój
wolny
przystęp
do
wą zmianę obsady ról, a mianowicie: rolę tytu*
wprost kościoła św. Katarzyny przy łową
odtworzy$, Purzycki.
Ćwierciowa
_Z. morza z oknem na świat cały.
ulicy Wileńskiej pomalowano na ró- Chmielewski, Siekierkę — Wołłejko, CoOgólny zjazd flomatów pomoržowo, .właściwie na jasny kolor wę- dziennie wyprzedana widownia świadczy skich w Chełmnie 1921 r. uchwali;

znaczka przedstawia

w tarczy,

ŁO

„Wyczwnictwa

zma

nA

IESZKANIE
wynajęcia

|

do
3

pokoje 1 kuchnia,
ciepłe,
suche,
odremontowanc.
Antokol,

Słoneczna ul. (nieda+
leko kościoła
św.
„ Piotra)

@. 10.

Widzieć od 3 — 7 pp.
—

Wileńskie"

Kwaszelna

23

