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Wyeliminówanie Rosji z życia gospodarczego Europy. - Tarcia dyplomatyczne © Genewie,
Patrząc
okiem
współczesny stan

bezstronnem
na
musimy,
Europy

siłą konieczności

widzieė iego

dzą politykę cała bez

brak

i

prowa-

uwzględnienia

go dó konieczności odbudowy
jakiejś jednostki gospodarczej.

upodobnić

mechanizmu, w którym

też nie mogą

Rosji

jako

cząstki niezbędnej dla funkcjonowawięcej,
nia prawicłowego. Rzekłbym

Ponieważ władza
sowiecka,
nie
stworzy, bo nie może stworzyć sa-

wogóle dla funkcjonowania.

modzielnie

ze šwia-

niemal

Z życia Europy,

ta całego została wyeliminowana Коw zupełności

Sowiecka

sja

prawie.

Sto irzydziesto miljonowe państwo z obszarem czterych milijonów

dróg innych, które
takiej odbudowy.

do

przegrodą nie

pnym,

niedostę-

lądem

dla kóntskiu i współpracy
Zachodnią. :
Bogata i żyzna

zwalczenia

nad Wołgą i południowe centrum
Rosji przestały być spichrzem Europy.
KauNiewyczerpalne tereny nzftowe
kazu, dziewicza niemal Syberja rudy
i inne bogactwa gleby i wnętrza zie«
minimalnych
mi eksploatują się w
rozmiarach. Rosja Sowiecka ma mało
a wskutek tego
co do sprzedania,

jest złym odbiorcą,

dałyby

szukać

możność

myśli.

Ferment

rozkładowy,

chwilowo

przytłumiony,
zaczyna
na
nowo
burzyć, grożąc
zalewem
terenów
winnej,
Mamy

na

żywiołowo

nienawiść ludu

względzie wzrastającą

w okresie rządów bolszewickich.
W chwili obecnej, gdy nie uwa:
żając na krew już przelaną ma na:
przez
krwi
nowej.
stąpić przelew
porachunki z zamieszkującą ludnością

Rekonstrukcji

monarciści,
ani
ani władza obecna,
ani
rewolucjonerzy,
socjaliści,
ani
Sowiecka jest
którego może

polityczna.

Rosja

tym kotłem, wybuch
w razie dalszego na-

który

od

stanu

obecnego,

nazwijmy

stanem

statycznym,

weźmijmy pod

uwagę

stan

dyna-

miczny, który przejawia się w stałym
wzroście ludności co wytwarza
potrzebę nie tylko
produkowania
do:
Sstateczniel ilości dodatkowych
necesarjów, ale i wzrostu
odpowiedniej

w

stwierdził

wet silnie zorganizowane państwa.
Władzy Sowieckiej nie brak rozu:

mu, nie

świata chrześcjańskiego taka ideologja
jest nie do przyjęcia gdyż Chrysija-

ilości pieniędzy wartościowych.

nizmem jest

Czy przewiót

Radzie

Ligi!

BERLIN, 2. X. Pat. Korespondent genewski Lokal Anzeiger potwierdza dziś doniesienie, że Hiszpanja uzależnia swoje stanowisko wobec Ligi

Nar. od porozwnienia

wstępnego

między

delegatem

hiszpańskim

Palacio:

ludzi

brak

Вацегу zabezpieczeniowej
i

Wschodem

Zachodem

miedzy

nie będzie

i dwutysięczna kultura ludów Europy

runie

w gruzy.

takich

Czy spełnienie

wiążącą Się ze sprawą stanowiska Hiszpanji

w Radzie

Rząd szwedzki w odpowiedzi swej odrzuca
wzmiankowanych kwestji, zaznacza jednak, że
rzutem przeciwko zebraniu się proponowanej
zainteresowane w sprawie Tangeru uważałyby
pożądane i potrzebne.

ideę
współzależności
obu
nie wystąpi z żadnym
zakonferencji, o ile państwa
zwołanie tej konferencji za

Desinteressement
GENEWA,

2X.

PAT.

Ligi

się kolejna

sesja

Rady

przewidy-

O statut trybunału sprawiedliwości.
rozpoczętej tu wczoraj

konferencji

zwo:

łanej w celu rozważenia zastrzeżeń Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół:
nocnej w sprawie statutu
trybunału
Sprawiedliwości
międzynarodowej
uczestniczy 39 państw.
:

Na przewodniczącego konferencji powołano jednogłośnie delegata
Holandji Van Lisinga. Po żałatwieniu spraw "formalnych konferencja oma-

wi5ła na posiedzeniach odbyłych rano i popołudniu,
ogólnie 4 pierwsze
zastrzeżenia St. Zjedn. znajdując, że w zasadzie
nie są one
przeciwne
podstawom paktu Ligi Narodów oraz statutu
międzynarodowego trybunału sprawiedliwości. Najtrudniejsze
do
rozwiązania zastrzeżenie będzie
omawiane m dniu dzisiejszym.
Konferencja

kowych

budzi

większe

zalnteresowanie

jak i politycznych.

w

ofiarnej.

bolszewicki i ma-

sferach

zarówno

nau

3

Polskę reprezeniują na konferencji w charakterze delegatów — рго!.
Michał Rostworowski i p. Leon Babiński jako zastępca dr. Tytus Komarnicki.

jest pożądane? Czy ušwiadomieHiszpanja jeszcze nie wystąpiła.
się burzy i huraganu,
GENEWA, 2.X, Pat. Na poufnem posiedzeniu Rady Ligi omawiano
w szybszem tempie niż można ocze: porządek dzienny obrad Rady.
Sr Erie Drummond oświadczył, że delerząster
kiwać, przeniknęło do jaźni
gat Hiszpanji Pelacios powiedział mu, że oczekuje na instrukcje Od swe-

rynek

O przyjęciu Hiszpanji w skład Rady.

Rosji

Sowieckiej,

rządzonej

przez jest postułatem

miljarda siedmiuset miljonów, to jest
oszalałą dzicz i manjaków?
wzajemna wymiana towarów z siedPowstaje pytanie
czy są

realne

miu miljardów dwuch

waniem

mas

własnym, urato- uczynić życzeniu Hiszpanji w sprawie stałego miejsca w Radzie Ligi.

ich

roboczych

od nędzy,

Delegat hiszpański Palacios żądał stwierdzenia, że większość

ków komisji reprezentowało pogląd,
gfodu i śmierci z wyniszczenia?
stałe micjsce. Po dłuższej ożywjonej
Czyż rządy współczesnych państw piątku.

człon:

że Hiszpanji nie może być przyznane
dyskusji posiedzenie odroczono
do
:

miljonów spa- podstawy dla przewidywania nowej
dło do trzech miljardów.
masakry w Rosj?
nie pojmują, że chwila obecna narzuMusimy dodać do tego, że Rosja
Znając Rosję i psychikę ludu ro- ca im imperatywnie konieczność ujęprzedwojenna spłacała
rok rocznie syjskiego
twierdzę
stanowczo,
że cia sprawy sanacli Rosji w ręce kulGENEWA, 2. X. Pat. Minister Briand odbył dzisiaj
z Chamberlaieden miljard franków złotych w po- jak pod zewnętrznym
pokrowcem turalnych czynników?
o nem, von Hoeschem Beneszem i Sokalem, konferencję w sprawie stanoo
wiska H szpanji i wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów.
;
staci procentów od długów, które rozpalają się żużle na nowo, lada
Czyż Liga Narodów nie rozumie,
pozostawały w Eurepie.
Zabezpie- chwila może buchnąć płomień ognisty.
że wszelkie jej obrady nad sanacją

Doniosła konferencja.

czała

przez to

byt 700,000

rodzin Czy należy

robotniczych t. j.
trzech
miljonów
pięciuset tysięcy jednostek.
Państwa Europejskie nie chcą czy
э
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„Polski
Posiada: bocznice,
ul. SŁOWACKIEGO

wskazać

zaradcze

nie

kiwanej

masakrze,

tylko

jakie

są środki

przeciwko

ale i w

budowy gospodarczej Rosji?
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Saletrę ChilijskĄ
dostarczamy

L

po

nie może być
ogłoszoną,
najbliższych dniach należy
dziewać kilku
nominacyj

gdyż
w
się ;spona człon-

ków Rady z kół radykalnych.
ro po tem ostatecznym
waniu będzie ogłoszona

Zgon

nie urzeczywistni
Odbudowa

wspólnemi

„ gospodarcza

siłami

Rosji

międzynarodowej

zanim
rosyjscy
reprezentanci
będą
mogli przybyć
w tej sprawie do
Waszyngtonu- W ogólności jednak nie będą amerykańskie koła rządowe
reagowały na, półoficjalne kroki rządu sowieckiego domagając się propo*

koalicji, podział jejina sfery wpływów, zycyj oficjalnych.
aż do chwili, gdy zaniknie i wymrze
i
obecne: zdeprawowanej
pokolenie
komłodzieży, wysz
zdegenerowanej
LONDYN, 2JX PAT. Pisma donoczą z Madrytu, że na ulicach palenie i wpojenie
zasad prawoporząd- nuje wielkie zdenerwowanie. Ubiegłej nocy słychać było tajemnicze strzały
ności śród ludu zdziczałego, wszystko co do których nikt nie umiał udzielić wyjaśnień. Wszyscy oczekują po:
to powinno być zadaniem państw cy- wrotu króla do Madrytu. Oddziały wojskowe maszerują w wielkiej ilości
przez miasto. Podróżni z prowincji opowiadają, że wszystkie statki i mosty
wilizowanych, Teraz lub nigdy.
są strzeżone, a u podróżnychdosonywuje się rewizjj
w
poszukiwaniu

Oby

historja

giem czasu sądu,

nie wydała z bieże

Liga Narodów

była organizacją 'najwięcej egoistycz-

sytuacja w Hiszpanji.

broni. Daily Express donosi, że król hiszpański zamianował generała
Dumazo Berangera dowódcą królewskich oddziałów przybocznych.

Sprawa Gdańska.
ną i nieudolną, ze wszystkich orgabądź
wiek
ykol
nizacji, jakie istniały kied
GDAŃSK, 2,1X, PAT. Danziger Neuste Nachrichten dowiadują się,
na tle polityczno-moralnem i że ho- że sprawy w. m. Gdańska omawiane będą przez Radę Ligi Narodów
ryzonty Ligi Narodów były tak cias- dopiero po wejściu Niemiec do Ligi i do Rady Ligi, tak aby dać Niemcom sposób współudziału w dotyczących debatach,
ne że po za zdawkowemi hasłami
dzi:
swemi, nie widziała nawet dnia
siejszego. Niech Europa nie zapomiha że Rosja, to nie Egipt i że spuścizna po Leninie, to nie spuścizna
po Mohdi.
Stefan Kader.

Dr W. Janułajtis-Olsejkowa
choroby

oczu

ul. Jagiellońska 9 — 3 powróciła.
Przyjmuje chorych od godz, 9 — 11
Žž pp.
-2
i 5—6
Wydz. Zdr. . Nr 4225-26

Wielki

BRUKSELA,

patrjotyzm

2,1X. PAT.

nicznych

w

wysokości

Belga.

Le Soir žamieszcza depeszę finansisty bel-

gijskiego Loewonsteina, donoszącą
rządu belgijskiego bezprocentowo
conajmniej

o zamiarze . jego dania do dyspozycji
na okres najmniej lat 2 dewiz zagra-

50,000,000

dolarów

z tem, że Belgja

nie wyzbędzie się ani piędzi ziemi ojczystej.

Oskarżenie
WIEDEŃ,

1 IX, PAT.

Na

kancierza
wczorajszem

Austrji.

posiedzeniu

"narodowej toczyła się dyskusja nad wnioskiem

gen.

Dopie-

skompietopełna
lista.

Pojewskiego,

WARSZAWA, 2.1X. PAT. Aleksander Pajewski generał brygady i szef
departamentu kawalerji
zmarł
1go
września

po

ib.

w Szpitalu

dłuższej

Ujazdowskim

chorobie,

sowiecki

w

Warsza-

WARSZAWA, 2—IX, Pat,
Dziś o
godz. 9 tej min, 40 rauo
wylądował
na lotnisku mokotowskiem pilot
sowiecki Gromow
dokonywując
lotu

okręžnego Moskwa-Berlin-Paryž-Rzym
-Wieden Praga- Warszawa-Moskwa.

Wzrost drožyzny.
WARSZAWA, 2.X. (żel.wł. Słowa).
Ceny w sierpniu w porównaniu
do
lipca wzrosły o 2 i pół proc. W
grupie opałowej zwyżka wynosi
9,7,
w żywnościowej 3,8 w innych natomiast ceny pozostały bez zmiany.

ZM
WARSZAWA,
Naczelnikiem
ministerstwie

2:X,(żel.wł Słowa)

wydziału
ogólnego
w
spraw
wewnętrznych

został z. A. Robaczewski.

o po-

Po burzliwej

P.

Tuwar-

do objął ponownie funkcje inspekiora min. spraw wewnętrznych.

Sejmowi

doradcy

genewskiej.

WARSZAWA,

delegacji

2X. (tel, wł Słowa)

Poseł Niedziałkowski z P. P. S. wyjechał dziś do Genewy, gdzie razem
z posłem Janem
Dęmbskim
będzie
brał udział w pracach naszej delega-

cji w charakterze "doradcy. Pozatem
pos. Niedziałkowski będzie bronił na
Ekzekutywy II Miedzyktóra odbędzie
się w
mandatu Paul Boncoura

posiedzeniu
narodówki,
Monachjum

do Ligi Narodów.

narskiego.

WARSZAWA,
W

p. Mły-

o wyjeżdzie

Pogłoski
kołach

2!X. (tel.wł,Słowa)

politycznych

krążą

pogło*

wyjeżdzie

p. Młynar-

celach

uzyskania

Misja prof. Kemmera
swe prace.

kończy

ski o szybkim
skiego

w

zagranicę

kredytów.

WARSZAWA, 21X (żel. wł.Słowa)
Misja profesora Kemmerera wyjedzie
w

do Ameryki

z Polski

17 bm.

dniu

Misja nie opracuje ogólnego raportu
z powodu braku czasu, przedstawi
natomiast

cały szereg raportów

Kemmerer

szcze-

opraco-

wał już dwa raporty: jeden o zmianie

statutu Banku Polskiego, drugi o sta:
bilizacji złotego.
przetłomaczone a
opublikowane.

Z

ruchu

Raporty
te będą
zostaną
następnie

monarchistycznego

w Poznaniu,

Dnia 26 b. m. odbyło się zebranie
Organizacji
i sympatyków
członków
Mosarchistycznej w dzielnicy Chwali:
szewo'Śródka w Poznaniu. Do licznie
zebranych przemawiał Sekretarz Koła
uzasadWoj. p. Stefan Mierzejewski,
niając potrzebę zmian w ustroju Pań
- stwa Polskiego, wykazując wady рапаszkodli.
mentaryamu republikańskiego,
wą działalność partyj i grozę akcji koprzeciwstawieniem

munistycznej,

której

leńia

Państwa

radykalnem jest akcja monarchistyczna,
dążąca do wzmocnienia władzy i utrwa:
podstaw

Po dyskusji, postanowiono energiczi
nie rozpocząć pracę uświadamizjącą w
dzielnicy Chwaliszewo.Sródka i zwołać
za dwa tygodnie zebranie celem wyborm Zarządu i utworzenia Koła dzielni:
cowego,

Ruch

monarchistyczny

zebranie

na G.

sląsku.

Dnia 22 sierpnia

kułowie

na

G.

Koła

odbyło

Šiąsku

się w Mi-

konstytucyjne

Organizacji

Monarchi-

stycznej:

Po wysłuchaniu referatu
Delegata
p. Długokęckiego,
Zarządu Głównego
zebrani w liczbie około 500 gremjaldo Organizacji Monarchimie wstąpili
stycznej. Do Zarządu Koła wybrano pp.
Brodowskiego, Szkiannego i Stempora.

austrjackiej rady

socjal-demokratów

stawienie w stan oskarżenia kanclerza Austrji D ra Rameka.
dyskusji wniosek ten większością głosów odrzucono.

SW,

gółowych. Prof.

WIEDEN, 2:X PAT. Pisma donoszą z Waszyngtonu, że rząd sowiecki dał pėtoficialniė do zrozumienia, że jest skłonny do uregulowania

Naprężońa

Tel. 244,

'Fachowošt! Tanność! Szybkość!

żeli nie postawi na porządiu dziennym

Niejasne propozycje sowieckie.

długów wojennych.
W białym domu oświadczają jednak, że Rosja musi
jasno i śmiało tezy odrodzenia Rosj ' zgłos'ć
naprzód projekt kompletny, któryby nadawał się do dyskusji,
tego.

clenie, ekspedycja, mzgazynowanie.
Załatwianie

ocze-

celu od-

moralną i ekonomiczną redukują się
do dyskusji nad kwadraturą koła je:

na

Jednakże
niezostała
czlonków

wań

sakra
trzydziestu z górą
miljonów
dzących ludów Europy? Czy stojąca go rządu i dla tego nie bierze udziału w posiedzeniu. Oświadczenie to
wem
była wyłącznym przeja
ludności
zdala na uboczu w roli widza Ame- komunikują w kuluarach jako chęć zaznaczenia, że dzisiejsza nieobecność
pracy w Europie nowe szeregi
milugrupowań ryka Północna,
psychiki poszczególnych
nie będzie porwana Hiszpanii nie daje jeszcze prawa do wysnuwania wniosków politycznych
jonów dorosłych robotników, wymana temat jej wystąpienia z Ligi.
2
:
narodo
innych
też
lub
kich,
żydows
w wir walki niecezekiwanych —wbrew
gają wytworzenia
nowych
rynków
równoto
czy też nie był
wości,
woli swej.
popytu na pracę.
czesny przejaw aprobaty na chłodno
Czyż sfery robotnicze Europy Za:
Eksport przedwojenny Rosji obec- niektórych
państw
poszczególnych chodniej nie rozumieją, że odbudowa
GENEWA, 2. IX, Pat. Komisja reorganizacyjna Rady Ligi Narodów
ną wartością czterech miljardów fanw Europie Centralnej i Zachodniej, gospodarcza Rosji i wprowadzenie wysłuchała dzisiaj sprawozdania radcy związkowego Motty, które ma być
ków złotych i import trzech miljardów które
przesłane Radzie Ligi, poczem kilku członków zgłosiło swoje poprawki.
budowały
swoją
politykę
norm praworządności i państwowości
Lord Cecil proponował. aby w sprawozdaniu było
zaznaczone,
że
dwustu miljonów spadły do jednego
zewnętrzną na drgającej w krwotoku
nego państwa komisja wyczerpała wszystko co udawało się jej uczynić, aby zadość
mnia
wspo
ach
teren
na
miljarda trzystu miljonów i jednego

Rok rocznie wyrzucane na

nominacyjnych

członków Rady Prawniczej.
sprawa Rady Prawniczej
jeszcze załatwiona i lista

wie.

Hiszpański nie czekając na
decyzję Rady postanowił już teraż zgłosić swoje desinteressement w stosunku do prac Ligi Nar. Według wiadomości urzędowych rząd madrycki
zawiadomi w dniu jutrzejszym sekretarjat generalny Ligi Narodów o tem
postanowieniu.

2,XI. PAT. W

już 26 dekretów

Lotnik

Ligi Narodów. Na posiedzeniu dzisiejszem Hiszpanja nie była reprezento-

GENEWA.

prawnicza.

WARSZAWA. 2X, (tel.wł Słowa)
Prezydent Rzeczypospolitej
podpisał

Hiszpanii.

Dziś rano rozpoczęła

i fiządu.

Rada

Narodów.

miłosierdzia, nie zbiižającej

ideologją

łaski i przebaczenia miłości

e

w

zdolnych i uta: wana. Agencja Havasa dowiaduje się, że rząd

lentowanych, lecz brak idei moralnej
brak realnej myśli państwowej.
Spaczona myśl, mająca na widoku
utrzymanie się przy władzy za wszelką cenę, skieruje politykę Rosji So-

swych listach Apostoł

zł
Paweł?
pogańskiego
Świata
Jeżeli dla
, to dia
Boskim
em
nektar
była
zemsta

lub stałe miejsce

w powietrze na-

Nie może, dla braku
kapitałów i żydowską w Rosji Sowieckiej, uważam wieckiej pierwotnie na wschód i za*
mocarstwoodro- za obowiązek moralny Europy nie-qawszy ciosy śmiertelne
dokonać
bodźców do pracy,
inicjaie
Rosji,
w
dopuścić do masakry żydów
wej potędze Anglii, weźm
dzenia gospodarczego.
ci ostatni zapomnieli o tywę wpływów w Chinachi w indjach
Mówić o odbudowie
życia
go* aczkolwiek
że. w swe ręce i związawszy Swe losy
Jehowy
nakazie
spodarczego Europy. bez odbudowy zasadniczym
*.
nagroda
i
pomsta
co „Mojać jest
z losami narodów wschodnich, roz:
gospodarczej Rosji, to to samo
zapomeński
Ma-ż świat chrześcj
marzyć o uruchomieniu kolei
zelazpocznie ekspansję na zachód Europy,
wszelki opór
© pówtórzeniu tegoż miażdząc
doszczętnie
nych, bez możności zaopatrzenia ich nieć również
co
a,
:
Chrystus
przez
nakazu
semego
napotykany.
w paliwo i smary.

Niezależnie

—

Więc to ma być wypraw
niedawno oświadczenie rządu hiszpańskiego, domagającego się odszkodol-go? wania dla Hiszpanii,
Napoleona
lub
Xli,
Karola
Nie — to międzynarodowa czasowa
Stanowisko Szwecji,
niemieckiej z
rodzaju
w
okupacja
innem
STOKHOLM, 2 !X. Pat. Minister pełnomocny
Hiszpanji
wręczył
ideologją, na
ianą jednak
rządowi
szwedzkiemu
pismo
zawierające
propozycję
zwołania
w
Genewie
podłożu.
Rosji nie dokona konferencji któraby zbadała sprawę Tangeru uważaną przez Hiszpanję za

rosyjskie- grzewania wysadzić

go do żydów, którzy w ostatecznym
wyniku zapłacą krwią swoją za przeludów,
laną krew rosyjską i innych

Tanger

ideologji zdegenerowanych działaczy. sem z jednej a Chamberlainem i Briandem z drugiej strony w sprawie
rekompensaty za zrzeczenie się przez Hiszpanię pretensji do stałego miejCzy ma to być podział Rosji? Nie! sca w Radzie Ligi. Korespondent powołuje się w tej mierze na złożone
a w rodzaju

nie- żadna inna partja

i

Rosji, potokami krwi winnei

z Europą

Ukraina, gubernie

należy

Obecne warunki w Rosji Sowieckiej naprowadzają na bardzo poważne

sześciuset tysięcy kilometrów kwadra:

towych, jest jakby

odbudowy,

podział
Realny, a nie teoretyczny
Rosji na sfery wpływów. Czy to ma
być walka z holszewizmem? Nie—to
ostatni cios zadany zdegenerwowanej

Sejm

Lekarz - dentysta

Gh.
poznej

Krasnosielski
ul.

WIELKA

21

Ss:

O
Stale żadają

podniesienie płac.

urzędnicy

i oficero.

wie podniesienia swych poborėwOficerom już przyznano znaczną pod-

Uszeregowanie

Gminy
poborów

całej ma-

T

DA

Aby zdanie te wyjaśnić przypuść-

Klasycznym

walk

1.1X. PAT.

Według

SHANGHAJ,

Poszukiwanie

w Chinach.
ze źró-

pochodzących

wiadomości

południową

starciach z armją

w

nię okopy.

wych.

z Wu-Czang i rejonów sąsiednich.
Przypuszczają,
że Sun-Suang-Fang,
który nadesłał marszałkowi
Wu-Pei-Fu tylko nieznaczne posiłki zamierza

dowskich na obszarze wojew.
, Celem gruntowego

zaznajomienia

się z szeregiem
kwestji,
niekiedy
bardzo skomplikowanych, związanych
z ukonstytuowaniem się gmin wyzna:

UIS

W

kreso-

niowych żydowskich

Harkou.

Krwawe

represje

WIEDEŃ,

2.1X. PAT.

p. Abdul-Kadira na wiadomość

wiadomość

o

utworzeniu

na

sowiecko-afganistański.

Niezadowolenie

dziś jednak gminy te

istnieją

właś:

w

z

imienia,

prawie

bez

WIEDEŃ, 2IX, PAT. Pisma donoszą

panuje

wielkie niezadowolenie z powodu

Grecji.

z Aten,

że

wśród

oficerów

gabinetu
funkcji i bez instytucji wyznaniowych, koalicyjnego, tylko taki bowiem gabinet oficerowie uważają za gwarancję
które gminie wyznaniowej winny po- uregulowania stosunków politycznych. Pozatem domagają się oni usunię:
diegać.
cia z armji osób niepożądanych. Wojsko gotowe jest natychmiast inter-

ciwie tylko

Wybory do gmin będą się mog:
ły prawdopodobnie
odbyć
jeszcze
przed końcem roku bież, do czego
niezbędne jest jak najszybsze przy:

wenjować,

konawczych. Szczególnie trudny
terytorjaliny podział województw
gminy, których będzie ok. 130,

epidemji cholery.

gotowanie szeregu rozporządzeń wy-

jest
na
gdy

gdyby

położenie

w

Epidemja
WIEDEŃ,

niedojścia do skutku

tej sprawie

pogorszyło

na cholerę do

Straszne burze

o grasującej

tam

tysiąca osób.

w Hiszpaniji.

awansu i normy na jakiej kategorji wobec Moskwy i świata pozory naj- tworzenie gmin ludnościowo zbyt
zej
ci w stosunku
PARYŻ, 2 1X PAT. Prasa donosi z Madrytu, że ilość ofiar ostatnich burz i wymają służbę swą kończyć.
° zupełniejs ciliberalnoś ściowej,
materjalnie
nie- Iswów w Hiszpanji „wynosi ogółem 60 zabitych około 200 —tu rannych, Straty materjalne
do
mniejszoś
narodowo
w drobnych, a więc
Nakoniec jakie dodatki i jakiej rzeczywistości zaś prowadzi politykę zdolnych do życia, mogłoby stać się są olbrzymie.
wysokości miesięczne dodatki te mogą najgwałtowniejszego ucisku.
ciężarem dla ludności żydowskiej i
WIEDEŃ 2 IX PAT. Pisma donoszą z Madrytu, źe pociąg
pośpieszny
lub mają pobierać.
х
zaś gmin Barcelona-Walencja wykoleit się z powodu szalejącego orkanu. 20 osób
ot
Faktycztią jego maksymą
w wy- dla państwa. Utworzenie
Tabelę taką można pomyšlnie utożyć, biorąc za podstawę
też same

normy przedwojenne

w

państwach

stąpieniach

na wewnątrz

ruś dla Białorusinów*

nieco

jest „Bialo-

i dla przepro-

że wchodzić

nie cofa się
zaborczych, gdzie były co kilka lat wadzenia tego hasła
poparcia swych
rozpatrywane i uzupełniane. Po usta- przed niczem. Dia
leniu takich norm przekonamy się, że celów zawsze znajdzie on jakiś wy:
jeśli pewna grupa urzędników pobie- bieg czy wzgląd, na cele wyższej nara tyleż złotych co dawniej rubli lub tury ogólno państwowej. Tak było
wysiedleniem
żywiołu
marek, co inna, co już nie jest przy- z masowym
ie
polskiego,
szczególn
reszty
obywatyle
razy
4
kładem a prawdą pobiera
jako
zwartego
elementu
co dawniej.— Jeśli np. w tej ostatniej telstwa
blize
względu
na
grupie ludzi jest bardzo dużo, to i rzekomo
skość
granicy
polskiej,
ku
której
siłą
i
znaczny
wydatek ten jest bardzo
krzywdzi najniesłuszniej tych którzy rzeczy żywioł ten musiał grawitoweć,
To samo widzmy w
odniesieniu
w
stosunku
płac przedwojennych
Nie o podwyżkę tu zatem chodzi,
ale przedewszystkiem o uregulowanie płac dla wszystkich
grup
pracowników
państwowych,
aby nie
było, że człowiek ze studjami
4 ch
rządowej

pensję

profesora uniwersytetu i to jeszcze
w wieku w którym na profesora

byłby

za

młody.

OGŁOSZENIA
Do „SŁÓGA”
cych w Wilnie i na prowincji

najbardziej

warunkach

dogodnych

przyjmuje

BIURO

1 Telefon 82.

ES
EET

teatralne.

wieczorem,

pod

Największemi gminami

ne.

Jeszcze

Grodno,

fatalniej

od
sietrudności

będą Wil.

Łuck,

Rów:

przedstawia się

bieżącym

Rosji

istnieje

dwa

roku

szkolnym

typy szkół z 4ro i 6 cio letnim okre- sprawa wyszkolenia
sem nauki. Szkoły te noszą
w ta: skich stała się znów
mecznym narzeczu
polskim
nazwy tego też w miesiącu

i

sześciolatek,

odpowiadają:

wobec

wprowadzenia na terenie bialorusi
sowieckiej
przymusu
szkolnego
nauczycieli

pol:

aktualną. Dla:
czerwcu b. r.
uruchomiono dwa kursy nauczyciel:
skie dla kandydalów
na nauczycieli
szkół polskich w M'ńsku
i Borysowie. Nadzwyczaj

charakterystycznym

przyczynkiem do określenia
stanu
szkolnictwa
polskiego
na
Białorusi
na teryto981, — w jest fakt, że jedyne pismo _— polskie

roku 1925 spada już do 711, a w
roku 1926 do 408. W
tym
samym
stosunku spada również liczba dzieci

punktualnie

wieszone ze względu na propagandę
na terenie
Białopolskich korzystających z nauki. Gdy szkoły polskiej
w roku
1924 zanotowano
11,694 rusi.
R.
dzieci, w 1925 zaledwie 9,004
a w

wiem

grupę

stanowi — któżby

w

„grupa*

pod kierunkiem

ko- skiego będzie

Wilnie nie spostrzegł! — nasza

i która oto wróciła do Wilna, do

tej

samej Lutni, którą byśmy, gdy pod-

introdukcji niesionemi do

nie było; żadnego nie było, w utartem rozumieniu
«otwarcia»;
nawet

obowiązujące

Co to jest Reduta?
Bezpośrednio
po

powitalnego

oklasku

rękami — i opuścili je, jakby zażenowani, że dali się porwać
niemodne:

pierw-

najmniejszego ryzyka: «Spadkobiercę»

«nie

wypada»

klaskać. „Wróciliśmy

najlepszą ze sztuk Grzymały-Siedlec- do normalnych stosunków!* — ofukiego i jedną z najlepiej granych knął się i niedał siebie nikomu prze-

zeszłorocznych prelekcjach pp. Oster:
wy i Limanowskiego czytaliśmy w
artykule,

a wydrukowa„Kurjera

Wi:

«Jak dawniej asceci i święci pustejnicy
zgromadzenia by w swoich
łączyli się w
wysiłkacku
h osiągnięciu zbawienia nie być
samotnymi,

by się wzajem

wesprzeć,

pogłę:

bić, prześwietlić wyżej osiągniętym stopniem uduchowienia wybranych, tak i ci luzem chodzący dotąd artyści związali się w
<zakon Reduły» by wspólaęm «yciem przygotowywać się i pogłębiać tę harmonję zespołową na scenie przy wydobywaniu z
w tworzeniu
siebie swej treści duchowej
piękna. Bo malarz, muzyk może tworzyć
samotnie, aktor tworzy w zespole. Żesj
więc ten ma stać się jednością — całością
architektoniczną—tumem świątynią.
I przyszli tworzyć nie dia tłumu i tak
zwanej publiczności, nie na pokąz i nie dla
oklasków — przyszli szukać środków wypo*
wiedzewia się najszczerszego w akcie twór-

przez b. zespół teatru Grodzieńskiego, ścignąć w objawach najzupełniejszego
na siedzącego czym prawdy i piękna. Przyszli, jak za
w której na dobitkę już i Wilno zadowolenia. Nawet
miało sposobność szczerze zagusto- w loży dyr. Osterwę najmniejszej nie dawnych starożytnych czasów 'grać święte
wać.
Na

miał konsyderacji.
razie też, na początek,

" zentowano nam

gardę prawdziwej,

tylko

jakby

istotnej

zapre-

awan:

Reduty,

mianowicie, jak opiewają afisze: «grupę zespołu «Reduta» pod kierownictwem F, Rychłowskiego».
Ową
bo-

Niełatwo, zgoła niełatwo przyjdzie
zredutować starą Lutnię
cjami — a i narowamil

I poco zresztą ją

z jej

redutować

trady-

do

Szpiku kości? Już „Spadkobierca* dał

wyobrażenie o tem do jakiego stopnia

nawiedził

spadły

ulewne

również

deszcze,

Kątalonjię

wyrządzając

misterjuim swoich dusz-i mieć tych misterjów świadków i współuczestników.
jest aktem
Jak
misterjum religijne
wspólnym kapłana 1 modlącego się tłumu
duchowo z nim współuczestniczącego w
ofierze — tak owo misterjum teatralne ma
być przeżyciem wspólnem twórców i świad:
ków stającej się w ich ocząch prawdy artystycznej...

etc...»

i

Ka:

wielkie

kancelarji carskiej w Mińsku.

Z Mińska donoszą: Rada Komisarzy Ludowych w Moskwie, wydała
rozporządzenie © przeniesieniu
z Petersburga i Moskwy do M fska,

archiwum

b. Ill oddziału

osobistej

kancelacji carskiej i wszystkich

doku

tyczących stosunków rosyjsko polskich, rządu białoruskiego i b.

mentów

gubernji zachodnich rosyjskiego imperium. Wszystkie te dokumenty
dane zostały do dyspozycji instytutu kultury białoruskiej w Mińsku
obecnej chwili cały materjał przygotowywany jest do opublikowania.

odW

Lot por. Orlińskiego.
WARSZAWA,
nych otrzmało

2X. (iel

wiadomość

= z Charbinu gdzie
polską.

był

wł, Słowa).

telegraficzną,

Ministerstwo Spraw
że por. O:liński

entuzjastycznie

podejmowany

Po kilkugodzinnym zatrzymaniu w Charbinie

do Fusanu.

jest to przedostatni

etap podróży,

qowiem leci bezpośrednio do Tokio.

Bandytyzm
Zuchwały

napad—walka

por.

por.

Zagranicz-

przybył

fprzez

pomyśl-

kolonię

Orliński odleciał

Orliński

z Fusanu

z policją-—jeden

skroni przyłożono mu kilka rewolwerów,

tej

sprawie

zapytany

przez

Żabokicki

stanie

przed

sądem
doraźnym —oświadcza
prokHubner— to upada sprawa
egzeku“
cji publicznej,gdyż ustawa
przewi“
duje wyroki Śmierci przez
rostrzelanie. Do wykónania wykoków sądów
doraźnych obowiązane jest wojska
— Może się jednak
zdarzyć, że,
jeśli nie będzie schwytany
w ciągu
2 tygodni herszt Jarecki, sprawa Ża*
boklickiego przekazana będzie sądom
zwykłym.
Wówczas
wyrok śmierci
może być wykonany przez powiesze-

nie i wtedy dopiero aktualny
się pomysł

blicznym.

egzekucji

na

stałby

placu

pu-

Policja warszawska ani na chwilę
nie ustaje w pościgu
za zbiegłym
bandytą Feliksem Jareckim.
Uczyniono wszystko,
aby
uniemożliwić mu opuszczenie Warszawy,
przyczem nie omieszkano listami gończemi
z fotografjami
i rysopisem
szczegółowym obudzić czujności policjj w
całym
kraju, na wypadek

gdyby

zdołał _ wyślizgnąć

z gęsto rozstawionych

się

sieci w

War:

szawie.
*

Zdołano stwierdzić,
że przygodnym wykonawcą sprawiedliwości, który dwoma
celnemi strzałami położył
trupem
kryjącego
się wśród taksówek

bandytę

jest

wyższy

urzędnik

jednego z ministerstw pan P.
Rzecz prosta nie grozi mu żadna
odpowiedzialność „га
zabójstwo w
obronie swego życia ii innych ludzi.
Dotychczas nie udało się
ustalić
policji, kim jest zabity bandyta.
Być
może
wskążą
to poszukiwania w
archiwum dakcyloskopjnem
urzędu
śledczego.

©0299

GłOS monnrctistyj 4
TYGODNIK
POLITYCZNY,
SPOŁECZNY I GOSPODARCZY

w Warszawie.
policjant

zabity,

WARSZAWA,1. IX. (Zel, w. Słowa). Nocy dzisiejszej miał miejsce w
Warszawie znowu niezwykle zuchwały
napad.
Do mieszkania
dozorcy
domowego przy ulicy Marjackiej Nr. 3 niejakiego Michała Jałowca wtargnęło czterech uzbrojonych i zamaskowanych bandytów
w ten sposób,
że gdy otworzył on, zaalarmowany
dzwonkiem,
bramę
wejściową,
do

Tak steroryzowawszy

dozorcę

wychodzi

w Warszawie

Adres redakcji;
Warszawa, Wiejska 11, Konto czekowe 63673. Prenumerata kwartalnie zł. 2
Cena pojedyńczego numeru groszy 20

Do

nabycia

w kioskach „Ruchu*

bandyci wkroczyli do mieszkania i rozkazując
żonie i dzieciom
położyć
się na podłogę sami rozpoczęli skrupulatną rewizję szukali oni 5000 zło-

tych, które rzekomo miał posiadać Jałowiec przygotowane

na wydzierža-

wienie młyna. Poszukiwanych pieniędzy bandyci nie znaleźli i zabrawszy
sto kilkadziesiąt złotych, kilka zegarków,
zbiegli rozkazawszy uprzednio
wszystkim leżeć na podłodze. Trzeba zaznaczyć, że podczas poszukiwania
pieniędzy jeden z bandytów otwierał bramę wejściową za stróża.
Gdy tylko bandyci ulotnili się za bramę Jałowiec zawiadomił policję,

parę goosobni:

ków. Na okrzyk „stój* posypały się w stronę policjantów strzały, Jedna
zskul trafiła posterunkowego Józefa Oiaka który zmarł na miejscu. Jak
się okazało byli to bandyci powracający z napadu
udało się im zbiedz, wiadomo jednak że hersztem

zuchwałych napadów

<Odgradzając «ię *od
klamy,

niosą
pa

idą

doń
—

jednocześnie

swe

szukają

kuglarstwa

i re

do społeczeństwa,

doświadczenia
z niem

na dozorcę.
bandy
jest

w Warszawie bandyta Zieliński.

Czytaliśmy dalej o „redutowcach*:

duchem

grudniowych,

w Re- najwidoczniej inspirowanym

mu i w dodatku zakazanemu odruszy występ przed publicznością, aw: chowi.
3
W następstwie, to już nikt nie
tiquo modo, jakiej sędziwej i czcigodnej sztuki z rodzimego, wielkiego wytrzymał — i zaraz po pierwszym
repertuaru ani też nie wysilono się akcie rozklaskano się, że aż miło; паna jaką efektowną premjerę «jak z wet przy podniesionej kurtynie dwa,
igły». Dano sobie poprostu — bez trzy razy — nie wytrzymano. Ktoś
że może
najmniejszej impozycji ale też i bez aż się żachnął na uwagę,

nie dobyto z za kulis na ten

Archiwum

p. Rychłow-

przeniknięta

chana z przed paru lat trupa teatralna Reduty i obyczajem. I mniemam, że
wileńska, co to zdradziła Wilno dla doza tego przepojenia będzie i wła
Grodna, co prawda, na roczek tylko, ściwą i wystarczającą.

nie wzgląd na

zimowego.

uroczystszej

Barceloniei okolicach

Dopiero w
wychodzące
w Mińsku
pod nazwą jednakże pierwsze poszukiwania były bez rezultatu.
«Młot»,
zostało
w marcu
b. r. zą- dzin później patrol policyjny na Pradze spostrzegł podejrzanych

Na razie wydzwoniła ją tylko sy- ducie przepisy! Nie klaskać przy podcyfrowanym mrs,
pea w Lutni, Uwaga! Zaczyna otwartej scenie... nie wywoływać... nym w Nr. 251-szym
się!
Ludzie popatrzyli na siebie z pod: leńskiego”:

Żadnej

względem

W

szkody. Zginęło 36 osób. W San Bandello nastąpił pęacas
burzy
wybuch,
który zniszczył 5 domów,
dwór
ia śmierć 5—u osób. Ponadto
3 osoby zostały ciężko ranne. W okręgu
Catalina zabitych zostało przeszło 30
osób
Szkody materjalne obliczają na kilka miijonów pesetów,

w skład jednej gminy,

no, Bialystok,

igo września, wybiła pierwsza go- niosła się kurtyna, powitali niewiedzina nowego
wileńskiego sezonu dzieć jak gorącemi oklaskami—gdyby
teatralnego,

powiatów,

stylję.

ГОКи 1926 juž tylko 6,741.

A. Grzymaly-Siedleckiego: „Spad“
kobierca*. Komedja w 3 ch aktach—
w Luini
Oaegdaj

2

nie mogą być zbyt odłegłe
dziby gminy z uwagi
na
komunikacyjne i inne.

A więc na Białorusi sowieckiej jak

wogóle w całej

polskim ogólem wynosiła
rjum Białorusi sowieckiej

WILNIE

Wrażenia

wchodzące

wyznaniowym

cych mniej więcej naszym
szkołom
powszechnym i średnim.
I tak: podczas gdy w roku
1924
liczba szkół z językiem wykładowym

Stetana Grohowskiego
ul. Garbarska

obręb

nie mo-

niosło śmierć, 36 odniosło rany, Orkan

Sprawa
ze
szkołami
zawodowemi.
brak
wyszkolowypowiadania się w danym języku Przedewszystkiem
Ludo
byleby tylko niesprzeciwia
się po: nych nauczycieli i komisarjat
lityce kominternu, — w praktyce za- wy do Spraw Oświaty nie mając
liczby
polskich nau:
stosowuje się system prowadzący do odpowiedniej
zupełnej zagłady szkół i języka
pol- czycieli obsadza szkoły polskie nauskiego. Jakkolwiek są to szkoły na czycielami białoruskimi. Wobec taszyldzi- kiego stanu rzeczy faktyczny stan
wzór sowfecki z wyraźnym
połskiego
przedstawia
kiem międzynarodówki,
usuwa
się szkolnictwa
gorzej
niż w świetle
je, gdyż są szkołami z jężykiem pol- się daleko
urzędowej statystyki. Próby czynicne
skim jako wykładowym.
wyższych
Aby nie być gołosłownym posta- w kierunku uruchomienia
pedagogicznych
polskich,
ramy Się pokazać
jak ta sprawa kursów
przedstawia się w świetle cyfr, za- spotkały się już z początkiem 1926
czerpniętych z rzadkiego egzemplarza rokfi z oporem ze strony Komisarjakwartalnika wychodzącego w Mińsku tu Ludowego do spraw Oświaty. W

cztero

Rekltmowe
w

scowości,

pt. „Statisticzeskij wiestnik*

i do wszystkich pism wychodzą:

na

w

jest

rzuca się hasła o zupełnej swobodzie

klas gimnazjalnych, lub jeszcze mniej,
pobierał w służbie

niezawsze

ani gmin politycznych. Ponadto miej-

do szkolnictwa polskiego. Na zewnątrz

pobierają najmniej.

znaczniejszych

możliwe, gdyż jedna gmina

ban -

sądem

*

cholery w Chinach.

Dziennie zapada

W

się.

1. IX. Pat. Pisma donoszą z Szanghaju

przed

dnienikarzy prokurator sądu apelacyjnego p. Hubner oświedczył.

— Jeśli

śmierć

gmin wyznaniowych,
na Abdul-Kadir został stracony.
które na kresach pod zaborem rosyj:
skim czekała bezskutecznie
przeszło
sto lat.
Nadmienić należy, iż w większych
MOSKWA, 2.1X. PAT. 31 sierpnia w miejscowości Pagman, letniej
ośrodkach ludności żydowskiej,
jak rezydencji emira Afganistanu odbyło się podpisanie układu gwarancyjnego
Wilno, Brześć, Białystok i Grodno i pomiędzy Afganistanem a unją sowiecką.
in. gminny wyznaniowe zostały utworzone przez okupantów, niekiedy nawet z
szerokiemi
kompetencjami,

Układ

na pl. Teatralnym

najsurowsza. odpowiadająca
tak zuchwałej zbrodni, jak krwawemu napadowi
w biały dzień w śródmieściu stolicy.
W kołach rządowych wystąpiono
z projektem,
aby w razie, jeśli zapadnie wyrok śmierci, wykonano go
przez powieszenie na jednym z placów Warszawy dla odstraszającego
przykładu.

Pisma donoszą z Konstantynopola,
że żona
o skazaniu męża ciężko zachorowała,
żona
Nazima dostała
obłąkania tak, że musiano ją

oddać do zakłądu dla u nysłowo chorych.
PARYŻ, 21X PAT. Prasa donosi z Angory, że skazany

radośnie

na kantor bankierWarszawie.

Nie ulega najmniejszej wą!p' iwości, że wymierzona mu będzie kara

nacjonalistów tureckioh.

przyjmowała

stron

toku.

doraźnym.

ostrożności.

zaś straconego b. ministra

wszystkich

Schwytony

jeśli tylko granice 5'iu podległych

Adalberg ż przeświadczeniem, że lud-

ność żydowska ze

U nas do tej równowagi
dwóch punktach: w północno-wschoddoszło i podobnych faktów jak przy- nich okręgach
Białorusi Sowieckiej
toczon y, jednak może
įnie tak drazw. „Okręgu Marcht
m
terytorju
na
i
szereg.
stycznych, można wyliczyć cały

który ma w przyszłości
Aby temu zapobiedz należy
uło- lewskiego*,
stać
się,
według
marzeń Kominternu
żyć dla ogólno państwowej
służby
załążkiem
polskiej
republiki sowieckiej,
tabelę, wedle której wszyscy
pracoZajmiemy.
się
narazie
pierwszym
od robotnika a
wnicy, począwszy
objektem,
jako
bardziej
nam
bliskim
na ministrze byli tam
skończywszy
i
bardziej
realnym.
uwidocznieni i aby ich kategorje i —
Białoruś Sowiecka mimo centraliwypłace stosownie do ich stopnia
stycznych
dążeń Moskwy,
głównie
krztałcenia i stanowiska były uszerey
Rady
Komisarz
Ludowych
SSSR,
gowane. Mam tu na myśli normy, na
od
samego
początku
swego
istnienia,
podstawie
których
pracownicy
o
średnim, a szczególnie po wprowadzeniu Nepu,
wykształceniu najniższym,
W propań- rzuciła hasło białorusinizacji.
wyższym wktępując do służby
wadzenie
w
życie
tego
hasła
jest
początkowo
otrzymywali
stwowej
ią
ideą
przewodn
rządu
Republiki
kategorję
normami
przepisane temi
Białoruskiej, Stara się on
utrzymać
płacy, jako też lata do najbliższego

do

okolicach Hankou znajduje się również wielka liczba uchodźców

zająć stanowisko zbrojnej neutralności

p, min. Sujkow-

Po 5 tygodniowej podróży wrócił

liczne posiłki przybywają

napadu
ski w

w

i218)

w

dyta Żabokicki, stanie

mu prowincyj nie zostaną pogwałcone.
Na wszelki wypadek
jednak роwołuje on pod broń rekrutów
i przedsiębierze wszelkie możliwe środki

ski wydelegował na kresy p. Adalber=
od 8 Iat jest referentem
od spraw żydowskich
w państwie.

my, że w jednym domu mieszka ro:
botnik, będący
w
służbie rządowej ności między hasłami rzucanemi przez
i wysokiej rangi urzędnik państwo: komunistów, a grealnemi zdobyczami,
wy—przypuśćmy, że ci obydwaj po- są sprawy oświatowe mniejszości narodowych w Rosji, nie posiadających
bierają taką samą pensję miesięczną.
cji w formie republiki federeprezenta
państwie uregulowanym mowa
racyjnej.
Pod tym względem przy ote
sprawy
taka jest niemożliwa gdyż
polityki sowieckiej najkursie
becnym
z biegiem lat się regulują i do pewfatalniej
stoją
sprawy
szkolnictwa
nych norm się jeszcze doprowadzają.
cego
polskiego,
ogniskują
się
głównie w
nie
jeszcze

Idące z północy

Echa

Wu-Pei Fu są już silnie zdemoralizo*

oddziały

deł japońskich, w Hanakou

rozbiež- ga, który

przykładem

Z terenu

przystępuje w najbliższym czasie do
utworzenia gmin wyznaniowych
ży:

Frazesy irzeczywistošė“

rządkować.

Nr 205

O

poniesionych
wane po kilku porazkach
W .myśl rozporządzenia rady mi- posuwającą
się szybko w kierunku Wu-Czang.
Wojska
Wu.-Pei-Fu
zanistrów z dnia 28 go października mierzają powstrzymać nacisk wojsk czerwonych w Sin-Fang-Szi w odleg1925 r. ministerstwo W. R. i O.P. łości 12 tu mil od Wu-Czang. Dokoła Wu'Czang
budowane są pospiesz-

przeprowawyżkę, co da urzędników nic w tym sterja wspólnie tę pracę
dokierunku jeszcze nie zapadło. — Siłą dziły, nie tylko że unormuje
faktu
musimy
im jednak
dochody chody pod względem sprawiedliwo:
podnieść, gdyż dla niektórych grup ści, nie tylko że przeprowadzenie tej
są one bezwarunkowo za małe i nie sprawy jest rzeczą w każdem pańwystarczające do ekzystencji. Rząd stwie niezbędną, ale z pewnością wypaństwa
odpowiada zwykle na takie
interpe: nik nie będzie dla skarbu
groźny.
lacje, že niema pieniędzy.
Ks,
Otóż zdaniem piszącego nie oto
E BIRD

W

„wyznaniowe

żydowskie.

sy grup pracowników państwowych
w ten sposób, aby wszystkie mini-

chodzi, aby pobory wogóle podnieść, ASN, RS
ale o to aby sprawę poborów upo

A

i zdobyte

kontaktu, przeni-

ają do wszystkich
warstw — obejmują
WEAA kręgi dając swe umilowanio prawdy i piękna i lepszego życia. Traktują swą
misję jak posłannictwo i apostolstwo, za
MAC
swej dobrej nowiny mając

Narazie
znany z

Lekcji ŚpieWu *wózicia
J. KRUŻANKA
solowego

artyska oper Warszawskiej i Wileńskiej,
Zapisy przyjmuje
od godz. 12—2

Jagiellońska

codziennie
popołud.

10 m. 5.

Więc.oto najpierw: dano „Spad- nej interpretacji p. Dunin Rychłowkobiercy* solidną, bardzo staranną skiej; p. Purzycki zamiast w roli
oprawę. Cały montaż sztuki był bez Obierzyńskiego, którą dubluje z p.

zarzutu.

Nawet

towe portrety
starym

najauteatyczniej redu:

Chmielewskim,

—

w roli Čwierciaka,

wisiały na ścianach w bardzo dobry, nie silący się na tanie

Samosękskim dworze.
Raży: a tak
kuszące efekty rubaszności.
serja, dobrego naszego znajomego p. Q'o i p. Jasńska co się na scenie
Wyrwicza-Wichrowskiego, zawsze sta ukaże, publiczność aż się od Śmiechu
wyjątko pokłada; oto i p. Kuszłówna, artystka
Mickiewicza (Mateusza)
symbolem którego ranna, błysnęła tu i owdzie
(np.
po zwłaszcza w takich rolach jak Wikta,
człowieczeństwo, Krasińskiego (Marka) sym wą subtelnością i precyzją
bolem którego lew, Słowackiego (Jana) o zejściu ze sceny Wodziejowskiej kiekażdej
locie orła i Norwida (Łukasza) który, jak dy to jeszcze tam, za oknem, urabia wytrawna i pewna siebie w
pracowity wół, wytrwale, niedoceniony i
sytuacji, na ogół jednak mniej cżui obrabia Obierzyńskiego lub cała jąca liryzm niż impetyczność
nieuznany torował nowe drogi życiu».
„haj.
akcja mimiczna tegoż Obierzyńskiego
Wolno przypuszczać, że łatwiej u okna i t. p.). Całość przedstawie- duczkową*, a takiego „zmęczonego*
Obierzyńskiego / musiała
udałoby się dyr. Osterwie wileńskich nia pulsowała jakąś wyjątkową sprę- Ameryką*
zjadaczów chleba w aniołów przero- żystością, jakimś impetem, co to pod- „wziąć* bardziej słodka dziewczątkobiė niž „grupę“ pod kierunkiem
p. rywa wobec przeszkody... aczkolwiek wość wiosentiego pączka wiejskiego
zamerykanizowanej
Rychtowskiego — przerobič na pra- jej w danym wypadku nie było. Sztu- niż skautowość
panienki, P. Rychłowski zagrał Siewowiernych
„redutowców”.
Nato- kę, gruntownie
ograną,
właśnie w
miast wzmocnić ją tem, co Reduta tym zespole, „wzięto* wręcz brawu- kierkę senjorą jak zwykle go gra,
kryje w sobie, tem, co stanowi
jej rowo jak się „bierze”... ot, tycią zacierając nadmiarem dobroduszności
całą gamę rysów psychologicznych,
realny walor a. ideologji jej daje 'barjerę.
którą. ta postać jest przez autora wychoćby częściowe
urzeczywistnienie.
Zawsze niezrównaną w roli babci posażona. A co do p. Wyrwicza —
— już dyr. Osterwa potrafił i można była p. Miilłerowa,
którą
jakby
być pewnym, że to wzmacnianie bę- jeszcze... odrodził jubileusz odświęcony tośmy go widzieli grającego młodego
dzię systematycznie pogłębiane i co- w Grodnie, pi mi pamięć dopisuje, Siekierkę z większą werwą, z mocniej:
raz większy ogarnie zakres teatral- w początkach grudnia roku ubiegłe- szą wis comica niż onegdaj. Może
przemęczenie;
może
niedyspozycja.
nych — możliwości.
go. Doskonała w każdym calu kreacja
Jeżeli wolno użyć dosadnego ро- aktorska! Z tem rozkosznem zatacza- Aktor jest przecie też — człowiekiem.
równania, „grupa* pod kierunkiem p. niem się na niepewnych nogach, z Nawet i p. Detkowskiego ujrzeliśmy
w „grupie”. Zaś p. Frenklówna, która
sRychiowskiego w krótkim już czasie tem
np.
niedotknięciem
ramienia tylu komplimentów już w Wi nie wybędzie się miała do Reduty właściwej dziedzica nawet
w
momencie
najjak, nieprzymierzając, Sauternes do większego rozczulenia... Linje rysunku słuchała, przeszła przez scenę jako romantyczna sąsiadka Obierzyńskiego,
Haut-Sauternes. To unifikowanie, co miękkie, śliczna
harmouja gestu i powszechny zyskując aplauz. Bardzo
do gaiunku, już się od
pierwszego głosu; całość — choć
na wystawęl bardzo ładnie zrobiony był ten cazaraz rozpoczęło występu.
Tuż zaraz: pani Katarzyna w wybor
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GOSPODARCZY
ZIEM

W
4

nego

sprawie wywozu
zboża.

cił uwagę

WSCHODNICH

rezuliaiu,

Gdyby

się

nawet

kołach

żyta

wywołały

rolników

w

uczucie

zdumienia i zaniepokojenia

szerokich

najwyższego

Rolnictwo

kraju.

Rolnik

pozbawiony

gdyby

środków

obrotowych,
uginający
się
brzmieniem wysoce uciążliwych

lat było gów,

nie

może

jednak

nych

pod
dłu-

— (y)
Wiłleńska

Ulgi
Izba

dla

podatników

względnie

do

przeszłości.

Zbiór żyta w roku bieżącym niewątpliwie będzie mniejszym od zeszłeroczuego.

Nie posiadamy

jednak

że zatem

eksport

rolnictwa,

pozwoli

w

na

okresie

naniu

z rokiem

poprzednim,

daleko

naruszenie

zbożem

idących

zasady

zarządzeń, jak

wolnego

obrotu

i stawiania rolnictwą

w upo-

PIĄTEK

43.79

Nowy-Vork

9.00

Paryż
Praga

174.20

127.45
33,40
25 50

Włochy
Beigja

Stokhoim

43.68

27,37
26,78

27,23
26.66

9.02

27,30
26,72

Szwajcarja

43,90

—

8.98

nas
i

-

p”

bardzo

zaś,

>

kolejowa

174,64

173.76

127.77
33,28
25,56

127.13
3312
25,54

15800

5 pr. pożycz konw.
pr. pożyczk. konw,
—proc.

156,50

5400
—

listy zast.

ziemskie przedw.

s, o g 4 m 21

chwilo-

chwilowe

gresu.

dowozów

ze strony

dniu przyjazdu Arcybiskupa, w czasie
ingresu w Bazylice św.
Stanisława,

zmniejszenie

się

producentów

wywołane

niemożnością

dostaw

bądź

tunkami atmosferycznemi,

to

bądź

z powodu

nych robót polnych,

wa-

wartościowym zwyżkom
współdziałającym

ceny

sum

cen

odpowied:

pieniężnych

zgromadzenie

zboża

stabilizacji

zbożą jest przeznaczenie
nich

mieszanym

na

zakup

_ poważniejszych

zapasów, czy to w ręku
też w ręku organizacji

rządu,
czy
spożywców.

Związek Polskich Organizanyj Rolni-

53,00
—

31,75.

Miejskiej

z

dn.

27

wydzierżawie-

nia folwarku miejskiego Tupąciszki.
Zdaniem wymienionych
radnych
uchwała
Rady
miejskiej
musi
być

w

wystąpieniach

nowo

—
—

kierunku nie dawały

Tupa-

ciszki została oddana
w
dzierżawę
nie rolnikom, a zajmującym się fur-

maństwem

i żadnej

korzyści . miastu

nie przyniesie, natomiast żałożenie w
tym folwarku kolonji
pracowników

miejskich bardzo się' nadaje ze wszyst-

kich względów.

kursem

dla

Nowakowski,

dotychczaso-

wy zastępca Naczelnika Okręgowego

wyko-

Urzędu

nają pienia religijne, 1) Ebner —Ecce
Sacerdes na 4 głosy, 2) J. Decheimeira — Msza na 2 chóry 8 — @5.,

lutki... monolog zakończony
lapidar- by jakaś bryła
magnesu ściąga i
nem „Maku niemal“ Obierzyńskiego. sobie wszystko, czem Grzymała:SiedDla tytułowej roli spadkobiercy lecki
postać tę wycharakteryzował,
dał Lutri dyr. Osterwa z_ samego wycieniował. Ten p. Chmielewskiego
frontu b. zespołu Reduty: p. Zygmunta Obierzyński porusza
się -po- -scenie
nieprzeciętnej

miary.

P. „Chmielewski

EA

Wilnie rozwija się pomyślnie..
Prócz sutobusów
kursujących

na

fortuny planie, zawsze

staroszlacheckiej

Policji Politycznej.

SAMORZĄDOWA.

— (© Budżety

pierwsza

od—kreacji

właśnie położył autor klucz

aktorskiej.

Ani

w war-

daje się nam

na

scenie

słusznem—ani

na mo-

ment nie błyśnie w dziedzicu Samo-

sząwskim teatrze Narodowym, gdziem sęków atawistyczna fantazja szlachec<Spadkobiercę» , widział granego, ani ka. jego nagły
zwrot ku trwaniu
z nie- kamieniem na „praojców* "ziemi nic
w Grodnie gdzie p. Purzycki
od- niema w sobie z ideologii
małym talentem Obierzyńskiego
szlachectwarzał, nie zdecydowano się pójść kiej przedwojennej;
rodem jest z
śmiało i prosto po drodze, po której „Chłopów
* Reymontowych, z „Pla-

poszedł p. Chmielewski, Rzucano się
to na nostaigiczne w Obierzyńskm
rysy, to na jego znużenie — АтегуКа,
«schłopiałości» oczywiście

oczono,

lecz wychodziła

nig prze-

wciąż

po-

stać—mozajkowa, w ciągłych załamywaniach się. Dopiero p. Chmielewski

Senatorskiej
która nawet

muszą
być zatwierdzane.
ё
pismem okólnem
wojewódzki

Urząd
zwró-

trum

w cen-

miasta.

rozu:
gdyż
tam znalazł się lokal czyniący zadość
potrzebom

AMOTOSO i w całej awanturze

z Ćwier-

no ceny ną bilety

aktorskim, SE

Obierzyński

od

20 groszy

2 i pół złotego.To już jest

ać.

wtorek

powróci:z

cami w sprawie

zytu przez st.

Królewca

przypisać

to je-

będzie

mógł

nam

rezerwistów.

Z

|

prze-

rolną. Po-

niedawno, že ministerstwo

tut. dyrekcji P. K. P. biorą

Zarządzenie

wiązuje z dniem

powyższe

obo-

1 sierpnia r. b.*

PRACA1 OPIEKA SPOŁECZNA
k) Przeniesienie urzędu
kontroli bezrobotnych.
Kontrola
bezrobotnych robotników pobierają:
cych zasiłki do tego czasu odbywała
się

w

murach

po Franciszkańskich,

zaś dniem wczoralszym została przeniesiona do gmachu
ul. Wielkiej,

b. ratuszu przy

— k) Fundusz bezrobocia. W
dniu wczorajszym Obwodowy
fundusz bezrobocia otrzymał z Warszawy

8500 zł. jako uzupełnienie

środę

dnia

18 sierpnia

r. b. w sali

SKC"

dw

dotkniętym

klęską

tysięcy złotych dła powiatu Brasławskiego, 65 tys. zł. dia Dziśnieńskiego,

35 tys. zł dla Święciańskiego

i 50

tys. zł. dla Postawskiego.
Sumy

te

przeznaczone

cznie na pomoc rolną

są

i

wyłą:

w żadnym

razie nie mogą być zastosowane

inny

cel.
— Kursy

pielęgnowaniz

na

Dzieci

(z

programem rocznym). Program obejmuje
sześciomiesięczny kurs teoretyczny i prakty:
kę w szpitalach i instytucjach dziecięcych
(w

II I Ill im trymestrze).

Wykładane są następujące przedmiouy:
Anatomia i fizjologja, Hygjena i bakterlologja, Patalogja ogólna, Hygjena dziecka,
Opieka

społeczna

nad dzieckiem,

Dyctetyka

dziecka, Choroby dzieci i pielęgnowanie
dziecka chorego, Psychołogja i wychowanie.
Wykłady będą się odbywały 3 razy tyg.
w g. wiecz. W kursach biorą udział profesorowie naszej Wszechnicy i lekarze specjaliści w chorobąch dziecięcych.
Kierownictwo maukowe objął prof, U,

S. B. D-r Wacław Jasiński, Świadectwa pie-

lęgniarki zawodowej będą wydawane po
ukończeniu kursu (z praktyką 1 złoże ju
egzaminów.
Na poszczególne
przedmioty
kursów mogą hyć przyjmowane wolne słuchaczki. Zapisy są przyjmowane w lokalu
Rocznych Kursów Handlowych,
przy ul.

zasit- Mickiewicza 22 — 5 w gopz. od 12 — 2 we

Zrzeszeniem Lekarzy K. Ch.

nyc

powiatom

tran-

tej konferencji: VW prezes
p. Niebieszczański, dyrektor wydz. eksploatac. p. inż. Łaguna i dyrektor wydz.
drogowego p. inż. Bystrzanowski.
(x) W
sprawie
redukcji
kobiet mężatek
w P. K. P. W
myśl ostatniego zarządzenia Minist.

władz.

pomocą

ramienia

K. Ch. przed
sprawy pracowników
zakończeniem
kadencji obecnej Rady
K, Ch,, f) skierować do Sądu wszyst-

kie ogłoszenia o wyborach podać w
języku polskim i żydowskim,
i) ure.

gulować

sprawę

przyjmowania

na

wakujące stanowiska pracowników narodowości żydowskiej, aby ilościowy

wtorki i piątki.

TEATR
—

Teatr

I MUZYKA.

Polski. — <Spadkobierca»

A, Grzymały-Siedleckiego codziennie ściąga
tłumy pubiiczności, która się bawi na tej
świetnej komedji wybornie, darząc rzęsistemi oklaskami wszystkich wykonawców z Z.
Chmielewsklm odtwórcą roli tytułowej na
czele. D»iś obsada premjerowa. Jutro zaś
w roli Siekierki wystąpi L. Wołłejko, w roli
zaś Obierzyńskiego

S$. Purzycki.

W. poniedziałek premjera najnowszej
komedji S. Kiedrzyńskiego «Kobieta, wino
i dancing>.
— Niedzielne przedstawienie popot
łudniowe w Teatrze Polskim. W niedzielę o g. 4 m. 30 pp. ukaże się raz jeszcze
komedja Katerwy <Urwis» z L. Pillati w
roli tytułowej.
3
Ceny .miejsc od 15 gr. do 2 zł.

WYPADK!

! KRADZIEZE,

‚ — (x) Samobójstwo.
pnia r. b.

o godz.

19

W dniu 31 sier-

właściciel

folw. Gie:

runka, gm, Rzeszańskiej Kurowski Roman
wystrzałem z karabinu w klatkę piersiową
pozbawił się życia. Przyczyna samobójstwa,
ruina materjalna majątku...
к

_. — (x) Pochwyeony 'przėz

pociag.

W dniu wczorajszym na stacji kolejowej Ła*
py, przez przejeżdżający pociąg pochwycony został uczeń szkoły podchorążych w Rawiczu Przeździecki Flipolit, który bawił tam

na

urlopie wypoczynkowym.

mu

oderwały

Przeździecki

trafił nieszczęśliwie pod koła pociągu,
prawą

nogę

powyżej

które

kolata.

Władze

wojskowe,

pieczyć się od rozszerzania

postanowiły

się

cho-

wszyst-

kich
rezerwistów, odbywających
w
b r. ćwiczenia i 8 tygodniowe przeszkolenie, poddać ochronnemu Szcze-

pieniu przeciwko
szkarlatynie.

ospie,

tyfusowi

drutu

tekkfoniczaego

К. О. Р.,

na szkodę

19

jaonu

przygotowanego do budowy

telefonicznej.

linji
e

— Ucieczka umysłowo chorej. Z posterunku P. P. w Dubrowie zbiegła umysłowo > A. ok
zatrzymana i do-

stosunek pracowników narodowości prowadzona
do posterunku
przez
omp.
nio?
polskiej i żydowskiej odpowiadał ilo- 6 Baonu K. O. P.
ściowym

stosunkom

tych narodowości

pośród ubezpieczonych.
Pozatem zostało uchwalono
cić Zarządowi

usunąć

pole-

wszelkie braki

gółowe

sprawozdanie

łalności za okres

RÓŻNE
— (o) W sprawie
w
sekwestratnrem

wypadku z
Dunilowi-

szego

zamieszczona

cząch. We wtorkowem numerze na:
pisma

została

wzmianka p. t. „Wypadek z sekwestratorem*, Obecnie zostało wyjaśnione, że wzmiankowany wypadek miał
miejsce przy okolicznościach następu

jących. Oto sekwestrator

z

Postaw

siostry jej męża. Gdy perswazje
nie pomogły sekwestrator przy

mocy policji zaczął wynosić ze

pu towar beż miary i (wagi,

nic
po-

skle-

właści-

ciele tego towaru stawili opór. przyi czem oporni zostali srodze poturbo-

wani,

— Pożary. We wsi Pronczakowo gm.
Gródeckiej spaliła się stodoła ze zbożem na

szkodę

M. Kudryka.

Pożar wybuchł

Straty

wynoszą 8000 zł.

wskutek podpalenia.

2040060004660004600646004200009EREŁ4

SPORT.

ze swej dzia- Zawody o mistrzostwo B —klasy.

ubiegły.

chcąc przyjść z pomocą ludności cy- zjawił się do Anny Swirdlicz, żądając
wiinej, a równocześnie chcąc zabez- zapłacenia podatków, należących
od
rób zakaźnych

w samej

jak dynie wypadnie tigurującej na afiszu

dyr. Osterwa

dawališmy

sum

na pomoc

trzysta tysięcy ziotyrh.
Pan wojewoda dokonał
podziału
udział w tych sum w sposób następujący: 140

uruchomienia

Prosken.

do Sądu Pokoju. Nie zważając, iż i (> zasnę
wskazane w protozgodnie z ustawą podanie odwoław- kóle Komisji Rewizyjnej i złożyć Ra:
zespołu. cze wstrzymuje pobieranie
w dzie na następnem posiedzeniu szczekary,

Cz. Jankowski,

da

rzeczy minimum.. dostępne dla każdej kieszeni! Jeżeli na „Spadkobiercy*

ciakiem, osobliwie w jej epilogu. Ten nie było komplelu,
Chmielewskiego

żona była kara za Świadectwo
prze»
mysłowe. Ponieważ ta kara była nie
słuszną, więc było
złożone podanie

jaki będzie stosunek tej grodzieńskiej dniu 30 sierpnia zjawił się do
wy:
Reduty
do wileńskiego
teatru na mienionej piekarni sekwestrator i za

stkie rysy į epizody. Powstała postać wość—niezmiernie praktyczną. Zniżokach co do Samosęków,i w scenach

i wymaganiom

— (0 Repartyoja

znaczonych

Nieszczęśliwą ofiarę odwieziono do szpitala
w Białymstoku.
|
ы
kie sprawy
0 korzystaniu ze świad- „|
— Wykolejenie się pociągu
Na 5
poseł
Wygodzki czeń K. Ch. przez” osoby do tego klm,
swej
interwencji
od stacji Opsa wykoleił się pociąg komotywuje, iż godziny te nie są donieuprawnione, g) zreorganizować Ko- lejki wąskotorowej idący z Drui do Dukszt+
w
handel
„ Wypadków z ludźmi nie było. Przyczy:
godne, gdyż największy
misję Lekarską do spraw udzielaniapiekarniach odbywa się przeważnie świadczeń uzdrowiskowych i uzupeł na wykolejenia się, nadmierne naładowanie
drzewem 3 wozów towarowych,
w godzinach rannych i wieczoro— Kradzież
drutu telcfonicznego.
wych, zaś w czasie od godz. 12 do „nić jej skład przez delegowanie przed Na drodze
Brasław—Miory pomiędzy wsiastawicieli ubezpieczonych, h) wszyst:
mi Samujły a Zaczrewje skradziono 150 kig.
5 po poł. prawie, że żadnego handlu

sztuce—dobrze Wilnu
znanej. fl ten
szkopuł odpadnie. Repertuar w Lutni
zapowiada różne warszawskie 70%0- w tych zakładach niema. Urząd wości, z dziedziny
sztuk
mięszanego jewódzki przyrzekł sprawę powyższą

stworzył typ jednolity, ku któremu— wszechstronnie opanowąnym.
patrzciel—zbiegły się ledziutko wszyZainaugurowano też w Lutni no-

z jednej bryły, Znakomicie tłumaczą<a się | w wahaniach się i przesko-

stępny

ze
w stronę Bystrzyckiej, wy
PORA
niema nazwy.
.
°
iekt Obniženia

Pohułance? Co będzie w sezonie zi- uwažywszy, že żona Rygiela liczyła
mowym
z Operetką?
Przedewszyst- pieniądze „wydarł jej te pieniądze przekiem gdzieby miała grać? Są to wszy* mocą. Następnie okazało się że sestko pytania niejako jeszcze „wiszą- kwestrator ten był nawet nie z tego
cówki* Prusa, z zaciętej nieustępli- ce w powietrzu*. Znajdzie się i na urzędu, do którego zalicza się wzmianwości chłopa gdyidzie i o piędź nie niebawem konkretna, Ścisła i bez- kowana piekarnia. Poszkodowani zło:
jego ziemi. Lecz to choćby drugopla- zawodna odpowiedź.
żyli skargę do władz odnośnych.
nowy szczegół, Kreacja p. ChmielewTymczasem—chodźmy
pilnie do
WOJSKOWA.
skiego jest świetna—zarówno w o. Lutni! Skróci nam to niepomiernie i
gólnej koncepcji jak w znakomiiem bardzo mile czekanie na to, co jesz— (y) Szczepienie ochronne
jej zrealizowaniu kunsztem

W dniu 31 sierpnia poszkodowany Swirdlicz w towarzystwie posła
d-ra Wygodzkiego interwenjowali w

KOLEJOWA.
rolnictwa i dóbr państwowych
na
— (x) Powrót delegacji Wil. skutek pisma urzędu wojewódzkiego
dyr. P. K.P. z Królewca.
W па- w sprawie konieczności przyjścia z

obrad Rady Miejskiej odbył się dalszy ciąg posiedzenia Rady Kasy Chorych m. Wilna. Po dłuższej dyskusji
nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za rok 1925, w której przyjmoudział delegaci Rady z różnych
tokol) zwrócili się w dniu , wczoraj- wali
ugrupowań
oraz członkowie Zarządu,
za0
prośbą
z
szym do magistratu
zostało
uchwalone
.polecić Zarządaczęści
i uregulowanie
brukowanie
wi:
a)
po
zakończeniu
terminu umoulicy, znajdującej się u_ wylotu ul.

gmin wiejskich od godz. 7.ej rano do 5 po poł. W

gdzieś na wsi polskiej: «Schłopiał personal A tak go p. Chmielewski
, A sama Reduta, w ścisłem
jakoś w tej Ameryce». Nic słuszniej: gruntownie schłopił, że—co nie wy- mieniu? Ta osiadła w Grodnie
szego. Tu

podofi-

linji Wilno—Nowo-Wilejka. urucho- ków na m. sierpień dla bezrobotnych
wobec
miono „tam jeszcze duże auto od: pracowników umysłowych,
czego
w
pizyszłą
sobotę
odbędzie
S
‚
kryte.
się posiędzenie Komisji Obwodowe*
— (v) Urzędnicy miejscy otrzy- go funduszu bezrobocia, która pomali 50 proc poborów. W dniu
1 b. m. Magistrat M. Wilna
wypła- dżieli te pieniądze. — Z Rady Kasy Chorych. We
cił funkcjonarjuszom swoim ża ledwie

typu, tudzież utworów komedjowych, dokładnie zbadać i ewentualnie cojak kompaktna, z grupa ociosana ma- bardzo interesujące. Tedy i od tej fnąć swe zarządzenie.
Sa, z grubemi, dużemi rękami, z gło: strony przychodzi gwarancja niema— (o) Nieustające praktyki
wą mocno na karku osadzoną, nie- łego w rozpoczętym sezonie ożywienaszych
sekwestratorów. Na piezgrabny, nieporadny—a znakomicie nia w tak sympatycznej, swojskiej karnię M. Rygiela (Sofjaniki 5) nałoLutni, doskonale sytuowanej

wziął za punkt wyjścia dla swej
kreacji wyrażenie się starego Siekierki
© przybywającym z za oceanu spad: utrzymujący się zawsze na pierwszym

kobiercy

związku

> B zdania
— (t) Święcańskie nie będzie
zasadniczej
płacy i całko3) Witt — Graduale 4 głosy, 4) Ai- brukowane Swięciański Wydz. Pow. rania tj alio) widz „Foleackań, witego zastosowania wskaźnika zmian
blinger Jubilate Deo 5 głosów, 5) Jo- wypowiedział
się przęci +ko bruko- lub „Zakopiznska“. |
‚
kosztów utrzymania jak na plus, tak
sef Rener — Te Deum opus 50»,
waniu
dróg dojazdowych w osiedMagistrat prawdopodobnie prośbie A na minus, 'b) przeprowadzić ści.
— Zarządzenie Kurji w spra- lach ze względu
na przyszłą koma- powyższej
zadośćuczynii.
ślejszą kontrolę łeczenia -ambulatoryjwie Ingresu: Poleca się XX.
Pro- sację, przy której zabudowania przeJ
(x)
Poseł
Wygodzki
zinternego, c) powiększyć sprawność funkboszczom:
noszone są na poszczególne kolonie.
jewództwie.
Poseł
Apteki Kasy Chorych, d)
1-o, by procesje przybyły dnia 8 W poglądach
swych na tę sprawę wenčią = W Śdzki КА` В ои CI9MOWania
przyśpieszyć ściągnięcie wszelkich zawrześnia rb. na plac
przy
kościele Swięcian, Wydz. Pow. zajął więc staа r ai
Św. Kazimierza punktualnie o g. 7 nowisko odrębne od Wydziałów po- Boć keoojsyć: do Województwe ległości dia 1
min. 45. (Bractwa wszelkie udziału w zostałych powiatów, które brukowa-

Mostowa 12 m. 2 — w niątek O g.
6—8 wiecz.)
2-0, by podczas ingresu dzwonioreal-

Chmielewskiego. Artysta to był i jest

zebranie

odbędzie

niebawem
zwolnione zostaną
Radę, iż piacownicy miejscy nie zgla- ze służby
kolejowej
wszystkie koszali się do Magistratu o udzielenie biety mężatki, oraz te kobiety, które
im wzmiankowanego folwarku dla 'w czasie służby wyszły 2amąž bez
urządzenia tam kolonji pracowników uprzedniego zezwo.enia odnośnych

miejskich i 2) że ziemia foiw.

30,73

otworzonym

komisarz

kierowuictwem

na konieczność zastosowania tejjmetody, ale niestety wszelkie nasze wnios-

ki w tym

5 b. m.

zawieszona wobec tego: 1) ze prze:
wodniczący Rady prezydent miasta
p. Bańkowski błędnie. -poinformowal Kolei

swych do procesji nie przyjmują: otrzymają one nie osiedli uważają za jedno z naj- dzin handlu w piekarniach. Jak wiawładz rządowych w poprzednich la- inne miejsce; udział swój mają zgło- pilniejszych zadań w zakresie gospo- domo
w myśl
piekamniane-s4.-0łusie
miólcżozaklady
oozadżiić
tach niejednokrotnie zwracał uwazgę, sić u ks, prof. Cichońskiego — ul. darki zimowej.
O
OZ
APW

czych

się ogólne

dniu

delegacja Wileńskiej dyrekcji P. K.P., nieurodzaju, wyasygnowało na ten
biorąca udział w konferencji z Nien!- cel, do dyspozycji pana wojewody,

wszystkich _ funkcjonarjuszy * Policji
Państw. w Warszawie, dążąc do wy:
szkoienia wszystkich członków korpusu oficerskiego Policji Państwowej w
m. wrzesien.
Wilnie Komenda
Wojewódzka wy: 50 proc. poborów na
będzie
spłacona
pensji
słała na kurs 8 oficerów P. P. Między Resztę zaległej
ratach
dwuch
w
prawdopodobnie
innemi został _ wysłany kierownik
koło
15
i
20
b.
m.
Ekspozytury Policji Polityczyej na m.
— (x) Ulica, która niema nazWilno kom. M. Olendzki, a jego zaś
Mieszkańcy ul. Senatorskiej (Anwy.
dotychczasowe
stanowisko
objął

wspólnie z chó*

pod

wywołuje silną profesora Wł. Kalinowskiego

lącym takim przejściowym, a z punktu widzenia interesów rolniczych bez-

z

dniu 8 września r.b. tj. w

też chór męski „Echo*

pil- rem

tendencję zwyżkową, która jednak
przemija zazwyczaj w bardzo krótkim
czasie. Jedynym środkiem zapobiega-

i

W

„W

i prawnuczka.

MIEJSKA.
— (o) Sprawa folwarku miejskiego Tupaciszki. Radni pp.Studnicki i Godwod zwrócili się do p.
Woiewody z prośbą o zawieszenie

no we wszystkich kościołach od g.
— (t) Rozwój automobilizmu
8 do 8 min. 30 i następnie od g. 9 w Wilnie. Władze Wojewódzkie zado 10 min. 30.
rejestrowały
Nr. 78 _ takso dorożki,
30, Duchowieństwo ma się zeb: Powstające, jak grzyby po deszczu,
rać przy Ostrej Bramie
punktualnie dorożki samochodowe Świadczą najo godz. 8. |
wymowniej, że ruch automobilowy w

i

Szczupie

zerwy.

Wnukowie

re-

podoficerów

zebranie

—

Woje-

Wnuczki,

następne odbędzie się o
godzinie 13
tegoż dnia i w temże
lokału, bez
względu na ilość obecnych”.

sierpnia rb. w sprawie

—
—
Papiery wartościowe
Pożyczka dolarowa 13,50 (w złotych 661,50

Na naszą
prośbę
p. Piotrowicz
wem
zachwianiem równowagi po* obiecał nam dalsze swoje współpraw
dziedzinie kultury i
między podażą, a popytem,
co jest cownictwo
literatury.
wynikiem ogólnej syfuacji gospodarDział reakcji teatralnych obejmuje
czej kraju, w szczególności zaś, skutz powrotem
znakomity
kiem braku kapitałów w handlu zbo- w Słowie
krytyk
literacki
p.
Czesław
Jankowski.
żowym i drożyzny kredytu. Zapasy
zboża w ręku nieproducentów
są u
— Pienia rel gijne podczas inw pewnem

Córka,

@

się z Dyrekcją Ubazpieczeń Wzajemnych
uznał
przeprowadzenie odpowiedniej
propagandy
za konieczne,
jednak co do wprowadzenia prżymusu ubezpieczeniowego w powyższych
wypadkach
wypowiedział się negatywnie.

uchwały _ Rady

Wsch.
3 Das
śledzonem położeniu w porównaniu
Zach, st. G g. 6 u 57
z jakąkolwiek inną gałęzią produkcji. Bron., Ser.,Z.
Jutro
Nie może być również podstawą Rozalji, Róży)
do ograniczenia eksporiu fakt nader
— Od Redakcji.
Z dniem
dzi4-0, sumy mają być
odprawione
silnej zwyżki cen żyta, która nastąsiejszym
p.
Wiktor
Piotrowicz
ustąpił
w
kościołach
o
zwykłej
porze.
piła w dniach ostatnich. Jest to zjaprzez
rok
ubiegły
wisko wywołane w pewnym stopniu z zajmowanego
URZĘDOWA.
przez konjunkturę rynków międzyna- stanowiska sprawozdawcy teatralnego.
— Zmiany w policji. W związku
rodowych,

Urzędu

o wyrażenie opinji w spra-

otrzymała z wie możliwości rozszerzenia akcji sa:
w zakresie propagandy
w któ: morządów
ubezpieczeń
ruchomości rolnych od
poboru
kar

skarbowa

KRONIKA

że róż-

nica ta nie daje bynajraniej podstawy
do.iak

Londyn

zatrzyma- Wiedeń

dotychczas jakichkolwiek objektyw- nie w kraju tych ilości zboża, które
warunkach
byłyby
aych danych, kióreby pozwoliły ściś- w normalnych
wywiezione
zagranicę.
Droga
ta pole określić rozmiary różnicy Sprzętu;
lega
na
zorganizowaniu
systemu
skunie. jesteśmy również
w stanie doadnie ustalić ilości zapasów żyta, pu zboża, przez powołane do tego
z któremi
przeszliśmy na rok gos- przez rząd organy, na rachunek rząpodarczy. jedyne urzędowe dane, któ - du, który w ten Sposób będzie mógł
remi ebecnie rozporzadzamy, a mia: nagromadzić poważny zapas, ułatwianowicie obliczania tegorocznych zbio: jący znakomicie pokonanie trudności
tów, dokonare przez Gówny Urząd
Statystyczny, wykazują naogół tak
nieznaczny niedobór żyta w porów-

się do

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. św. Sakramentami
oddała Bogu ducha dn. 2 września 1926 r. w majątku Gudełkach
w wieku lat 88.
:
ć
Po przeniesieniu zwłok do Wilna nabożeństwo żałobne odbędzie
się w kościele św. Jana w sobotę dn. 4 września o godz. 10 rano, poczem
nastąpi pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim.
O czem zawiadamiają przyjaciół 1 znajomych
pogrążeni w
głębokim smutku

cerów rezerwy w lokalu klubu inteli- tej sprawie u prezesa izby skarbowej
gencji pracującej (ul. Mickiewicza 17). p. Maleckiego.
rym wyjaśnia, że termin
ognia,
plonów
od
gradobicia,
oraz
Początek zebrania o godzinie 12,
P. Malecki obiecał dla wyjaśnienia
za zwłokę w
wysokości 2 proc.
za
żywego
inwentarza
od
pomoru.
UGdyby
w oznaczonym terminie zebra- powyższego wypadku wszcząć bezzaległości w podatkach / bezpośredz braku quorum, stronne dochodzenie.
po porozumieniu nie doszło do skutku
nich został przesunięty
do 30 bm. rząd Wojewódzki

jesiennym
może
mieć niepożądane
następstwa,
to
można
z łatwością
znaleźć inną drogę, która, nie krzywdząc

zwróciło

wódzkiego

czekać ze ministerstwa skarbu
okólnik,
do chwili,

polskie,
które
przez
tyle
swego
zboża
rzedmiotem
eksperymentów równie Sprzedażą
gdy
znajdzie
nabywcę
na rynku weszkodliwych
dla rozwoju
produkcji
wnętrznym,
nie
może
sobie
pozwo:
rolniczej
jak
i — @а
kształtu
lić
na
to,
aby
rożłożyć
sprzedaż
wyżycia gospodarczego kraju, przyjęło z
ulgą do wiadomości oświadczenie produkowanego zboża” w równych Równocześnie okólnik ten zaznacza,
miarodajnych
reprezentantów — обес- częściach na cały okres 12 miesięcy, że pobór nadzwyczajnego
10 proc,
go
od
nówych zbiorów. dodatku do
nego rządu,
stwierdzające,
że pro: dzielący
zaległości podatkowych,
do sprzedaży
dukcja rolnicza jest podstawą
życia Roinik jest zmuszony
za niewpłacenie w określonym termizboża,
nie
wtedy,
gdy
go
potrzebuje
gospodarczego Polski, i że droga do
nie podatków został również przesuodrodzenia
gospodarczego naszego konsument, ale wówczas, gdy musi nięty do dnia 16 bm.
państwa prowadzi przez uzdrowienie zdobyć środkł na pokrywanie zaciągGIEŁDA WARSZAWSKA
rolnictwa.
Wobec
tych oświadczeń niętych zobowiązań na zapłatę robo2 września 1936 r.
szerokie kołaj rolników miały prawo cizny i na wszel<ie inne bieżące wy- Dewizy i waluty:
datki
gospodarcze.
spodziewać się, że polityka zapoznaTranz.
Sprz.
Kupno.
Jeżeli zachodzą obawy,
że zbiór
wania interesów rolniczych i stałego
Dołary
8,97
8,99
8,95
361,55
362,45
360,65
podporządkowania
ich interesom in- tegoroczny nie da nadwyżki ekspor- Holandja

nych warstw ludności należy już bez- towej,

4 Nekraszdw Amelja Ziemacka

we wsystkich gmi.
te ku z powyższem
nach odbędą się w najbliższym czaposiedzenia
budżetowe
Rady
i celo- sie
Znaczne ' trudności napo:
metody Gminnych.

w razie

trudności istotuie powstać miały.

miało okazać, że zbiór żyta nie wyWskazując na możliwość
starczy na aprowizację kraju, toi w wość
zastosowania
takiej
uniemożliwienie eks- działania
(Memorjał Związku Polskich Or- tym wypadku
Związek Polskich Organi- tyksją Rady Gminne przy uchwalaniu
ganizacyj Rolniczych w sprawie portu za pomocą zakazu, lub nałoże- zacyj Rolniczych raz jeszcze z całym budżetu wobec
nieustalenia normalciężką naciskiem protestuje przeciwko ogra- nej wysokości podatku wyrównawwywozu zboża,
wręczony Panu nia ceł wywozowych byłoby
Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Pań- krzywdą rolnika i stawiałoby go w niczeniu eksportu zboża w mocnem czego. W sprawie tej Urząd Wojestwowych, w
dniu 26 sierpnia zupełnie niemożliwem położeniu, Wo- przeświadczeniu, że takie stanowizko wódzki zwrócił się do Ministerstwa
1926 r).
bec braku gotówki i trudności kre- Związku jest zgodne nietylko z inte- Spraw wewnętrznych z odpowiednim
й
ro- wnioskiem.
Powtarzane uporczywie
w ostat: dytowych zdolność nabywcza nasze- resami rolnićtwa, ale i z dobrze
— (t) Akcja
samorządów
м
nich czasach przez
prasę codzienną go rynku wewnętrznego jest bardzo zumianemi ogó!nem| interesami gosi odpowiada
mniej więcej podarczemi kraju.
w sprawie propagandy
ubezpiepogłoski o zamierzonym,
względnie Szczupła
bieżącym
potrzebom
konsumcyjnym
czeń. Ministerstwo Spraw Wewnętrznawet jakoby zdecydowanym
zakazie
KRONIKA MIEJSCOWA.

eksportu

Św

Powiatowych

myśl nowych przepisów
muszą
być te ostatnie
wiejskich
przedłożone

władzy nadzorczej do zatwierdzenia
przed 1 października r. b. 'W związ-

aprowizacyjnych

w przyszłości

Wydziałów

na to, iż w
o budżetach
w
gminach

Jutro i w niedzieję na bolsku Makkabi
rozegrane zostaną dwa mecze, o mistrzostwo B—klasy okręgu W:leńskiego pomiędzy mistrzami grup grodzieńskiej i wileńskiej, WKS. 76 p.p. i Makkabi li.
Przy okszji zaznaczyć należy, że mistrzem grupy białostockiej została drużyna
druga WKS
42 p.p. z Białostoku. Mistrzostwo okręgu Ildzko-nowowilejskiego zdobyła drużyna KSP'n jednak wobec rozwiązanią się tego klubu, dwa następne mające
jednakową ilość punktów, a mianowicie
KS 85 p.p. z Nowo-Wilejki i WKS. 77
pp. z Lidy rozegrają ostatni, decydujący
mec;
Zgodnie
z przepisami PZPN'u mistr
kl. B wchodzi automatycznie do klasy A na
miejsce druzyny, która przy rożgrywkach o
mistrzostwo A klasy uzyskała najmniejszą
ilość punktów. Czy te prawidło zostanie
zastosowane

w tym

roku

nie wiadomo,

T.

— 10 tys. wyciągnięto z kieszeni,
Por, 1 p. p. leg. Kaz. Wienchalskiemu (Kalwaryjska 4) około Banku Polskiego wyciąg
nięto z kieszeni 10 tys. złotych,
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Fałszywe bilety w kasie kolejowej.

SALA

Według otrzymanych
informacji,
wskutek nadużyć kolej poniosła wielJana Nowicza i Wasiukiewicza, oraz kie straty, sięgające kilkunastu tysięcy
zecera drukarni kolejowej Szatrańskie- złotych. Należy nadmienić, że prze-

sprawę umorzono.

Obecnie jednak, nie powiodło się
Szafrańskiego w drukarni kolejowej
i dostarczanych . następnie kasjerom. „zacnej“ spółce, Wszyscy trzej zoOczywiście kasjerom z łatwością Stali aresztowani.
udawało

się

rozpowszechniać

fałszy-

ustawy rządowe.

ignoruje

Magistrat

Worki z

Obwieszczenie.

Dochodzenie

dyscyplinarne
nie wykryło
jednak
dowodów rzeczowych skutkiem czego

uprawiała swój niecny proceder przez
puszczanie w obieg
biletów kolejowych, drukowanych nielegalnie przez

Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cywilny ogłasza, iż na żądanie
Leona Kuczyńskiego decyzją z dnia 28 października 1914 roku postanowił
wzbronić dokonywania wszelkich tranzakcyj i wypłat z akcji Wileńskiego
50
Banku Ziemskiego wartości nominalnej po 250 rb. kazda 25 emisji:
20654,
20653,
20652,
20651,
Nr Nr.
akcyj w odcinkach po 5 sztuk

20664,
20663,
20662,
20674,
20673,
20672,
20684,
20683,
20682.
20694,
10693,
20692,
za
pojedyńczych
20699, 20700, i 65 akcvi
20698,
18564,
18563,
18562,
18558, 18559, 18560, 18561,
18574,
18573,
18572,
18568, 18569, 18570, 18571,
18584,
18583,
18578. 18579, 18580, 18581, 18582,
18594,
18593,
18502,
18588, 18589, 18590, 18501,
18604,
18603,
18602,
18601,
18600,
18599,
18598,
18639,
18638,
18633, 18634, 18635, 16636, 18637,
20661,

20660,

20659,

20658,

20657,

20656,

20655,

tylko za 20695, 20696, 20697,
nakazów
już
ręczonych
kwartał I i Il oraz 1/3 kwartału III rb. Nr. Nr. 18556, 18557,

lokali

i

podatku.

ra wciąż wzmiankowane podatki
za
lil i nawet IV kwaitał według rozes-

kwate-

Magistrat będzie wymie-

łanych już do wydania nowej ustawy
nakazów płatniczych. (0)

rzał jeden podatek z jednym nakazem
płatniczyni w wysokości 8 prac.
od
podstawowego komornego
z roku

Służba woskowa,
W

związku

z

nę obywatelstwa. O
zwoinieniu
od
obowiązku służby wojskowej rozstrzy

akcją

nadawania
obywatelstwa polskiego
mieszkeńcom woj. wschodnich. Min,
z

ustawą

W

nocy z dnia 31

wojskowy.

sierpnia na

*

Komitet

Wykonawczy

Komu»

września br. nieznani sprawcy rozrzu

nistycznej Pariji Białorusi Zachodniej

cili broszury komunistyczne w ilości
około 20 sztuk na peryferjach miasta
Wilna. Odezwy te w języku polskim
i białoruskim podpisane przez Cent-

i zatytułowane «żądamy wypuszczenia
więźniów politycznych»,zostały natychmiast przez
władze
bezpieczeństwa
publicznego skonfiskowane. (y)

e

żąda-

Cywilny, ogłasza, że na

w Wilnie, I Wydział

z dnia
nie Litewskiego T-wa Rolnego Wzajemnych ubezpieczeń decyzją
tranwszelkich
dokonywania
Wzbronić
postanowił:
roku
16 lutego 1926
zakcyj i wypłat z 4 i pół proc. listów zastawnych Wil. Banku Ziemskiego:

a mianowicie wartości nominalnej po 1000 rb. każdy serji il Nr. Nr.
129336, 129338, serji 8-ej 95549, 95551, 95553, 05555, 0557, serji 20 eį

162629, serji 4 ej 15580, serji 5 ei 23977, serji 6-ei 26265, serji 5 ej 20307,
177019, serji 14 ej 140275,

serji 20 ej 163069, serji 8 ej 95559, serji 28 ej

39353,

serji 6 ej 26031, serji 8 ej 39347, 39349, 39351,

serji 28 ej 167847,

52749, 52860,
41904, 52746, 52748, 52750, 52861, 94784, 95401, 52747,
serji
162628,
20ej
serji
16961,
4-ej
serji
75497. 95114, serji ll-ej 129337,
serji
149470,
16-ej
serji
28507,
6-ej,
serji
21373,
24274.
5ej 21092, 12496,
iajemniczy samolot, którego znaków 19 ej 153530, serji 2 ej 03378, serji 9 ej 111093, 111095, serji 20 «į 163572,
nie udało się rozróżnić. Samolót ten 163876, serji 33-ej 193346, 193347, 193348, 193359, 193350, 193351, 193352,
zniżył lotza granicą i opuścił sję na 193353, 193341, 193354, 193356, 193357, 193358, 193359 serji 9-tej 111092
terytorjum litewskim.
191583,
i 11094, serji 20 ej 163515, 163570, serji liej 126241, serji 32:ej

Kcłłyniany na gra-

nicy litewskiej, sygnalizują, żeod strony wschodniej, przeleciał nad teryto-

rjum

Polski, na znacznej

Marszałek

wysokości,

Piłsudski na

ćwiczeniach
jazdy.

gen. Rydza-Śmigłego

38 sam, bryg.

samodzielnej brygady . jazdy, które
odbędą się w rejonie Bystrzyca:Podbrodzie. (t)

W dniu wczorajszym bawiący w
Wilnie z racji swego urlopu Marszałek Piłsudkki wyjechał w
asystencji

na ćwiczenia 3

Wożnica pocztowy ukradł 8000 zł.
otworzył
wartościowe,
ty przesyłki
jeden z worków i wydobył z tamtąd
8000 zł, kióre też przywłaszczył. Po
skonstatowaniu braku pieniędzy, Pie:

8000 zł.

truszewicza

Pietruszewicz

wioząc

z pocz-

/

191584, 191955, serji 33 ej 193336, 193337, 193338, 193339, 193340,
193355, 193342, 193343, 193344, 193355, serji 12 ej 192461, serji 13 е]
wartości nom nalnej po 500 rb. każdy serji 14:ej 032851, 28847, 37864,
serji 13 ej 41496, 04380, serji 6 ej 05792, wartości nominalnej po 1000 rb.
każdy serji 34-ej 199307, 199309, 199311, 199461, 199469, 199471, 199473,

199306, 199308, 199310, 199312, 199466. 199470, 199412, 199474, serji
35 ej 203881, 204046, 204047, 204048, 204049, 204050, wartości nominal-

nej 500 rb, każdy serji 8 ei 10620. Wzywa się przeto wszystkich roszczących prawa do wyżej wymienionych tytułów, aby w ciągu lat dwuch od
w

Okręgowym

(aresztowano.
Biiety

14 Loterji
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„Stowa“

w

ai

Wyspa
Nias

okropności.

jest małą

wyspą,

„

mającą

wa

ą lub
ta, której

wiarę chrześcijańską,
je

Wyspa

©

24
mahome-

najwyższy

punkt wznosi się na 700 metrów nad
poziomem morza, pozostała nieprzy-

długości 130 kilometrów, szerokości
zaś 45 kilometrów. Znajduje się na stępna dla wszelkiej zachodniej cywirówniku, niedalako od Sumatry. Eu- lizacji. Tylko jej główny port, Gunung
ropejczyk, który przybywa na tę wyspę, zachwycony
jest rozścielającym
się przed nim pięknym krajobrazem,

Sitoli, siedziba holenderskiego gubernatora, jest w pewnej mierze zeuro:
peizowany.
Ale wystarczy posunąć
natomiast mieszkańcy Sumatry nie są się o parę kilometrów wgłąb kraju,
wcale wyspą tą zachwyceni, mają zaś by ostatni ślad Europy zaginął.
po temu słuszne powody.
Ludność Niasy mieszka we wsiach,

Wyspa Nias odkryta została w zwanych „kampong”*. U wejścia do
851 roku przez perskiego kupca So- wsi stói bożek z surowego ociosa:
limana, który pozostawił nawet

pisy, dotyczące swej podróży.

ręko-

Czło-

wiek, który czytał to sprawozdanie,
ze zdziwieniem
skonstatowzć może,
że od owego czasu, to znaczy tysiąca lat, nic się na tej wyspie nie zmienilo, Naczelnicy
i teraz jeszcze są

wełnianych,

T
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Na prowincję wysylamy towary
za pobraniem pocztowem,
Urzędnikom i wojs kowym

niskie.
wielki.
Panom

jodłowe I świerkowe

dymenzjach dostarcza

Maia

d. 7 m,

mma

nteligentina wdowa .
przyjmie 2 uczeni:
ce szkół śred na

we

wszystkich
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uroczystosci,

się
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noc uderzają w gongi, aby ułagodzić niewolnikom
i niewolnicom. Kiedy
złe duchy. O świcie następuje zarzy- kapłan wymieni liczbę
wymaganych
nanie świń, w którem
bierze
udział głów, myśliwi udają się w _ pełnym
cały <kampong». Podczas gdy rodzi: rynsztunku na polowanie.
Często U*
na opłakuje zmarłego i opowiada o dają się
dość daleko, wpadają dO

jego cnotach, pozostały naród tańczy.
Na czwarty

dzień następuje

pogrzeb.

pogrzebów.

w bębny i gongi, aby zwrócić uwagę
ludności. Z nastaniem nocy cała wieś
defiluje przed nieboszczykiem,
leżą:

wrogich «kampongów»,
botnikėw na polu i

zabijają
obcinają

ro"
im |

<kris»Zmarłemu kładą do ust kwiaty
i liście, głowy narzędziem zwanym
w nogaah umieszcają mu
worek
z Jest to długi zakrzywiony sztyle
ryżem
i ciastem,
potem
dopiero Kiedy liczba obciętych głów jest do*
grzebia go razem z jego «adon», Po stateczną, wracają do domu t oddają
Naprzód
za*
tej ostatniej ceremonji ludność kąpie zdobycz. naczelnikowi.
się i na tem kończy się*uroczystość. wiesza się trofea na domu zmarłego»
Podczas pogrzebów polowanie na ałe po pewnym czasie szczęśliwi my*

rolę. śliwi otrzymują je z powrotem

Pozostała po zmarłym
rodzina
żyje
w ciągłej obawie, że duch zmarłego
będzie ice w domu swym prześladował i męczył. Dlatego
należy
wy:

pędzić tego ducha z domu.
Kapłani
Kiedy
plemienia
oceniają
według
«socjalnej
przerwy.
bez
noce
cztery
dni i
mieszkaniec Niasu umiera, uderzają rangi» zmarłego, ile głów «myśliwi»
mają

złożyć jako daninę.

naczelnik,

wymaga

Jeżeli umiera

wielkiej

ilości

mocowują

je

na

1 @'
swych bambuso”

wych płotach. Myśliwi, którzy nic nie
upolowali, rzeźbią dla siebie głowy
z drzewa.
Do chwili
obecnej europejczycy
są bezsilni w walce z tymi myśliwy”
mi, polującymi
na głowy.
W
ten
sposób rajska wyspa
jest siedzibą
okropności.

głów. Jeżeli człowiek niższego stano- napełnia
na marach na rynku, Przez całą wiska, wystarcza gdy się utnie głowy Sumatry,

Odpowiedzialny zu ogłoscenia Zenon Ławińaki.

Н
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prz

Ozałło

imię

rozbudowie

Uroczystości pogrzebowe trwają cztery

cym

ni

gubiona książeczka

onkurs

dzień głowy ludzkie odgrywa wielką

i noc, jedzą tylko pieczoną wieprzowinę i piją wino palmowe. Tańcowi
poświęcają kult specjalny, szczególnie

dużo
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Griffet

ta- i pytają, jak długo jeszcze córka po:

sobą. raz dopiero
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obiady smaczne. zdro”
we dla urzędkików—
niczek. Ul. 3:g0 Maja
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od

z

utrzymaniem,

Chirurgiczna

Т. Dembowskiego
chorych
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Ostoja. 2 — 5 godz.

warunkach.
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skrzyń
parowy i fabryka
Tartak
(Małopolska):
BOLSGHÓW:

dwa

Lecznica

|

zawodo:

oraz obstalunki na
robotę włóczk., szali
chustek, pantolli. dla
dorost. i dzieci, Ul.

rozmaite,

alpagowe,

kierowniczka

szkoły

kroju, robót, — przyj”,
muje obstaiunki na
wzory do wyszywania.

wyłącznie fabryk
POLECA towary ua sezon
jesieany
trajowych. Szewioty, kamgarny,
gabardiny,
rypsy. popeliny i rozmaite inne towary wełnian e 1 półwełniane;
Płaszcze
flanele, barchany, towary
białe
bieliz niane.
męskie
jesienne,
gotowe
i na zamówienia.
Kołdry,
fartuszki

iało*

stocka 6—5, od godze
9—12 i od 6—8 ppoł.
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się
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zajmują się gospodarDziewczęta
nego kamienia. bóstwo „Adon*. Bo- stwem, pracują w polu i czekają na
żek ma wstrętną, odrażającą głowę i mężów.
odpędza złe duchy.
Przed
każdym
Wedlug starego zwyczaju, panuposzczególnym
domem widać tego jącego na wyspie Nias, żonę należy
bożka. Dom naczelnika jest o wiele sobie kupić. © cenę umawiają się

Siamiefaw Mackiewicz

%

firma Jy,

Kiedy
większy od innych mieszkań, a bo: matki obojga narzeczonych.
żek jego jest naturalnej wielkości. umowa jest już zawarta, narzeczony
stoją dookoła sprowadza się do domu teściów, а1е
okrutnymi tyranami, handel niewol* Chaty z bambusu
nie wolno mu już
głównego
placu.
Otoczone
są plota od tego dnia
nikami odbywa się w takim
samym
Na końcu widzieć narzeczonej. Na parę dni
rozmiarze, jak i wtedy, a mieszkańcy mi również z bambusu.
opierają się stanowczo wszelkim pró- każdej trzciny tkwi czaszka ludzka przed weselem rodzice narzeczonego
narzeczonej
bom misjonarzy nawrócenia ich na albo wyrzeźbiona z drzewa głowa. udają się do rodziców
Wadzwyca
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Przy tej spo:
Mężczyzn: leżą zostanie w ich domu.
rzające się w kurzu
resz:
posagu,
część
spłacają
sobności
wcale,
pracują
nie
izbach,
w
sobie
przygotowują tylko broń i ćwiczą się ta zaś płatna jest w dniu wesela.
bierze uKobiety i niewoini- W uroczystości weselnej
w jej używaniu
nerzeczoProwadzą
wieś.
cała
dział
wykonywują
i
pola
cy uprawiają
grubszą pracę. Chłopcy wychowywa- nych pod święte drzewo i skrapiają
ni są oddzielnie od dziewcząt. Mło- ich wodą. Potem narzeczony dotyka
dzi chłopcy ćwiczą się od dzieciń: liścikiem z drzewa ust narzeczonej.
stwa
w
rzemiośle
wojennym, bo Kobiety przynoszą podarunki ślubne
przed
nonarodu bardziej potem zasadzają drzewo
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Tamże!
Taniol
Zawsze!
Wszystko!
Kupisz!

pocztowem.

000666665

z * Prosimy. naszych Sz. Sz. Abonentów

M.
jw_Wilnie

<Zachęta». Życzącym nabyć biiet z
prowincji — wysyłamy za zaliczeniem

-

wiejskiej

ZŁOTYCH.

53 oraz „Gdańska

wa

Bernardyński 3 m. 8.

200966666

i kosmetycznym

już nadeszły.

1

losu 40 zł. —

Cena

(M
l
OCZY 008
t
Zapisy na lekcje w dnie powszednie
do 1l-ej rano i od 3 — 5 pop.

i

w nowym
składzie aptecznym

poduszki. wata, watolina

państwowej

500.000

wygrać

J.

Dla najbiedniejszych
dakcji zł. 20.
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Wygrane ZWIĘKSZOME—
miożna
wypadku
zęśliwym
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Lekcje śpiewu * olowego
udziela
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Dr. J. Ignatowicza

Wilno,
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STARCZY!

otrzyma każdy
Poradnik Hygjeniczno - Kosmetyczny

619—25

Z.

Nr. spr.

Wilnie, lub zgłosili sprzeciwy.

Sekretarz.

:

Ofiary.

Wykorzystajcie!

Sądzie

w

złożyji. je

daty pierwszego ogłoszenia w Monitorze „Polskim

W dniu wczorajszym z rozporzą:
dzenia odnośnych władz, aresztowaJan
pocztowyy
wożnica
ny został
kradzież
Pietruszewicz, za dokonaną

M. Deblessem,

PÓKI ZAPAS
DARMO!!!

Łóżka

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0. P. P.

39352,

39350,

95550, 95552, 95554, 95556, 95558, 95560, 39346, 39348,

Tajemniczy samolot.
Z podedcinka

się!
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Sąd Okręgowy
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komunistyczne.

+044444444444444444-

152444

Spraw Wewnętrznych. Osoby zwolnione w całości lub
częściowo
od
służby wojskowej płacą jednak ustaż
lony przez Radę Ministrów
podatek

o powszechnym
obowiązku
służby
wojskowej, zwolnieni od obowiązku
tego mogą być tylko obcokrajowcy,
względnie ci, którzy starają się o zmia-

Broszury

Sekretarz

Wojskoga jedynie Minister Spraw
m
Ministre
z
eniu
porozumi
wych w

Spraw Wojsk. nadesłało do wszystkich P.K U. specjalny okólnik, w któ:

rym wyjaśnia, że zgodnie

18640, 18641, 18642, 18643, 18644, 18645. Wzywa się przeto wszysikich
roszczących prawa do powyższych tytułów aby w ciągu łat dwuch licząc
od daty wydrukowania pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim złożyli je lub zgłosili sprzeciwy Nr. Z. 597—24.

a obywatelstwo polskie.

sumaryczną

18567,
18577,
18587,
18507,
18632,

18565,.18566.
18575, 18576,
18585, 18586.
18595, 18596,
18605, 18631,

10 dni!

Spieszcie

stałych

od

runkowego.

pobie-

Tylko

Dla

nalnych

Jednak Magistrat wileński

tkaniny

Brezenty nieprzemakalne

Jak wiadomo, od dnia 1 sierpnia 1914,— podatnicy obowiązani są pła- 20665, 20666, 20667, 20668, 20669, 20670, 20671,
r. b. wprowadzona została nowa us: cić podatek komunalny od lokali i 20675, 20676, 20677, 20678, 20679, 20680, 20681,
tawa o podatku od iokali, ktora ujed- państwowy od lokali na zasadzie do- 20685, 20686, 20687, 20688, 20689, 20690, 20691,
nostajnia ten podatek w ten sposób,
iż zamiast dotychczasowych
podatków państwowych od lokali, komu:

W. Z, P. 58.

ACE

nadużycie.

Л
19191

o podobne

czasu

JOGAM

dłuższego

otworzył

ESEŁBATAGN

byli już w r. z.

1 [E'y MOĄAJDWSOĄ

już od

Tronchet

od wyp. i łupieża.

"1302

która

ci założyli

Rue

oddział w Wilnie, ul. Mickiewicza 37,
m. 1, tel. 657. Leczenie
wad
cery i
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów,
pryszczy,
plam
na
twarzy.
Masaż
leczniczy. Masque Pate. Leczen. włos.

MOIEMOJ

spółkę,

Przestępcy
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Paris,

W rolach głównych: Alice Terry, Ramon Nowarto, Lewis Stone.
MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)
Rzecz dzieje się w miasteczku Gawrillaci, w Paryżu w pierwszym okresie rewolucji
odśpiewa p. Janina
Francuskiej (1788 i 1789 r.) Prolog do obr: azu <Scaramouche>
Korsak Targowska. W czasie prologu zespół baletowy odtańczy <Gawota>.
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
od godz. 5 ej.
powszednie
dnie
w
3-ej,
KINO CZYNNE; w niedzielę od godz.

I YJKUZODIAE

stępcy ci podejrzani

prawie

Institut de BeaulĖ Kava,

słynnej

Sabatini.

qaKu[414801p

go Edmunda.

podejrzenia,
gdyż
były one
identyczne z prawdziwemi.

Rafaela

KULTURALNO-O ŚWIATOWY

Ulgi Kredyty

wzbudzając żadnego

powieści

Zniżki Rabaty

nie

„SCARAMOUCH

niespodzianki

we bilety,

wyświetlany film
E“
dramat w 9 aktach, pódług

Odbiorców. =—sfałe

Wydział kontroli
przy Wileńskiej
Dyrekcji K. P. natrafił w
ostatnich
dniach na nadużycia
popełniane
na
większą skalę przez
kasjerów stacji
osobowej w
Wilnie.
a mianowicie:

Dziś będzie

Sama

nazwa

przerażeniem

tej wyspy

mieszkańców
—

Drukarnia

„Wydawnictwo

Wiieńskie*

Kwaszelna
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