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VII „kombatant* zgodził się podjąć dele- towego Koła Organizacji Zachowawczej Pragatów bankietem i wygłosić na nim cy Państwowej w powiecie Oszmiańskim.

byłych wojskowych są zawsze bardziej

mai

:

mówi o usunięciu
Ta łączność

=

niestałych

sprawozdaniu znajduje się ustęp

i 3 ch miejsc niestałych.

wy

komisja

wszystkich

5 września, rautem wydanym

cechą

celu uni „"

tych miejsc,

paniki "i Popktału, Swój wniosek co do władzy Zgromadzenia

ON

Kronika

z prowincji o 25 proc, drożej

zek "jest
Gygnilliat'a i innych.
<combattenti» należą do F.l. D.A.C,
Delegacji francuskief przewodniczy
albowiem
żaden nowy związek
nie francuski wice-pre
zes, poseł m. Paryża
może
być przyjęty
do
Federacji Marceli
Hćraud,
który prawdopodobwbrew opinji związków narodowych
nie będzie przez kongres warszawski
już doń należących.
powołany na stanowisko prezesa,
Jest

komisja

z za

wyboru

TzELE- odbędzie się natychmiast po wyborachw roku 1926,
A

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 7

10 groszy.

nie spadł, Za akcje Banku Polskiego
Ten drugi zwią- wice-prezesa,nie przysyłają nam swego płacono 88. W kołach giełdowych
pika Lemuel'a Bolles, przypuszczają, że w
antyfaszystowski _ Tylko
ciągu dni najbliżgenerała. L R.

*

z

qe)

oraz

nie zwraca:

—
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Reduci di Guerra.»

Ligi Narodów.

i ważności,

równocześnie

specjalnego

maje

nieograniczony

czas

innych członków

charakteru

drogą

Narodów

э

rancuskie jai

OGŁOSZEŃ:

burmistrz miasta Anderlecht i wiceprezes F. I, D. A, C. (każda narodotilati di Ouerra» i «Unione Nazionąle wość ma swego wiceprezesa).
„ Ameryka

irank papierowy odzyska jakimš cu- augo nie pozwolić na powstanie przerwy podczas której, kraje
e
Sen WRZE a pd
A dające słuszne prawa do miejsce ponownie wybieralnych mogłyby odczuTo, co mówił P al aż sa, O wać niepewność co do swej sytuacji, komisja - postanowiła, % awe
w społeczeństwo

CENA

za tekstem

dzimy
«Associazione
Nazionałe dei
Combattenti», organizację półurzędową faszystowską, a obok dwa związki inwalidzkie: «Associazione
dei Mu-

do tych miejsc człon-

przez

Rady

zaufanie

tym miejscom

Ligi

uprawnionym

członkami

pozostawać

aa przewidziała, iż wyznaczone one

oO

lorda Cecila

głosowania Zgromadzenia
w
sprawie tych miejsc trwałych,
* co powiększa ich znaczenie. Ten ustęp poprawki brzmi:
3
:

BaTSOWej.

Callisux,

ponieważ uwypukla opinię

wybieralnych

konieczność

śancję

grozi jednemu z najbogatszych
do

być

5

która posiada kilka ważniejszych

Prze:

się za EN

krawędzi

Škorzystai

pamis

gabinetowemi

|

POWIATOWA—ul.

a jego miejsce zajął Anglik, płk. Je-EEST
OCZ PORA
BEBO
WOTA
rzy R. Crosfield, wice-prezes „British
Sejm i iząd.
Legion*. Przybędzie on do Warsza:
wy wraz z p, Rogerem-Marie d“Avi- Konf
erencja w sprawie prze.
gneau (Francja), który od początku
ne zabarwienie
nietyle partyjne ile istnienia F.LD.A.C, jest jej sektetar
mysłu wojennego.
zem
ideowe.
Do F. I. D. A. C. należy generalnym. Przybywa również
hraWARSZAWA, 3X. (tel,wł.Słowa).
sześć organizacji najliczniejszych, a bina de Mórode, małżonka mistrza
W
dniu dzisiejszym odbyła się pod
m. i. «Union Nationale des Combat- ceremonji na dworze belgijski
prze- przewodnictwem Prezydenta Mościc' tants» (800 000 czł,) i «Union Fóde- wodnicząca żeńskiej sekcji F.lm,D.A.C,
kiego zwykia tygodniowa konferencja
rale des Multės> (400000).
Kiedy oraz panna Stankowicz
(Jugosławia), w sprawie przemysiu wojennego.
pierwsza głosi hasła umiarkowane sekretarka tejże.
Udział w niej wzięli gen. Konarzewdruga jest bardziej demokratyczna.
Na czele delegacji belgijskiej stoi ski, Litwinowicz i inni.
Podobnie jest w Italji, gdzie wi-

Cecila.

'
‚ reorganizacyjna
komisja

Pełna

rozpoczęła jako pojęcie miejsc trwałych. Rezolucja

ZOE

kowi—udało

PAT. :

lorda

>

brali udział lord Cecili Daiosa i Motta lord Cecil wycofał słaiora
jak na podkomisji poprawki i przedstawił poprawioną przez siebie rezolucję,
łą

lipca

hiszpańskiego.

ciągu nad sprawozdaniem, jakie ma

Nar.

Śprsieózdanie

й

Boa,

‚ \ początkach
się istna heca z

BO
3,IX.

temperatura przyjętć wczorai T

Z
e
Sai
@
1),'5„‚
s ad rj
y

e

zwa
7
gorący,

Ligi

rządu

Rezolucja

Rodsui
B bulDi
*
ICY
GENEWA,
dziś w ea
a
:3:1;::' ;ц‹:г%аі]ъс…з'пеъі‘пиіо
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Co to jest F. I. D. A. C?
mowę.
Każdy kraj, który w wojnie šwia-

=
Sh
sprawozdanie delegata szwajcarskiego Motty wyrażające
Ligi Narodów przyję
Radzie
zalecenia
niemożności
na
a
iszpanji.
=
:
2
a Na Panerys lorda Cecila, komisja
przyjęła
rezolucję a
się z prośbą do delegata Hiszpanjj, aby wobec swego ta
„da k
nadziei, jaką żywi komisja, iż rząd ten rozpatrzy
przychylnie jej wysiłki,
iai alkis šasi
i
zmierzające do zaspokojenia ządań Hiszpanji.
W kołach Ligi Narodów wyrażają ubolewanie,
iż
8
pa
nie wywrze žadnego skutku
na rezolucję
rządu hiszpańs ps
A
tu powszechnie, iż wysiłki pojednawcze będą miały conajwyżej taki s
5

kach

ul. Majora

WILEJKA

na cześć delegatów przez -ratusz

Marokański ' przyjmowany z osienta:
i paradą, fetowany,
pompą
cyjną
znościami i kompli«
ez”
Zaka (RBWKERE
Chodziło o zupełne podbicie i zjednanie
egzotycznego aljanta,
imponując mu
w dodatku na każdym kroku. Apod.
czas gdy sułtana obwożono po
саłym Paryżu
i okolicach,
kaidowie
marokeńscy, w malowniczych białych

w

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

iszponju występuje z Ligi Narodów. Warszawski Kongres F. I. D. A. ©.

w czerwcu wyrazić się wolnieustannie
plaskał deszcz;

lało i lało. Potem

—

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

KOSZYRSKI — Związek Ziemian

sprzeuaży detalicznej cena pojedynczego 1-ru 15 groszy,
Opłata socztowm urszczona ryczałtem.

wiedž Ligi Narodów w sprawie postulatów hiszpańskie , asi
weźmie on udziału w posiedzeniach Rady Ligi Narodów. : .‚1ЗЁЁУШ =

Venus

wiosny

w

LIDA

228, drukarni 212

NOWO

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

KAMIEŃ

redakcji 243, adminietracji

feiefony:

NIEŚWIEŻ — ul. Raiuszowa 1 |
NOWOGRODEK — ul. Mickiewicza 24

BARANOWICZE — ui. Szosowa 172
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8

1926 r.

1 обцозхешеш do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł,
Konto czekowe w P, K.0.
Nr. 80259

Czas już zainwentaryzować en
tywnie kończące się lato.
Jakże
=
i sałyndc) Jekież było? Jakież żyć będzie w naszych
wspom-

nieniach?
Wyszło

4 września

od 9 do 3.

4, otwarta

ai. Ad. Mickiewicza

Adminietracja

i

Redakcja

Sobota

ODDZIAŁY:

skupia

kombatantów,

3 miljony

Promieniuje

głównie przez doroczne
kongresy,
„przez swój organ miesięczny wychodzący po francusku
i po angielsku
(pod redakcją K. Smogorzewskiego).
Kongresy odbywają się po kolei
w stolicach krajów w Е. 1, D. A, C,
reprezentowanych. W roku obecnym”

przyszła

kolej na Polskę,

Każdy kraj

posyła do Warszawy
delegację zło.
żoną z 10 przedstawicieli
związków
męskich, oraz 2 delegatek pomocni.

czych związków
nam

będzie

żeńskich.

wolno

Tu niech

wyrazić głęboką

ć więc można, że Kongres
Nie wątpimy,
Krakowie na Wawelu.
Monarchistów w Częstochowie, będzie naja
że się uda, że do wzmocnienia sa- więks
zą impre

mej organizacji się przyczyni.
Kazimierz Smogoszewski,

Zmiana

tarza

rodzaja

stanowisku

generalnego

dotychczasowego

22

w

roku

sekre-

M. O. W.

sekretarza

p.

Stefana Gruchały,

sko

powołany

gen.

na które to

został dr, Jan

M. O. W,

stanowi-

Moszyński.

(p. Stefan Gruchała, był swego czasu
prezesem Zarządu Organizacji Monarchtstycznej, dr. Jan Moszyński j'j sekretarzem

KAPELUSZE **
Czapki

na

tego

Dowiadujemy się z biura Monarchistycznej Organizacji Włościańskiej o ustąpieniu

E. Mieszkowski
Mickiewicza

zą

obecnym.

generalnym. Obaj wraz z posłem Cwiakowskim, są założycielami Monarchistycznej Or-

UCZNIowskie; Szk, państw. śr. ganizacji Włościańskiej, dr. Jan Moszyński
jest przytem Prezesem
Centralnego Komi1 OO. Jezuitów.
tetu Organłzacji Młodzieży Monarchistycz-

Ф Ф Ф +

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф.

jų

S

2

Odbudowa

Kościoła św. Ignacego w Wilnie.

O

naszych

Nr

Zjazd dowódców

sprawach.

Pokłosie

Największy w Polsce garnizon wi- Popowicz, Stan. Rzewuski i prez. Sądu

leński
nie ma
dotychczasz swego Apelac. R. Sumorok.
wojskowego kościoła; dla tego też
Komitet powyższy ostatnio wydał
powstał z początkiem roku ubiegłego odezwę do ludności
katolickiej naz inicjatywy garnizonowego duszpa- wołującą do składania ofiar na posterstwa w Wilnie ks. Michała So- krycie kosztów odbudowy tegoż ko:
poćki, komitet odbudowy kościoła Ścioła obliczonych mniej więcej na
Św. Ignacego w Wilnie, przeznaczo- 150.000 zł.
nego na świątynię garnizonową,
W
Projekt odbudowy, która się rozskład prezydjum tegoż komitetu we- poczęła w ubiegłym miesiącu
opra:
Szli: J. E. ks. biskup Bandurski, pre- cowany został przez docenta
politezydent m. Wilna — W. Bańkowski, chniki warszawskiej inż. Pawła Węgen. dyw. L. Berbecki,
dyr. Banku dziagolskiego. Roboty zaś powierzoPolskiego S. Białas, przez zw, ziemian no firmie budowlanej inż. AntonoH. Giecewicz, wz. wojew. wil. O. Ma- wicza w Wilnie. |
1 m
linowski, rek. U. S. B. dr. M. ZdzieW związku z” powyższem * poda-

D

prasowe.

Niektóre pisma warszawskie
doniosły że prof. Marjan
Zdziechow-

ski został redaktorem „Kurjera
leńskiego*. Prof. ;Zdziechowski

dowodem braku zainteresowania
dziennikarzy warszawskich tem

Prasa sowiecka donosi, iż w dniu 31 sierpnia b. r. ukończyły Się
w Moskwie pod przewodnictwem komisarza ludowego do spraw
_wojny

u
co

sowieckiego

lotnictwa

Ё

(4 „pomyłką”

minowanie związku
wego ze zjazdu.

było

wyeli-

ludowo-narodo-

seł katolickich
końcu reakcję

ludowo-narodowy

Dowódca

Turcja,

5ej

armji

sowieckiej,

został
szereg
AR
zmiana zachodniego
wojenny, obejmujący
włączony do zachod:
zmian.

Z Mińska donoszą,

że w rejonie

włościańskie, spowodowane

15 sierpnia

natychmiastowego

Bobrujska,

przybyła

do Bobrujska

uwolnienia

kiiku

zaszły

delegacja

aresztowanych,

w

osób

któremi w Tylży zaliczenia te zostały

wypłacone wysyłającym.
Później wyjaśniło się, że nazwy i
adresy większej części firm, które
wysłały paczki, nie odpowiadają rzeczywistości.
Cała ta kombinacja
została
wy:

(y)

poważne

myślona przez pewne firmy

włościańska,

utyskiwania

endeckiego

na taki
o tem, że

się politycz:
kierowali się

żnaby o tem napisać bardzo
szeroko,
ale
wystarczy wskazać ną to, że kandydatury
nawet la
do komitetu zjazdowego,

pocztowych,
Przewidując

Ze szczególnym

zgorszeniem

z żądaniem
została

dzialność za sfałszowanie

Rozruchy robotnikow

ność,

Końcowy

opi-

marsz. Piłsudski otrzymał zaproszenie
na zjazd.
P. Piłsudskiedo

komitet

organizacyjny

zjazdu katolickiego zaprosił do udziału. Fakt
ten, trzymany w sekrecie, ujawnił się jed.
nak

sewicza

dla

zwalczania

reformacji.

zajęty przez

Następnie

wiadze

zaborcze

w

EZEPiotr de Ry-Dankersė, rodem Ho-

lender z Amsterdamu, nadworny malarz i budowniczy króla Zygmunia Iil
i Władysława IV (twórca wnętrza
kaplicy królewskiej Św. Kazimierza w
Katedrze i budowniczy
kościoła św.
Michała) wykonał w kościele św. Ignacego
szereg pięknych fresków w

kopule,

na

skiepeniu

kościoła i w

kazu

Murawjewa

na Klub

listopadzie 1773 г. га sufraga-

na wileńskiego

Klemensa

Lekcje

Fiorjana bullą papieża

w Kownie

śpiewu

*qamcto

Zapisy na lekcje w dnie powszednić
do 1l-ej rano i od 3 — 5 pop.

Bernardyński

Antoni SKURJAT

Z

zjazdem

i wywołał

w

sziej

Wszystkich

Świętych,

nadesłał

list do

oficerski

że rezygnuje zarówno z udziału w zjeździe,
«jak i wygłoszenia przez siebie referatu
wskutek tego właśnie, że p. Piłsudskiego
zaproszono. Dopiero interwencja osobista
delegata komitetu ks, Pawelskiego T..J. zrobiła, że ks. Dr. Godlewski rezygnację swą
cofnął, aby nie szkodzić publicznie zjazdowi
katolickiemu, zanim jeszcze nie zebrał się
na obrady.
3

tem ku zaułkowi,

który od

swą nazwę otrzymał,
wychodziła

na

Kościoła

Fasada

plac

Kościoła

poza ogrodem

i Janowie.

wa Kredytowego

Ziemskiego

i

kim ołtarzu umieszczony

Walki
HONG

KONG,

naszych sprawach»
dzień

dziś

<O

— w której cosię starali dawać”
polskiej i zagranicznej

o sprawach

W wiel- resują.

które specjsinie nas inte-

Oczywiście

był

obraz

miejscu

św.

Stani-

kresowych,
—o

na

będziemy

pierwszym

Mickiewicza

galerji
Czerwona

3 m. 8.
ARTYSTA
FOTOGRAF

7,

tel. 328.

portretowej.
Eminencja,

sława.

&*

Szybkość
wy Kościoła

i zakończenie
odbudo:
zależną jest od ofiarności

jak społeczeństwa, tak i rządu,

gdyż

dotychczas komiiet rozporządza bardzo
minimalną kwotą, sięgającą zaledwie
kilku tysięcy złotych.

w

Warszawie

których

pisze,

tak dużo

(tel. wł.Słowa) Wskutek

a tak rzadko

Nowa

kometa

towaniem
będziemy

słusznych uwag. Pozatem
też uwzględniać
opinie

prasy w kwestjach,

kióre stale poru:

Szamy, a więc np. ideologja konser"
watyzmu, hasła katolickie, monarchistyczne,
wielkie problemy ustrojowe

5

(x)

czem np. marzyli wówczas
austrjacko hiszpańscy Habsburgowie — iecz

Rueil i tam

wzniósł

przepysznego
parku.
wszędzie,—fontanny,

zamek

wśród

A
tu i tam,
groty, statuy...

Zebranie
W

lokalu Komitelu

działacze nielegalnych organizacyj.
k
Е
Wszystkich
zatrzymanych
wraz
z kompromitującemi
dowodami
rzeczowemi odesłano do aresztu policji politycznej w ratuszu.
;
Ze względu na wdrożone śledztwo nazwiska są trzymane w tajem-

Mercier'owi

pod

samym

wspaniale

Paryżem

rozbudować;

kupił dobra

choćby

większych

uchodzących

potentatów!

nawet

za naj-

Min.

ministerstwa

Kolei,

nie-

będzie

przyięcie

rzenie ministerstwa komunikacji z 1)
Centralną Dyrekcją kolejową, 2) Ge-

neralną Dyr, poczt i

telegrafów,

3)

zarządem dróg lą4ovych 1 wodnvch,
4) żeglugą morską i rzeczną i 5) lotnictwem cywilnem,
Pracownicy etatowi
i niectatowi
przejdą do nowcgo przedsiębiorstwa
(Centr. Dyrekcja Kolejowa) ze wszystkiemi nabytemi w dotychczasowej
slużbie prawami (emerytura itd). ci
zaś, którzy wobec
zaszłych
zmian

nie zechcą

pozostawać

na

służbie,

będą prawdopodobnie spensjonowani,

Po przyjęciu

przez

Radę

Mini-

strów ustawy G reerganizacji, przyjdzie koiej na pragmatyką
służbową.
która ucormuje
sprawę
stosunku
służbowego pracowników do nowego zarządu kolejowego
i odwrotnie.

Dr. med, L, ŁUKOWSKI

Wilk-

bardzo wybitni

ustawy

przez Radę Ministrów
odpowiedniej
ustawy, co ma nastąp'ć jeszcze w'tym
tygodniu. Ustawa przewiduje
stwo:

por. Orliń-

dla więźniów
politycznych,
którego
wczoiej
polityczna . dokonaa
po południu aresztowania 10 osób, odbywających konspiracyjne zebranie.
Wśród aresżtowanych znalaziy się sekretarki komunistycznej pariji polskiej

z

Datszym etapem w dziele reorgani-

strajku-

pomocy

i niezależnej partji chłopskiej. Pozostali są to przeważnie

dniami

zacji

nazwał

którą

przedstawi:

bawem spensjonuje około 5.000 nieetatowych robotników w wieku starszym, którzy zastąpieni zostaną przez
siły młodsze.

powrócił.
Jagiellońska 1 tei. 592.

komunistów pod opieką pos. Balina.
|

0dorono
Nowy,

rykański

nadzwyczajny wynalazek

przeciwko

. „ poceniu

ame-

nadmiernemu

się,

Żądać wszędzie.
W.Z.P. Nr 29, Wiino, dn. 2-VI

1926 r.

nicy.

szerokiego gestu kardynała de Riche:

ministra

lieu; gdzie
umysłu; do

tier, Le Masle,

im
do potężnego jego
jego polotu; a choćby

dla tego aby z potężnej Francji proPrzybyło ostatniemi czasy kilka mieniowały na Świat cały: kultura książęcy przepych... niesłychane bo» tylko do jego—żelaznej dłoni!
W Rueil
rysów —wcale nawet intymnych—do oraz mądrość rządzenia.. Jakoż taką gactwo.
lubił najbardziej
*
wizerunku
jednego
z najznakomit- i stała się Francja jeżeli nie w zu- przebywać.
Dochody miał — jak na owe cza:
szych mężów stanu i politykėw...“) pełnośći już za czasów kiedy RichePierwszy wczesnym rankiem siaNa kariach Historjj imię jego ma lieu faktycznie rządził w Europie, to sy — olbrzymie, wynoszące przeszło wał do raportu przed kardynałem: dy*
lapidarne brzmienie wielkich, najwięk bezpośrednio po nim, za Ludwika 2 miljony liwrów (liwr =20 susów); rektor poczt, imćpan de Nouveau
i
XIV go.
dziesięciu klasztarów był opatem, był odczytywał listy „„przyłapane a naj:
„Svych imion: Richelieu
Armand Jean du Plessls, później. gubernatorem Bretanji etc. a wszystWysokim był dostojnikiem
ważniejsze; tuż po
nim
komendant
Koš- szy duc de Richelieu i kardynał,
był kie te stanowiska i tytuły też niema- Bastylji, pan
du Fremblay zdawał
ciołs, tak obfitego w niepospolite tanietylko wielkim mężem stanu lecz i ło mu przynosiły. W Palais Cardinał
sprawę co porabiają więźniowie... i o
lenty
polityczne i dyplomatyczne;
wielkim panem w każdym calu. To miał wspaniałą
galerję
obrazów; czem mówią. Poczem następowała
kardynałem był; z racji purpury, któ: nie jego następca
Mazarin, Giulio otaczał się artystami; pracowali dla dłuższa konferencja z szefem policji
та przywdziewał, zwany był nietylko Mazarini,
gdzieś w abruckiej wiosz- niego Vouet, Juste d'Egmont, wielu lzaakiem
de Laffemas, którego w Раna dworze Ludwika Xiil-go lecz iwe czynie urodzony...
innych, a przedewszystkiem
Filip ryżu i we Francji całej bano się jak
Francji calej „Czerwoną Eminencją*.
„Ody w 1617 mianowany był se: de Champagne. Słynęły meble jego ognia. Richelieu (lubił przedewszystUsługi oddał olbrzymie nietylko Franstanu, jeszcze zajmował pałacowe, dywanyi gobeliny, Mnóstwo kiem ...wiedzieć, co potrzebował wiecji lecz i cywilizacjj—jak
zrzyznaje kretarzem
wcale
skromne
mieszkanie przy pa- dzieł sztuki zapełniało majestatyczne dzieć. Dopiero wówczas zabierał się
Thierry. Jednym był z pierwszych w
ryskiej rue des Mauvaises Paroles sale, Liberja kardynała-ministra kapała do depesz. įPomocnym byt mu przy
nowożytnej erze wyznawców
pańnazwa... złotem; najwytworniejsze karocewo- ich odczytywaniu i odpowiadaniu na
stwa narodowego,
opartego o gra: (czy może być przykrzejsza
nice t. zw. naturalne, mającego lud- dla mieszkańców takiej ulicyl). Lecz ziły jego dwór;
ciżba
dworaków nie wierny zausznik Eminencji ojciec
ność pod względem
narodowošcio- zaraz po zdobyciu La Rochelle zaczął tłoczyła się po antykamerach pałaco- Józef, który po przyjęciu posłów i
dla
siebia pałac okazały wych. Niebyło we Francji
wym możliwie jednolitą. Po za „na- budować
potężniej- agentów wracał raz jeszcze aby u»
turalne* swoje granice niech nie wy- przy ulicy St. Honorć, który to szego człowieka. Bladł wobec Czer- czestniczyć przy naradzie kardynała z
chodzi... Wielki francuski patrjota, gmach zaczęto natychmiast po jego wonej Eminencji sam majestat kró- sekretarzami stanu. Punkt o jedenas*
wywyższył Francję po nad wszystkie ukończeniu zwać Palais Cardinal. lewski.
tej szedł Richelieu odprawiać mszę
Wśród niewysłowionego przepy- po której jeszcze z dobrą godzinę
mocarstwa lecz nie w celu stworze- Podarował go Richelieu niebawem
nią jakiejś monarchji uniwersalnej—o przed śmiercią—krolowi, Jest to dzie chu żył i pracował wielki mąż stanu. trwały audjencje najrozmaitsze.
siejszy paryski Palais Royal.
Gdzie z nim równać dzisiejszych
Następował obiad — nader obfity
Dwór też swój rodowy kazał La europejskich premjerówi kanclerzów
i wystawny, Pa obiedzie. znowu go„*) Np. studjum K, Federna w «Neue
Freie Presse».

paru

„polska”.

kometę,

i

Reorganizacja naszego kolejnictwa
rozpocznie się w ciągu dni
najbližszych. Na zasadzie uchwalonej przed

KRAKÓW, 3. IX, Pat, Pisma donoszą, iż w nocy z 1 na 2 września
na niebie zjawisko
prof. gimnazjalny w Krakowie dr. Wilk zauważył
się wśród
poruszała
Świetlne w postaci komety 6 tej wielkości, która
sąsiedzw bezpośredniem
gwiazd ze znaczną szybkością, i musiała być

nieznaną

t-wa

Kolejnictwo w trakcie
reorganizacji.

od-

będzie rejestracją błędów, aniżeli no- przewodniczącym jest poseł Ballin, policja

Powyżej zamieszczamy
rysunek
Kościoła Św. Ignacego według pro- Europy i Sawdepj
i.
jektu p.
inż. Wędziagolskiego.

silnej mgły

prowadzą

RE

ski zmuszony był lądować w Mugdenie i tam się zatrzymać. Z Mugdenu
por. Orliński poleci do Fusamu (Korea) a stamtąd do Tokio,

się Pelletier.

rozsądnie
i ze znajomością rzeczy.
Niestety obawiamy
się, że w
tej
dziedzinie nasz przegląd prasy częściej

z Kantoau,

to mienie

na. Wyniki zostaną złożone u proku:

chińskich.

Pat. Wedle wiadomości

na

ratora.

Lot por, Orlińskiego.
WARSZAWA,
3IX

rubrykę

wodach

posiadajac

Śledztwo

LONDYN, 3IX. PAT. Times donosi z Szanghaju, iż gen Wu:Pel Fu
m arł wczoraj. Następcą jego został miaaowanay gea. Tsunag:$11g-N io.

będziem

głosy prasy

3. IX

na

zaliczeniem

ciele kolei żel. oraz policja krymina!-

Gen. Wu-Pei-Fu zmarł.

bytność w miarę możliwości,
*
Rozpoczynamy

morskie

dokumen:

z

stwa litewskiego stratach.

jący ch'ńczycy kilkakrotnie ostrzeliwali parowce kursujące między Kantonem a Hong-Kongiem. Trafiona została również kanonjerka amerykańska.
Rząd kantoński nie jest w stanie zapobiedz
gwałtom.
Prawdopodobnie
będzie ogłoszony stan oblężenia. Oxręty
wojenne
patrolują w
okolicy
portu Wee-Sung celem uniemożliwienia wylądowania wojsk
kantońskich.

p.

inż. Tyszka b. minister kolei zaprona zjazd
marsz. Piłsudskiego,
który
uprzejmie
im obiecał
swą

3—9. Pat. W ciągu całego prawie dnia dzisiejszego

malwersację

zastaw, w chwili obecnej nic nie może zdecydować o możliwych dla pań-

bywały się narady członków komitetu wykonawczego związku
górników
z Mac Donaldem i innymi przywódcami partji pracy. Narady poświęcone
były sprawie dalszych ustępstw na rzecz porozumienia z przemysłowcami.
Żdaje się, iż narady te dadzą dobre rezultaty i że wobec tego należy się
spodziewać szybkiego wznowienia rokowań Tekst propozycji przedstawiony zostanie rządowi do zaaprobowania. Podjęcie rokowań,jstron przy
współudziale rządu zależeć będzie od tego, czy
rząd uzna propozycje
górników za bardziej kompromisowe od poprzednich. Prawdopodobnie jutro
odbędą się narady członków gabinetu z delegatami
komitetu
wykonaw=
czego związku górników.

nicy, gdyż
w dniu 4 sierpnia pp.
Władysław Glinka, Prezes Towarzyst-

pałacu biskupiego.. Z obu stron facja sili
ty wznosiły

ołtarzy ślicznie ozdobionych,

LONDYN,

i

pocztowem spada na podstawie konwencjł beineńskiej na firmy i koleje
niemieckie i że stacja miejska w Ktajpedzie działa na swoją odpowiedzial-

etap strajku w Anglji.

X:V nastąpiła kasata zako- św. Ignacego Lojoli, założyciela za- sprawy Ziem W'schod tu uwzględniać
nich,
tak ważkonu Jezuitów. Obraz ten znajduje nych dla państwa polskiego spraw
twie z ziemią. Dr. Wilk odkrył
się obecnie w bazylice

Wanda Toczyłowska

Wilno,

przed

i
„Nie wiemy dlaczego „Kurjer Pozwtedy nasiąpiła
kompletna ruina, nański*
pisze, że fakt zaprosin marsz.
Kościół św. lgnacego zbudowany w Piłsudskiego
trzymany był w tajem:
stylu barokowym był zwrócony fron-

się dwie
wieże
pokryte
zakrystji.
barokowymi
daszkami
na których
W okresie 1655,
aż do r. 1863 były osadzone
krzyże
pozłacane.
świątynia ta została kilkakrotnie spu- Wieże te zrujaowane zostały przy
stoszona i zrujnowana, a mianowicie przeróbce Kościoła na klub wojskowy.
w r. 1655 przez najazd moskiewski Do Kościoła przylegał również piętro
za cara Aleksieje, w 1656 — najazd wy, murowany, obszerny gmach klaszwedzki i w 1734 — 1736 — napad sztorny, w którym mieścił się nowicmoskiewski na Litwę, zaś 1737 przez jał Jezuitów.
Wewnątrz była to obpożar.
; szeria bazylika,
posiadająca
kilka

W

jeszcze

Warszawie różne komentarze. Jeden nawet
z referentów zjazdu, a mienowicie ks. pra:
łat Godlewski, proboszcz parafji warszawi

został komitetu organizacyjnego z zawiadomieniem,

na koKonsekracji kościoła dokonał w glniu szary wojskowe.
*
21 iipca 1647 r. sufragen, wileński
W
książe Hieronim Lubartowicz Sangu- leona czasie zaš pobytu armji Napow Wilnie ( 1812) urządzo:
szko, w obecności króla Wład.
IV i
no w kościele szpital wojskowy.
królowej Marji Ludwiki oraz całego
W końcu w r. 1863
zniszczona
szeregu dostojników.
:
świątynia przekształcona zostałaz roz-

rewizję swej brudnej

oddział kawalerji czerwonej, który kilkakrotnie szarżował na demonstrantów,
W wyniku walki kilkunastu zabitych i rannych. Jednocześnie dokonano maso:
wych aresztów.
Również
sygnalizują o poważnych zaburzeniach
w pow. Witebskim.
Wysłano tam oddziały konne pod wodzą niejakiego Gusakowa.
3
W mińskim więzienia znajduje się przeszło 105
osób, przedstawicieli
duchowieństwa.
:

suje «Kurjer Poznanski», 2e „nawet“

Św. lgnacego

zaliczeń

roboty, Ru ies zbiegł przez granicę
niemiecką koio Tylży.
Ponieważ 10 wyżej pomienionych
przesyłek znajduje się w kłajpedzkiej

!
Z Kowna donoszą o nowych starciach pomiędzy robotnikami
i policją,
W
Kownie
doszło do poważnego konfliktu na fabryce
zapałczanej <Etna>,
jeżeli kapłani ci noszą polityczne barwy gdzie robotnicy nie chcieli dopuścić do wywozu zapałek. Doszło do starcia:
Zw, Lud, Nar. były zwalczane, jak np. se: Wielu robotników aresztowano.
Tego samego dnia w Janowie, strajkujący robotnicy rozpoczęli
bójkę z
nator ks. pral, Stychla, ks. kan. Prądzyfwalki.
Iku
skiego itd., że w sekcji prasowo-propagan* policją. Wezwano z Kowna rezerwę policji. Doszło do krwawej
dowej zjazdu gorąco atakowano prasę Zw. robotnikėw rannych.
Lud. Narodowego za to, że jest jakoby <anLDT AK IFTA RNR MT LTP
7BEPE LTA UIS RES T E KYE
tykatolicką».
i

Polsce,

oszukafczy

otrzymania

głównego organu
stan rzeczy.

są

jednak politycznemi animozjami, a mianowicie — niechęcią do Zw. Lna. Nar. Mot

w

w

celu

tów

zabawne

Były posunięcia, świadczące

nu Jezuitów

w

komorze celnej, inne zsś w zarządzie
kolejowym w Talinie, Zarząd Kolejowy, mając na względzie, że odpowie-

organizatorzy zjazdu, strzegąc
nego zabarwienia swej pracy,

r. 1798 kościół

naczelnikiem

wych. Takim zdemaskowaniem związ: również aresztowana przez ajentów G.P.U.i odesłana do więzienia w Mińsku.
ku ludowo - narodowego
zajął się
Kilku delegatom udało się zbiec. Na wieść o. aresztach, tłumy chłopów
wyszły demonstracyjnie
w kierunku
Bobrujska. Na spotkanie wysłano siiny
właśnie zjazd katolicki.

Toteż

nych do Wilna w r. 1568 przez biskupa wileńskiego Walerjana Brota-

z

sposób pieniędzy w formie

rozruchy

jednak

niemiec-

kie w porozumieniu

stacji miejskiej w Kłajpedzie Rudasem

duchownych.

odpowiedzi

Przesyłki te w Kłaj-

Stacja kłajpedzka, przesyłając
do
Talina pomienione przesyłki, zwróciła
do Tylży zawiadomienia,
zgodnie z

na Białorusi.

aresztowaniem

pocztowem.

morze celnej w Kłajpedzie.

gi zastąpiony
okresie czasu

Persja i Sowiety.

Walki z chłopami

ha:

musiało wywołać w
katolików prawdzi-

niem

31X. PAT.
Times donosi z Konstantynopola, iż zanosi
układu między Turcją,
Persją i Sowietami.
Z Moskwy
donoszą
o konferencjach odbywających się obecnie pomiędzy Cziczerinem a przedstawicielami
Turcji i Persji.
Prawdopodobnie
główną wytyczną układu będzie zasada neutralności.

Zjazd był apolityczny i apartyjny—to prawda.
Lecz nadużywanie
przez związek

wojskowego.

Kłajpedzie.

pedzie nie były wykupione i zostały
skierowane do Talina,
z wyjątkiem
10 przesyłek, które pozostają na ko-

personalne.
Naczelnik urzędu centralnego armji sowieckiej Alknis, przeniesiony
został na stanowisko
zastępcy
naczelnika głównego urzędu

opzrującej na Ukrainie Uborewicz otrzymał dymisję
przez Ejchego.
Spodziewany jest
w
najbliższym
dalszych zmian.
Najciekawszym jednak
jest charakterystyczna
okręgu
wojennego:
Mianowicie półaozny
okręg
gubernie przylegające do państw bałtyckich, został
niego okręgu graniczącego z Polską.
Południowo-zachodni okręg został narazie bez

w

12.6

KOWNO, 30 Vill Elta. W marcu—
czerwcu r.b. z Tylży na stację miejską
w Kłajpedzie przysłano dość pokaźną
ilosć przesyłek ze znacznem
zalicze-

Woroszyłowa obrady zjazdu dowódców korpusów armji czerwonej. Obrady
te miały na celu omówienie prejektów reorganizacji armji, nowy podział

chowski del. prok. gener. A. Kopeć, jemy w krótkim zarysie historję ko- się w Wilnie dzieje,—braku zainteresowania, które nazwać by można byks. sen. Maciejewski, prez. Izby Skar- ścioła św. Ignacego w. Wilnie.
ło
kurtuazyjnie: imponującym, nie—
bowej J. Malecki, |. E. ks. bisk. Mi:
Kościół ten wzniesiony został w kurtuazyjnie: kretynicznym.
chalkiewicz, prez, kontroli
państw r. 1022 staraniem ks. Wołowicza ge„Kurjeq Poznański*
zastanawia
LONDYN.
I. Pietraszewski,
prez. P. B. K, J. nerała zakonu jezuitów, sprowadzosię nad „wielką pomyłką” zjazdu ka: się na zawarcie
Wielką

Afera

Wi- terytorium okręgów wojskowych i zmiany personalne.
jest
Między innemi w ostatnich dniach miały miejsce następujące zmiany

pisarzem konserwatywnym,
zwalczającym demokrację z odwagą cywilną
tak dużą, na jaką może
nikt prócz
niego nie zdobył się w Polsce. „Kurjer Wileński" jest pismem demokra:
tycznem. Podanie oczywiście fałszywej wiadomości o prof. Zdziechow.
skim jako redaktorze „Kurjera*
jest

tolickiego.

armji czerwonej.

206

dzin ze dwie

Gdzie im do niu których

audjencyj, po wyczerpa
wchodzili
do gabinetu

„tajni sekretarze*

od depesz

Charii

lub

szyfrowanych

Charpenurzędnik

Rossignol.

ły! | wszystkie te fizyczne udręki nie
zdołały skruszyć potężnej energji, niezłomnej woli i przedziwnej
jasności

Kardynał dyktował —lub sam pisał— umysiu tego przez całe życie cherlado wieczora; czytał nadeszłe listy; a jącego człowiekal
Po
każdem
jednak
wytężeniu
o 9-tej rozpoczynało
się, trwające
godzinę, gawędztnie swobodne z wszystkich sił fizycznych i duchopo zażegaaniu
jazaufanymi, jak z panem de Beaumont, wych, osobliwie
w sytuacji
z lekarzem
przybocznym
Citois, z kiegoś ciężkiego kryzysu
po bajecznem
jakism
abbć de Boisrobert lub kto tam
się politycznej,
jeszcze nadarzył. Najpóźniej o 10-tej przepracowaniu się i przemęczeniu
kładł się Richolieu do łóżka i zaraz następowało odprężenie się nerwów,
zasypiał. Często atoli bardzo kazał zapadnięciem w prostrację albo przesiebie budzić o 2 po półaocy, wsta« ciwnie następowała jakaś nieszmowiwał i pracował do 5-ej rano, poczem ta surrakscytacja. Bywało wówczas,
Richelieu zryznowu wracał na spoczynek trwający że niemogący zasnąć

.

wa się i biega po salach pałacowych
wprost krzycząc — jak wyraża się
nie przerywany audencją u króla, brutalnie któryś z pamiętnikarzy —
jakąś fetą, jakąś podróżą. Była to na- „tžąc jak kon“. Poczem Zz oczami w

najwyżej godzin parę.
Oczywiście

był to dzień normalny,

ogół ciężka pracą,

czerpująca.

niestychanie

wy:

słup, zlany potem,

złapie się, bywało,

miał rękami kurczawo za bilard, postoi,
zdrowie bardzo, bardzo kruche. Dziw potem zatoczy się padnie na fotel —

nad

A tytan

Richelieu

dziwami, że w ciągłej

zmordowanej,

w

pracy nie-

nieustanaem

pod:

nieceniu
dociągnął
do 58.go roku
życia!
Choroby go wprost nie opu-

i uśnie,

Oczywiście umysł przepracowany

szukał

spoczynku

w

rozrywce,

W

momentach kiedy ją mógł mieć, przeszczały.
Cierpiał współcześnie na padał Richelieu za rozrywkami najciężkie i bolesne niedomagania pę- głupszemi. Przekomarzał się ze speccherza, na hemoroidy, na wieczne jalistami żartowusiami, różni komedbóle głowy tudzież raz po razu po- janci — których mu zazwyczaj sprojawiające się gorączki, A dopieroż wądzał nieoceniony abbć de Boisro:
wrzody, których się nigdy pozbyć bert (krótko i w skróceniu mówił
ine mógł i które niesłychanie dokucza- Richelieu do niego «Bois»). Towa-

1
4

zbóż chleb -

wych, mięsa i jego przetworów,
węgła i żelaza,
obuwia, nafty,

czanie cen tych artykułów na zakosztów produkcji i gosadzie
uspra wiedliwionych
spodarczo
>
ny.
wymia
ów
koszt
wymie-

na przedmioty,

nione w p. „b* może w drodze roż-

porządzenia przekazać Minister. Spraw
z
porozumieniu
w
Wewnętrznych
Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Han-

„dłu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwo-

z prawem dal-

Rządu

omisarzowi

l-ej in-

administracyjnym

władzom

stancji lub zarządom
i wiejskich.

Minister Spraw

gmin miejskich

w

Wewnętrznych

na obWarszawie, a wojewodowie
wyództw
wojew
im
łych
szarze podleg
przysługujące względnie
konywują
przekazane im powyższe uprawnienia
opinji czynników
wysłuchaniu
po
fachowych.
|

Władze,

. wnienia,

przekazujące

obowiązane

wskazać

miej-

danej

w

na które

przedmioty,

swe upra:

są

oraz

wyznaczać ceny

scowości woino

okres czasu, w ciągu którego można
wyznaczać ceny.
Opłaty za korzystanie

z komunałi przedsię:

zakładów

urządzeń,

nych

ludności

dostarczających

biorstw,

‚

Świadczeń
względnie
przedmiotów
wymagają zapowszedniego użytku,
twierdzenia właściwej władzy nadzorczej, wskazanej w art, 36 i 37 ustauregulowaniu
y © tymczasowem

,

z dn. 1
komunalnych
Fnańsów
P. M 94
R.
U.
(Dz.
r.
1923
sierpnia
poz. 747).
Zatwierdzenia

wymagają również wszelkie zmiany
opłat, o których mowa w poprzedustępie.

mim

obowią-

Powyższe postanowienia

zują do dnia 31 grudnia 1927 r.
Winni przekroczenia rozporządzeń,
wydanych
na podstawie niniejszego
rozporządzenia,
0 ile dany czyn nie

ukaraniu w myśl

ulega surowszemu

tygodni lub grzyw-

aresztu do 6 ciu
ny do

10.000

zł.

3 tygodnie. Z

nie ponad

KRONIKA
—

Sprawa

(o)

stanowienia,

konfiskata

być

może

przedmiotów,

połączona

do których

sa,

Odnosi się czyn przestępny.

Właściwemi do orzekania są wia”
W
dze administracyjne l-ej instancji.
0 przekroczenia

sprawach

dzeń,

rozporzą-

na podstawie

wydanych

pktu

orzekać

„b.* włajze administracyjne

Po długich I cigžkich cierpleniach, opalrzona šw. šw. Sakramentami oddała

Bogu dacha dn. 2 września 1926 r. w majątku Gudełkach w wieku lat 88.
Po przenięsieniu zwłok do Wilna nabożeństwo załobne odbędzie się
w kościele św. Jana w sobotę dn. 4 września o godz. 10 rano, poczem

żywe 410—420 śnię:

300, leszcze żywe 430440.

śnięte 300—330
żywe

wąsacze

250—280,

sielawa

nastąpi

jaciół

Drób:

kury 250—450

ozeta 120—180,

— 600.

uregulowania

Związek

kupców żydowskich w Wilnie rozpatrywał nadesłany mu dla zaopinjowania projekt nowej ustawy, regulujacej czas pracy
w handlu.
Ma to

być zmiana ustawy, obowiązującej z
roku 1019 Projekt ten, m. in, przewiduje zezwolenie handiu w niedzielę

i święta
sklepów

godzinach rannych dla
w
Związek wyspożywczych

pisów,

które

obowiązywały

za gen. Żeligow-

Litwie Środkowej

Wilenskie
opłat.
muzyczne zwróciło
rajszym

do

у :jum
konserwato
się w dniu wczo:

WARSZAWSKA

Magistratu

Wilna

m.

15 minut.

ny

szkodzi

nietylko

wpływa

żydom

ujemnie

ale

wo-

na normalny

bieg życia ekonomicznego.
Następnie związek wypowiedział
się przeciwko art. 17—20, przewidującym

kontrolę

władz

policyjnych.

Artykuły powyższe zawierają szereg
przepisów, które mocno trącą du
chem policyjiym tak, że kupiec
miast ulgi, której ziesztą domaga

zasię

lenki+de Vignerot,

dla której wyrobił

prośbą o zwolnienie od opłat za wodę i elektryczność, oraz O wyziacze:
nie pewnych subwency] miesięcznych

mandatowej

i wyborczej,

€) finansowej.

3)

Sprawozdanie Zarządu Głównego 8) prezeBa, b) skarbnika, c) komisji rewizyjnej. 4)
Dyskusja nad sprawozdaniem, Przerwa obiaod 15 — 16 m.
Pomienione towarzystwo motywuje dowa"Godz,
16 1) Sprawozdanie 1 wnioski
któytem,
defic
m
ciągły
swoją prośbą
Komisji a)/statutowej, b) finansowej, ©) man:
>
datowej i wyborczej, 2) Głosowanie
nad
ry sięga obecnie do 15000 zł.
— (x) Sprawozdanie Magistra- wnioskami Komisji a) statutowej, b) finan-.
3) Wybory członków Zarządu Głów:
tu z użycia kredytów rządowych sowej.
nego i Komisji R wizyjnej.
4) Wolne
publ.
robót
erstwa
minist
ie
zlecen
Na
wnioski,
wczo:daiu
w
p. wojewoda przesłał
Godz, 21 — Bankiet.:
— Zarząd Okręgu Wileńskiego Zwiąrajszym do Magistratu pismo, w któzku
Oficerów
Rezerwy powiadamia
udajątawieprzeds
e
łoczn
niezw
zaleca
rem
na dzień
Warszawy
do
Zjazd
na
się
cych
o«
Spraw
ch
nie przez Magistrat ścisły
wszelkie informacje w spraMa. 5 b. m., że po (kwatery,
zdań wykonanych dotąd przez
zniżki) należy uda:
wach Zjazdu
rządowych wać się po przyjeździe do Warszawy do
gistrat robót z kredytów
siedziby Głównego Zarządu przy ulicy Krėna zatrudnienie bezrobotnych.
lewakiej Nr. 23 m. 22,
ch
złoty
ce
tysią
y
— (t) Czter

POCZTOWA

bezrobotnych,
dożywianie
MagiUrząd Wojewódzki przekazał
stratowi Wileńskiemu sumę czterech
tysięcy złotych na akcję pomocy żyw:

— (x) Kupno losów obcokrajowej loterji wzbronione. Stwierdzono, iż w ostatnim czasie nadsy:
nościowej dia bezrobotnych na tere- łane są do Polski listy, jako druki z
planem XV austryjackiej loterji kianie miasta Wilna.
.
KOWA
sowej.
ч
i
WOJS
Ponieważ w myśl art.
4 i 11 U— (k) Określenie krótkiej bro- stawy o loterjach sprzedaž i nabyni palnejtypu wojskowego. Kwe- wanie iosów loterii - obcokrajowych,
stje zakwajfikowania zakwestijonowa- oraz reklamowanie takowych jest zado

„poprawienia“

nadwornemu

swe-

urzędy

polecenie

wstrzymywania

pocztowe

majwyższych sferach była
wieu
o wiele,
saionowa w XVII wiek

było

<anekdotki»,

—

—

Ściśle

Rzeczą

niż teraz,

lakie np.

które by

Richelieu namówił zby Rueil (gdzie teatr ad hoc zbudowaa i przeniosła się do no) artystom teatru Bourgogne паporzucił
klasztor
w klasztorze,

opowiadać jego pałacu.. Ale wszystko to, — nie

dziś nawet

w

ucho:

męskiem kółku mogły

czego

nie dowodzi.

Był uwielbiany

i“ nienawidzony.

otrzy-

natychmiastowego

i

i

autora.
Takim był

stwa — lubił. Np.
pochwały i pochleb
lub pisano, że i w

wręcz—postrachem.

SZKOLNA.

— Zapisy do
szkół
specja!rozumie
,
niedorozwiniętch
nych dla dzieci
sztukę i
też głuchoniemych
umystowo bądź
odbywać się będą w dniach 13 i 14

Utarło się mniemać, że Richelieu był gdy mówiono

przyjdzie na
wrażliwy na wdzięki i powaby nie ciągu pięciuset lat nie jak „wielki
wieście, Najświeższe badania ustaliły, świat drugi taki genjusz gdy go tak
(lubit właśnie
że pod tym względem—nic- pewnego Armand“
niema. W dodatku on, który wszystko nazywano).
elegancją

czynił z wyszukaną

! wro-

Gustował w literaturze; osobliwie
2
były to
interesował się teatrem.

dzoną gracją, zachowywał się wobec
o już rozkwitu francukobiety najfatalniejj nudny był, nie- czasy piękneg
nictwa. l jeszcze go
piśmien
zręczny, Przynajmniej tak utrzymuje skiego
nie były skrępowały różne sztywno
Retz.
Pisze
XIV-g0.
Podobno słynna kurtyzana Marior: ści z epoki Ludwika
występuje na

de IOQrme miała być kiedyś w Rueil...
i podobno

miała

wrócić

Się, że nigdy więcej noga
mie postanie, Najzjadiiwsze

widownię Kornel, aczkolwiek twórcy
za po:
jej tam „Cyda* usiłuje Richelieu —
przy”
nieco
—
i
Akademj
«plotki» średnictwem

zaklinsjąc

kursowały o stosunku wielkiego męża
tanu do siostrzenicy

Marji

Pascal, pisze Malherbe,

Magda-

ciąć skrzydeł. Sam „ujmuje za pióro*.
je
daje
Pisze utwory dramatyczne,

kościoła Niep. P. N. M. P. na Sołta:
niszkach odbędzie
się dn. 5 b. m.
pokorzgiętych karków i szeptami
w.
niedzielę.
nych sług a czujący tam, za szpaleWobec krytycznego stanu pieniężmu
grožące
rem szpad i halabard,
nego kasy
kościelnej, uprasza
się
bunieustannie niebezpieczeństwo..
społeczeństwo
wileńskie
0
łaskawe
lecz
dzący strach i znienawidzony...
tchu... poparcie.
pan i władca do ostatniego
— Pożyteczna placówka. Przy
w mękach i przepychu, osypany hokońcu
sierpnia upłynęło 2 lecie dzia:
Powaliwszy
dostojeństwy.
i
norami
swego najząciętszego wroga a fawo- łalności bardzo pożytecznej placówki
go spółdzielczej jaką jest Chrześcijański
i zawłókłszy
ryta królewskiego
na szafot, u szczytu potęgi i sławy— Spółdz. Bank na Antokolu.
Od dłuższego czasu
dawała
się
dokonawszy zamierzonego dzieła, to
odczuwać
Antokolanom
potrzeba
injest wyniosłszy Francję na czoło
siytucji
drobnego
kredytu.
Potrzeba
dokonał,
życia
państw i narodów —
ta stawała się zrozumiałą,
gdy
się
СЕЛ
wzięło pod uwagę odrębność niejako
Antokola od Wilna,
jego samodzielką,

chudy,

wątły,

otoczony

rojem

przy*

i Prawnuczka.

EFIE

suwak

—

(=

konkurencyjnych

po cenach

Barański, Barcikowski i S-ka
Warszawa,

Zgoda

Mr

1.
101—37,

tel. 131—62,

806068665

063686660

0d Administracji.

uregulowanie

Nr

80250.

00090500

008006006

ność w rozwoju, iego odległość
Wilna.

I oto przed

dwoma

laty

O.

K.

P.

w

„Słowa

czekowe

Konto

WRZESIEŃ,

przedpłaty NA

wnoszenie

tudzież

/ prenumerat,

zaległych

©
®
©
®
©
©
©®

o łaskawe

naszych Sz. Sz. Abonentów

Prosimy

Nowe

od
—

grono

wydawnictwa.

Arytmotyka

Henryk

Handlowa.

Opracowai

Chankowski, Dyrektor Kursów

Bu=

Janus
Dopełaił
i atu
rołekc . nusi
chalteryjno
„ pijeci
Bi -handiowych
pr
probOSZ*
ym
la z pi rzewielebnym
A ntokolan
:
gz,
w
Zawadz*
kim ks Tad.
czem antokols
h. Wydenii
kote Nauk Polityc:
‹
stała zeszyt 2, 3, 4 i 5 (koniec) sata. di LEB
co szybko
kim, rzuciło myśl,
się

nię

aby

czynem,

kredytową,

Ge-

księgarnia

główny

kowskiego. Skład

ki6raby Antokolowi

H.-Chan-

Buchalteryjnych

Nakład Kursów

spoldziel-

stworzyć

stużyłe, zaspakajała potrzeby jego umer
| Wola, Cega a galo 5 żesry.

kupców,
it

gospodarzy,

rzemielśników

i. monet

d.

wszystkich

skrócenia

w

cyfrach:

około

400

Obrót

brutto

państw. Ułatwienia,

i uproszczenia

w

4-ch“ działa:

4, Potion.

AN
ma za sobą Miary o
Dziś Bank Antokolski
s
*
2 lata pracy. Oto jak wygląda
ona Procentyi promile.

un

z

walu

Dyskonto

eko

wynosił chunki bieżące *metod: dodatniej.

tysięcy złotych.

Członków

R:

ujemnej

drabinkowej i saldowej; Rachunki towarowe.

Bank zdobył 146 Kapitał udziałowy, Kalkulacje handlowe i fabryczne. Papiery
. Pieniądze. Monety. Złoto i sreprocentowe
powstały z drobnych sum członków bro
w sztabach i wyrobach.
Dywizy. Arbi:
wynosi

około 4500 złotych. Pożyczek

traże: towarowe; na złoto i srebro,

na pie-

udzielono na sumę zgórą 105 tysięcy niądze, na papiery procentowe i wekslowe.
złotych. Wkładów przyjęto na kwotę
za a Ze
jest dla szkół
‚
:
:
ych, kursów
Buchalteryjno-handlo-

>=

40 tysięcy złotych.

m

e.

Pożytecznej

3

Cyfry wy

wych i Wyższych Zakładów

5

placówce i jej ofiar:

7sawe]
rzeczywistej
praktykiSposób
handlowej,
przemyi Para
zaś wykładu
a

|! MUZYKA,

ym, że

gawk

:
>
maż:
— Teatr Polski codziennie jest wyprze-

dany na znakomitej komedji

i sposoby

ich” wykonania w tej Arytmetyce są wzięte

nemu kierownictwu szęzęść ; Boże.
TEATR

abdiówyc.

Wszystkie zadania, ułatwienia

A. Grzymały-

rozpoczyna
się od zad

i stopułowó piski E d

rudniejszyc|
rmieszczone Do

jodręczniku
OKE

0

a
-

ias jakie

mogą się zdarzyć w praktyce

handlowej

Siedleckiego <Spadkobierca». Oklaski rzę- przemysłowej, dlatego też może on służyć
sisto pośród akcji, A także śmiech homery- nietylko do nauki, lecz także jako przewodczny na widowni są dowodem
e komedja nik w kantorze handlowym, przemysłowym
ta bardzo przypadła do” gusiu publiczności, jub bankierskim, w którym
każdy znajdzie
W dzisiejszem przedstawieniu rolę Siekierki sposób wykonania potrzebnego obliczenia a
gra L. Wołłejko, rolę Ćwierciaka Z. Chmie- podane zaś sposoby skróceń znakomicie
lewski, rolę Obierzyńskiego $. Purzyck.
_ ułatwią wykonanie działań.
Mimo ogromnego powodzenia komedja
— «The Polish Economist — IntormaGrzymały-Siedleckiego

<Spadkobierca»

ną aa tylko do EEK
Premjerę uajnowszej

A
komedji

gra*

S.

Ki

cyjny

drzyńskiego „Wino, kobieta i dancing»—
wyznaczono na poniedziałek. W komedji
—

Popołudniówka niedzielna.

Jutro,

będzie cieszą:

terwy <Urwis», z L, Pillati
w roli tytułowej.
Ceny miejsc od 15 gr. do 2 zł.
—

Niedzielny

po-Bernardyńskim jeden

kasowa

Śr

8

ly», <The agricultural production of Poland».

«Poland's foreion trade», <The

tsxation in Poland»,

tutes of the Bank

w ogrodzie

z ostatnich koncer.

zyskał wielkie uznanie w

raju i zagranicą:
WW programie: Kalinikow — Symfonja
Nr 2 A—dur, Beethoven— Koncert D—dur,
Liszt — faI—-sza rapsodja węgierska,

burden

<Polish

sugar:

of

indu-

of Poland»
ч

Że
—

i inne.

świata.

Przywódca

antybrytyjskie-

į
į
gó ruchu w
Indjach
przyjmuje
wiarę chrześcjańską. Dzienniki londyńsk'e zamieszczają
wiadomość, 2. że
@.

Wejście
a ulgowe 20 gr., rezerwowane miejscą 50 gr.

Mahatma Gandhi, przywódca: antybrytyjskiego ruchu w Indjach, zdecy-

Początek o g. 8ej wiecz.

B

—d

w

stry», <International relations of the Polish
State Railways», <Amendmente to the sta:

koncert symfoniczny.

się

o polsce

zawiera m. in. treść następującą: Review
of the economic situation in Poland in Ju-

<a się wielkiem powodzeniem komedja KaJutro w niedzielę odbędzie

gospodarczy

i

tego dakaweżo osci,
ao
1
staranne wydanie to, o objętości 58 stronie,

tej rolę Wandy Odtworzy Janina Piaskowska
pozyskana z teatru Krakowskiego.
w niedzielę o g. 4 p.p. graną

miesięcznik

języku angielskim,
KieUkazał si

tów symfonicznych bieżącego sezonu. Jako
doręczeń tego rodza- solista wystąpi utalentowany skrzypek J.

do
w życiu prywatnem września r. b. od godz. 9 do 13-eį
życie, Nawet
dzić га dobrą „klasę“.
na jego
Dybanoudawał
nie
ę
audjencj
na
się
Richelieu.
pamięci
króla
m
mšciwy
nieśmiertelnej
w kaftcelarji szkoły specjalnej Nr. 16
Despotą był Richelieu,
„
strażą. Pod
Targany i szarpany wiecznem nie- przy ul. Adama Mickiewicza Nr. 60.
i bezwzględnym. Potrafił też niena- inaczej jak otoczony
zdrowiem i pomimo to pracujący bez
i purpurą kardynalskich
widzieć jak mało kte. Lecz kto mu jedwabiem
RÓŻNE.
się
bojąc
k,
pancerzy
czynny,
stale
nosił
Szat
przerwy 2 żelazną energją,
dobrze życzył lub oddał usługę, ten
—
Loterja
fantowa
na
rzecz
ógł być pewny
szczerej
wdzięcz- sztyletu lub kuli. Lecz gdziekolwieke niestrudzony, niepożyty — z twarzą kościoła Niepokaianego Poczęcia
wszystki
„się
pooraną głębokiemi bruzdami, trupiej
mości kardynała i — hojnej nagrody. się ukazał, schylały
A
bladości, z siwiejącą spiczastą bród: N, M. F. Loterja fantowa na rzecz
dymiły.
kadzideł
i dymy
Dla królowej i całego jej fraucymeru głowy
był

,

wet wobec dworu, No,
się wypadało okłaskiwać

zawiadamiają

Saletrę Chilijs

ET

Pzezydjum

aż do dalmu, wcale miernemu
poecie
(Des: ju przesyłek loteryjnych,
tytuł księżny d“ Aiguillon. Była bardzo
dyrekcji.
odnośne!
ia
zarządzen
szego
rozmowa pigkńa, po śmierci męża zamknęła się marets de Sorlin) i każe je grać w

przyjętą

[===!==]

dostarczamy

a) przewodniczącego, b) vlce.przewodniczą:
z cego, 2) Wybór Komisji a) statutowej, b)

mały

rzystwo dam było też, jako rozrywka,
pożądane.
Tembardziej, że nawet w

1) Wybór

smutku

kur-

Dewizy

ja. Przerwa

o czem

w głębokiem

młode

180 —230.

GIEŁDA

Bernardyńskim,

pogrążeni

Córka, Wnuczki, Wnukowie

480—500

gr. za sztukę,

kaczki 300

na cmentarzu

znajomych

snięte 370—380, węgorze 470 — 480, płocie
120—159, drobne 40—100.

bronione,

„ le swobodniejsza

pogrzeb

i

T

śnięte 200—300, okonie

55—60, jęczmienna 55—60.
Chleb pytlowy 50 proc 55—60, 60 proc.
50—55, razowy 35 — 40 gr. za 1 kg.
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za

MIEJSCOWA.

handlu.

pracy w

czasu

niniejszego po- góle

karą, orzekaną wedle

hurcie), 170 (w

te 310—320, karasie żywe 370—380, śnięte
220—240, karpie żywe 470-480, śnięte 280—

Władza orzekająca Oznaczy w o: skiego, i zezwalały na prowadzenie
do 6 wiecz.
, Tzeczeniu, na wypadek niemożności handlu od godz. 1 popoł,wobec
tego,
branż,
ściągnięcia grzywny, karę zastępcze: dla wszystkich
- na
niedziel
ynek
odpocz
sowy
uzna:
ego
przymu
że
słuszn
g
wedłu
u
areszt
go
als, jednak

(w

%

155

detalu) gr. za 1 kg.
Ryby: "liny żywe 450—460'gr.'za 1 kę.
szczupaki żywe 410—450
Śnięte 320—330,

50—55, żytnia 50 proc, 55—60, 60 proc, 50—
55, razowa 35—40, kartoflana 70-80, gryczana

ulegną karze powiedział się za przywróceniem wprze-b.

karnych,

innych ustaw

— (n) Ceny w Wilnie z dnia
3
września r.b.
Ziemiopłody: żyto 32 — 34 za 100 kg,,
browarowy
jęczmień
32,
30 —
owies
30—32, na kaszę 28—30, otręby żytnie 24—
еппе
24 — 26,
jęczmienne
19—20. Tendencja utrzymana. Dowóz słaby
Nawezy szfuczne: superfostat 16 proc
20 zł, za 100 kg.
amerykańska 95 (w
Mąka pszenna
hurcie), 105 (w detalu) za” 1 kg, krajowa
60 proc. 60—70, 70 proc.
50 proc. 80—90,

kostka

omawianych na konferencji Woje: Wizytek na Krakówskiem Przedm., godz.
go użytku (poz, 527);
9,45 r. Złożenie wieńca na grobie Niezna— Rozporządzenie Mira Kolei z dn. 30 wodów.
„ mego Żołnierza przez Związek Ot, Rez.'Rzesierpnia 1926 wydane w porozumieniu &
MIEJSKA.
czypospolitej Polskiej oraz przez Delegacje
M-rami Skarbu, Przemysłu t Handlu oraz
Rolnictwa i D. P. o wprowadzeniu zniżki
mu. Związków Of. Rez. Państw obcych. Godz.
torjum
erwa
Kons
(x)
—
taryfowej dia węgla kamiennego w komuniod 10,30 rano Otwarcie Zjazdu i przemówienie
o zwolnienie
zyczne prosi
kacji polsko:austrjackiej (poz, 529).
P rezesa Zarządu Głównego ppłk, St+ Szurle«

я

nadzorczej

władzy

Cukier: kryształ 135 (w hurcie), 136—137

(w detalu),

P.

1 Niokrasziv Amelja Ziemacha

gr. za

INFORMACJE.

uprawnień

tych

przekazania

szego

Warszawie—

w

ych— wojewodom,

15
— 20

60, śliwki 30—50:

organami

cały miał doczynienia z
inspekcji pracy i policji.

i owoce: borówki

litr, jabłka 10—30 gr. za 1 kg., gruszki 10—

"KR ONIKA

Prawo regulowania cen przez ich

wyznaczenie

Jagody

dzień

$.

Jednocześnie traci moc obowiązu—650.
kolejowa
157,00
155,00
Jaja: 150—160 za 1 dziesiątek.
jącą ustawa z dnia 29 grudnia 1925 r.
5 pr. pożycz konw.
5100
52,75 —
przedmiopr. pożyczk, konw,
—
—
ее
Warzywa: kartofie młode 10—12 gr, za
o zabezpieczeniu podaży
(Dz. U. 1 kg., cebula 40 — 50, młoda 8 — 10 — ргос. listy zast.
użytku
tów powszedniego
15 — 16 gr. za 1
marchew
ziemskie przedw.
36,50
3700
—
R. P. z 1926 r. Nr 1 poz. 2) Rozpo- (pęczek),
10
dnia
z
ów
Ministr
rządzenie Rady
lutego 1926 r. „o regulowaniu
cen
przetworów zbóż chiebowych, mięsa
i jego przetworów oraz odzieży i oobuwia przez wyznaczanie cen. (Dz.
U. R. P. Nr 18, poz:101), zachowuje
nej krótkiej broni palnej do kategorji
až do odwołania moc obowiązującą,
SOBOTA |
o ile dotyczy
wyznaczenia
cen
na
typu wojskowego
nieraz . pociągała
Wsch. s, © g 4 in. 21.
dł. Dziś
wątpliwości, gdyż. wojsko. rozporzą
przetwory zbóż chlebowych, mięsa i
Zach. sł. o g. 6 m. 57
Rozalji, Róży
jego przetworów.
dzało w swojem czasie. różnorodną
Jvtro
brenią Obecnie stan ten uległ zmianie
15 po Św. W.
a to dlatego, że Ministerstwo. Spraw
Wewnętrznych okólnikiem swym wy:
URZĘDOWA.
jaśniło,
że do czasu ostatecznego UsNowe ustawy i rozporządzenia.
MiWilna
— (k) Przyjazd do
Z «Dziennika Ustaw Rz. P». Nr. 90, z dnia nistra Rolnictwa. W przyszłą śro: talenia typu wojskowego krótkiej bro31 VIII 1926:
ni palnej, należy uważać
za broń
dę dnia 8 bm. przyjeżdża do Wilna
wojskową,
jedynie
pistolety
automa:
— Rozporządzenie „M-ra Skarbu z dn.
i
Rolnictwa
Minister
21 sierpnia 1926 w sprawie częściowej zmia: p. Raczyński
tyczne
oraz
rewolwery
specjalnie
ceDóbr Państwowych.
ny cennika detalicznej sprzedaży wyrobów
chowane jako własność Państwa.
tytoniowych (poz, 516);
Wojewody.
— (Y Powrót Pana
— Nowy - Szef. Artylerji. W
— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dn.
dniu wczorajszym powrócił z War: ostatnich dniach został przydzielony
W
niu
25 sierpnia 1926 o wprowadze
pełnego
Wojewo*
monopolu spirytusowego na obszarze woje- szawy i objął urzędowanie
Warownego w
Raczkie- do Komendy Obozu
p. Władysław
wództw: białostockiego, lubelskiego, krakow: da Wileński
Wilnie
w
charakterze
Szefa Artylerji
przyjęty
skiego, śląskiego, warszawskiego, łódzkiego, wicz. Pan Wojewoda został
płk.
T.
Łodziński,
który
z dniem 1b.
poznańskiego i pomorskiego
kieleckiego,
któremu 210°
przez premjera Bartla,
m.
objął
urzędowanie.
(y)
(poz. 517),
konfe:
żył sprawozdanie z ostatniej
— Program Zjszdu delegatów ZwiąZ «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr. 91 z dnia rencji Wojewodów kresowych.
" zku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Pol31 Vili 1926:
poruszoną skiej w dniu 5 września 1926 r. w Warsza:
Jak się informujemy
— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- była
przez Rząd => Zjazd odbędzie się w sali Rady Miej:
wydania
kwestja
pospolitej z dnia 25 sierpnia 1926 o zabezw sprawach skiej.
zarządzeń
. Godz. 9 rano Nabożeństwo w kościele
pieczeniu podaży przedmictów powszednie« odnośnych

wyzna-

przez

w szczególności

przez

gr.
za
ka—

0000

b) ceny przetworów

gr. za 100 szt., groch strączkowy 15—20
za kg., fasola strączkowa 30 — 40 gr.
1 kg. kapusta świeża 20—25 za 1 kg.,
lafiory 15 — 40 za sztukę, pomidory 35
40 za 1 kg.

LIF!

iał zbóż ch'ebowych i wy-

piek;

buraki

młode 70 —180

3 września 1926 r.
i waluty:
Tranz.
Sprz.
Kapno.
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70 80, Doiarr
897
8,99
8,95
przecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczak Holandja
361,65
362,55
360,75
10—80.
50—60, jęczmienna 60—70, jęgiana
Loadyu
43.80
43,91
43.69
130 — 150 gr. za 1 kg., Nowy-Vork
Mięso wołowe
9,00
9.02
8.98
110—130, wie- Paryż
120—130, baranie
cielęce
26,80
26,75
26,81
przowe 200—220, schab 260—270, boczek Praga
26,72
26,78
26.66
Szwajcarja
174.25
174,69
173.81
gozporaądzeń wydanych na zasadzie 250—270.
—
3.50
gat.
|
słonina krajowa
Wiedeń
12740
127.72
127 08
rozporządzenia nie uchyla odpowie- 4.00, Tłuszcze:
Il gat. 280 — 300, smalec wieprzowy Włochy
3310
33,18
3302
w
ie
naruszen
ich
za
karnej
ci
dzialnoś
sadio 350—400.
450—480,
Belzja
25 50
25.56
25,54
Nabiał: mieko 25—30 gr. za 1 litr, śmię- Stokhotm
czasie ich obowiązywania.
>
=
=
1 kg.,
Rozporządzenie wchodzi w życie tana 150--180, twaróg 50—80masłoza niesoPapiery
wartościowe.
130,
—
60
ser twarogowy
z dniem jego ogłoszenia.
lone 550 — 600, solone 450 — 500, desero: Pożyczza dolarowa 1250 (w złotych 652,50

i Handlu oraz
Skarbu, przemysłu
Rolnictwa i Dóbr Państwowych re
a) przem!

będzie

ogórki

Т

i handlu,
strony,
z jednej
mentów
ogłoszone rolnictwa
i przemysłu — z drugiej.
z dn. 31 VIII. br. zostało
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo: Przeciw orzeczeniom władz adminimożna w
l-ej instancji
spolitej z dn. 31. VIII o zabezpiecze- stracyjnych
powszed- ciągu 7 miu dni od dnia doręczenia
przedmiotów
niu podaży
niego użytku, wydane na podstawie orzeczenia wnieść na ręce tej władzy
przez Sejm pełnomoc- żądanie przekazania sprawy właściudzielonych
enie zawiera nastę: wemu sądowi
powiatowemu (pokorządz
Rozpo
nictw.
przepisów
wedle
ju), który postąpi
pujące postanowienia:
werynku
w
ujących
rzenia
obowiąz
postępowania,
Celem zaopat
edpowsz
mioty
przed
w
lej
instancji
sądowej.
wnętrznego
Na obszarze mocy obowiązującej
niego użytku, tudzież zapobiegania i
zwyżce cen na te niemieckiej
ustawy _ postępowania
eciwdziałania
ra
Minist
się
żnia
1877 stosuje się przeupowa
roku
z
karnego
przedmioty,
po wy- pisy o policyjnych
aby
rozporządzeniach
Spraw Wewnętrznych,
słuchaniu opihji czynników facho- karnych.
Wygaśnięcie mocy . obowiązującej
wych i w porozumieniu z Ministrami:

konsument,

! kg.,

i

przedstawicieli

równej ilości

Dzienniku Ustaw Rz. P. Nr. 91

konsu-

i

gr. za

rp
I,

będą po wysłuchaniu opinji komisyj
obywatelskich.
pod
będą
te działać
Komisje
adwładzy
delegata
em
przewodnictw
i składać się będą z
ministracyjnej

O zabezpieczenie po
daży przedmiotów powszedniego użytku.

15—20

(pęczek),

5— 8

pietruszka

ke.

WSCHODNICH

ZIEM

gulował:
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W
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Nr 2 6 d216)

p

а

BEA

е

я

K

dował się przyjąć wiarę

chrześcijań-

WYPADKI | KRADZIEŻE, zmianę
ską Niejegowpłynie
to bynajmniej na
zasad politycznych Ma-

— Z 4-go piętra na bruk. W nocy na
3 b. m. w celu pozbawienia

się

życia

skoczył z 4 piętra 17—letni uczeń

Girsz Ruzewieki

haima

wy- patrjotą

fotografa

Gandhi

pozostanie jak dawniej

hinduskim,

ale

K

(W, Pohulanka 14), Po- CZASU podziwia zasady

szkodowanego dostawiono

do żydowskiego

szpitala.

MU

— Samobójstwo 380—letniego starca.

Dn. 3 b. m. otruł się esencją octową
80—
letni Solomon Halpern (Dobroczynność izra-

I
.
elicka). Pogotowie

odwiozło

desperata do

EE szpitala.

Ukarana gestykulacja.
Poster. Sta:
isł —
Sobcz
£
nisław
yk i Franciszek Mazur udali
się z posterunku P. P. w Miłaszowie
gm.

I jest

zdania,

że

bito 1 wymuszano zeznania.

kierunku

#а
wysiłki

uspokojenia

posterunkowych

napastników

w

ва

chrzešcijaniz-

w

„Ewangelji

i

poli-

i

= A ae
o

O

o

rzą

»

— Największa w świecie łódź
podwodna. „Daily News* donosi,
rż w ргpzžiziernik
eTNiKU
dokach Cherburga,

zefa Bujewicza zam. we wsi Nowawieś, Po
A
przesłuchaniu nieletniej Efrosinji Anisimo- opka
wej, służącej E. Kiryłowa, podejrzanego o
ą
zabicie świni, na posterunkowych rzucili się kołach
—
puj
zycza
że badaną Anisimowi-

i
Ponieważ

dłuższego

znajduje się usprawiedliwienie

rozpoczniei

Ai

ywo

i w
SiĘ
najwię-

budowa

Drujskiej do zaśc. Pustenikl dla przesłucha- kSzej w świecie łodzi
nia świadków w sprawie zabicia świni Jó- że w związku
z tem

czównę

od

gg

podwodnej i
zapowiedziane

iei

a BR
komentowane
w

dyplomatycznych.
Niebywała dotąd epidemja

paraliżu

w

Hanowerze.

werti : donoszą, iż

Z Hano-

у
w tutejszym

kato-

uie od-

niosły skutku, policjanci zmuszeni byli za. lickim domu sierot paraliż dotknął
jąć pozycję obronną. Gdy post. Mazur zdej, równocześnie
24 dzieci,
których 5
mował

karabin,

„Na którym

był bagnet,

Ki-

ryłow wymachując wciąż pięściami przės
nieostrożność iratił na bagnet, który skaleczył mu czoło,

jyż

zmarło:

Hotąd
?

е

Prz:

шет_'ус:ущ":ея
p
UR
$

stwierdzono.

i

ni

a
otąd

i

nie

Nr

sr
o wo

Rok szkolny rozpocznie się 6 b. m.
Kuratorjum
podaje do wiadomo:
ści, że na skutek polecenia Minister-

Sanitar-

z dn. 6 go września b. r.
Jednocześnie
wzywa się nauczycielstwo szkół powszechnych, które—
wskutek poprzednich sprzecznych za»

nych przy Wileńskim
Urzędzie Wojewódzkim,
zarżądziło
rozpoczęcie
roku szkolnego w szkołach powszech-

służby, do stawienia się we
wskazanym dniu do szkół, celem rozpoczę-

stwa

W.

R. i O.P.

z

dnia

28 МИ

b. r. oraz orzeczenia Władz

rządzeń —

nych wiejskich — wobec nieskonstatowania

tam

wypadków

E

—

nie jest w miejscu

swej

`

Ё

cia nauki szkolnej.

szkarlatyny

Z pogranicza donoszą, że na caodcinku 3 bryg. K. O.P. pracuje

obecnie specjalna komisja,
daniem

jest odbiór

i

materjałem

bu-

8/10 zaspakajają

dynków, przeznaczonych dla K. O.P.
Jak się dowiadujemy,
dotychczas

Zamiast kaucji —
Aresztowany

na

skuiek

decyzji

sędziego śledczego mieszkaniec Brasławia Ignacy Pietkun
udat się pod
eskortą
policyjną
gm. Ops. rzekcmo

od

swych

kwoty
kaucji.

do wsi Szałiynia
w celu uzyskania

krewnych

celem

odpówiedniej

złożenia

jej

Pietkun zabrał

strzeżenie ze swego
byciu do wsi,

US
L
Sui
— 100 z górą adorarotek

Va:

w którym zwłoki zmarłego artysty
były wystawione na widok pubiicz;
trumnie,

toczyły

«lecznice

TTT

Jedyna

io potratowanych i poranionych. Zgromaądzona, policja była bezradna wobec

TY TTT

w

ZAWALNA

i Bu
į
3
3
i

8

S-ka Akc.

13,

SZKOLNY

20695, 20696, 20697,
Nr. Nr. 18556, 18557,
18565, 18566, 18567,
18575; 18576, 18577,

20658,
20668,
20678,
20688,
20698,
18558,
18568,
18578,

20659,
20669,
20679,
20689,
20699,
18559,
18569,
18579,

20660,
20670,
20680,
20690,
20700,
18560,
18570,
18580.

18598,
18633,

18599,
18634,

18600,
18635,

ły się do kościoła. Trzeba było użyć
siły ola prywrócenia spokoju.
— Konie Ramzesa Il. Egiptolodzy

Firsh i Garbeli

odkryli

w

sorze dwie mumje końskie;
oni, że są to rumaki.

gdyś do faraona

Ramzesa

pierwsze

zwierzęce,

mumje

stały odkryte. Uczeni
nadto, że

w tekstach

są to

Luk

uważają

należące

Il.

Są

nie-

jakie

to

zo-

przypuszczają

konie,

wspominane

egipskich, które

szybko-

nóg uratowały

Ramzesa

ścią swych

ul

w

Sprzedaż

:

a
a

As

policji

funkcjonarjuszom

tym-

ścisłe stosowanie paragrafu 25

dla policji pań-

instrukcji

czasowej

stwowej o użyciu broni. Paragraf ten
broni
głosi, że policjant może użyć
palnej w wypadkach obrony dla «od:

ы

Janin

go

04 E Swiežyti

Rozmiar

w eleganckiem

ul. św. Jakóbska 16—
Dr.
toni
Mea.
M. Mieniek

Wileńska 34 m. 3.
Przyjm. od 4 — 7.

6 z' otych.

nteligentną
FE

3.

ed kurzu i wszelkich chorób.
SZUR
S-wle> sklep farb i
tarby i +rtyk.

Maj

17 od 2—5

z Warszawy
poszukuje pos:

dy tylko w zamożny:
domu
Adres

elektr.

fabryk.

obywatelskim?
dla propozyć

Nadleśnictwo
wugródku

w No

Z

D-ra T. Dembowskiego

IANINO

Pohulanka

chorych

od

Zamėwienia wykonują się
prędko i akuratnie,

Wytworni

III
Wilno,

ul. Wielka

SAS

utrzymaniem

Oziałło Adolfa opieką. Pomoc w m

zamieszkałego

w

Ukach, lekcje

muzy

Szkół

strażnicy obchodoweji i<% franc. Uniwef
Nr 13 na 494 kim. na
SJtecka A m. 6.

66.

linii

lenalino—Nowe

J. Świętorzecka.

Święciany,

BE

BE

e
u?
R iesakaaić
23

P. K. U Święciany na całem

imię

pra:

kon“,

—

gubiona książeczka
jsk
"os
na 2

trykotaž.

nowe,

certowe, okazyjnie d
sprzedania, ul. Piłsuą
skiego 30 m. 29.

do 5

—a

szkolnie.

FARTUCHY w wielkim wyborze,
CZAPKI BERETY i panamki,
KONFERCJA
damska, bielizna i

Bazar

+Szredera»

wie

9.

10 do 12 i od 4

4

AUCZYCIELKA
N

Prywatna Lecznica Chirurgiczna

MUNDURKI

serji

higjenicznym

najlepszych

Przyjęcie

20 ej

(z marką «Krokodyl»)

mater. elektr. Wilno, róg ul. Niemieckiej
Nr 11, zauł,
św. Mikołaja Nr 1. Tam że do nabycia mastyka wodna

Mała

20397,
140275,
39353,
39352,
52860,

niczek. Ul. 3-go

z

różne

Opieką
Tanie

obiady smaczne. zdroj
we dla urzędkikówd. 7 m.

cjalna

i terpentyna do podłóg,

wdowa
2 uczeni

utrzymaniem,
zapewniona.

Ważne da
wszystkch
instytucji i szkół
Spe- oliwa
do
podłóg
<VACUM OIL SANITAR»

dla zabezpieczenia lokali
Do nabycia tylko u »A.

przyjmie

ce szkół śred ną
mieszkauie, z pełne

9

jest najlepszym ŚTOdkiem

75497, 95114, serii Il-ej 129337, serji 4-ej 16061, serji 20 ej 162628.

Nr

S. B.

wykonany w

nadesłać

=

18604,
18639,

serji

passe-partout,

Zielna

18594,

9557,

wersyt.

skór
Unie

POWRÓCIŁ.

Zakład Fotograficzny „ROCOCO«

18603,
18638,

23977, serji 6 ej 26265, serji5 ej
serji 28 ej 177019, seji 14ej
serji 8 ej 39347, 39349, 39351,
95560, 39346, 39348,
39350,
94784, 95491, 52747, 52749,

Adjunkt Kliniki
no-syfilidolog.

za zł. 6

przeciągu.
12 dni. Za portret należy

Warszawa,

i od g.

do g. 6 pp.,

tylko

18593,

129338, serji 8-ej 95549, 95551, 95553, 05555,

cęe 7os”ą PDB

retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewające podobieństwem,

=

m, 30 rano

35x45

ul
p

SA pluć, nosa, gardla.

Soli.

18602,
18637,

serji 4 ej 15580, serji 5 ei
ej 163069, serji 8 ej 95559,
ej 167847, serji 6 ej 26031,
95552, 95554, 95556, 95558,
52746, 52748, 52750, 52861,

Michał Marciniak.

Owsa

18592,

129336,

poc

adresem: Kraków,
św,
Krzyża
11,

Ś Duży portret w

Oboieszczenie.

polowania

oferiy

S

18587, 18588, 18589, 18590, 18501,

162629,
serji 20
serji 28
"95550,
41904,

możliwość

a

18597,
18632,

18601,
16636,

krótki

Žyta

18595,
18605,

18506,
18631,

spędzić

Łaskawe

PRAWIE

20661, 20662
20663,
20664,
20671, 20672,
20673,
20674,
20681,
20682
20683,
20684,
20691,
20692,
10693,
20694,
i 65 akcvj
pojedyńczych
7а
18561, 18562,
18563,
18564,
18571,
18572,
18573,
18574,
18581,
18582,
18583,
18584,

z Kra:

na Kresach, Pożądan:

ga

Otrąb žytnichi pszennych ES

Adr.

zienikarz

Pride l

i zakup:

18585, 18586,

dopiero

nie może.

nadal

ten trwsć

Stan

p.

okres czasu na wst w
Wileńszczyźnie
lnb

TTT

Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cywilny, ogłasza, że na żądaprzedstawicieli ładu i bezpieczeństwa
mylnie tłomaczona, ja+ nie Litewskiego T-wa Rolnego Wzajemnych ubezpieczeń decyzją
publicznego,
z dnia
Wzbronić dokonywania wszelkich tran:
ko słabość
policj, ośmiela elementy 16 lutego 1926 roku postanowił:
coraz gwałiowniej- zakcyj i wypłat z 4 i pół proc. listów zastawnych Wil. Banku Ziemskiego:
du
przestępcze
a mianowicie wartości.
nominalnej
po 1000 rb. każdy serji il Nr.
szych wystąpień.
Nr.

Poleciłem

odśpiew

5 ej.

Jęczmienia

ŻE

Ta _ względność

ostateczności,

«Scaramouche»

ZWIĄZKU
ZIEMIAN
i
:
TELEFON 1—147

ZAWALNAI

a

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

Niewątpliwie w dużej mierze przy»
tym, pozbawionym
wszelkich podtego jest obywatelskie stanoczyną
staw, zaprzeczyła stanowczo policja,
szczędząc
wisko policjantów, którzy
opierając się na orzeczeniach lekar:
broni

obrazu

godz.

od

dnie powszednie

KRESOWEGO

ów

życie ludzkie, używają

do

SPÓŁDZIELNIA RO NAse

a

gz

pp, Detalistom i Spółdzielniem wielki wybór matetjałów
szkolnych i kancelaryjnych po cenach niskich,
Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wyrobówintroligaterskich.

As uk Aaaa Wd doda ada A o Jad

w

3-ej,

rannych.

ciężko

skich, co jednak nie uspokoiło rozszalałych kobiet, które przemocą wdar-

i 1789 r.) Prolog

5

e

Telefon 501,

SEZON

godz.

i
„Celem podniesienia powagi
takiego napływu tłumów. Przez dłużpodkreślenia nietykalności funkcjona:
Szy czas trwał w kościele szalony
18640, 18641, 18642, 18643, 18644, 18645 Wzywa się przeto wszystkich
Ś.isk, wszysikie szyby i witraże po- rjuszów policji państwowej podaję roszczących prawa do powyższych tytułów aby w ciągu łat dwuch licząc
wybijano.
Na ulicy leżały pogubio- do wiadomości publicznej co nastę- od daty wydrukowania pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim zlopuje:
ne torebki, buciki, kawałki sukien i
ostatnich tygodniach miało żyli je lub zgłosili sprzeciwy Nr. Z, 597—24,
\
t. p. Dopiero gdy sprowadzono więkWarszawie kilka wypadmiejsce w
Sekretarz
Sze oddziały policji, przywrócono po=
na policję i stawienia
napadu
ków
rządek. Winę tego zajścia podnosi praczynnego oporu, przyczem dwóch
sa południowa, która starała się wmó- jej
zostało zabitych i trzech
policjant
wić w publiczność, że Rudolf Valeniino zostal otruty. Wiadomościom

(1788
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Oboieszczenie.

rozporzą

następujące

TTT

na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia
Papieru i Materjałów Piśmiennych

dak ak

dzy sobą prawdziwą walkę. Tłok by- na policję w Warszawie, Komitak wieki, że około 100 osób zosta- sarz rządu gen. Sławoj Składkowski
ogłosił wczoraj
dzenie:

TT

w niedzieję od

CZYNNE;

Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej
Fabryki Papieru Fabryczna sprzedaż wyrobów
Chem.
Fabr. M Leszczyński i S ka.

— Echo bezczeinych napadów

mię-

|;
||

poleca

przy-

przyjmują

odnošne

TTT

ło 36 wypadków
szkarlatyny, czyli 20655, 20656, 20657,
znacznie więcej niż na początku
ty- 20665, 20666, 20667,
godnia, bowiem przeciętnie było do- 20675, 20676, 20677,
iąd od 20 do 30 wypadków dziennie 20685, 20686, 20687,

szło 6,000 osób, przeważnie kobiet
które chcąc dostać się do kościoła,
w szkłanej

TVT

Ę

a

słynnej

KINO

NA

niedzielę chorych tylko w nagłych
wypadkach. Już w środę niestety by-

Rudolfa Valentino zgromadził prze-

ny

po

pódług

Ci będą
darmo
wskazówki i rady.

nie po:

a

że szpitale i

lentino potratowanych iįporanionych, Pogrzeb znanego artysty filwowe-

go

domu

9 aktach,

Warszawa, Śt. Krzyska, 17,

kula w łeb...

Rewolwer

tytułem

Dziś będzie
wyświetlany film
o
U c H
E*
dramat w

M

a wysłane

WILNO,

przybyciu
do wsi
Pietkun
udał się za stodołę, gdzie miały być
zakopane jego własne pienłądzei kopiąc ziemię... wystrzałem z rewoiweru
pozbawił się życia.

A

Pyrka:

K, O.P.

Po

R

powieści Rafaela Sabatini,
W rolach głównych: Alice Terry, Ramon Nowarro, Lewis Stone.
2
Rzecz dzieje się w miasteczku Gawrillaci, w Paryżu w pierwszym okresie rewolucji
Francuskiej

p. f. „Papier

Budowa reszty budynków będzie rozpoczęta w najbliższym okresie czasu,
ogółem około
50 'cbjekt6w zostało zaraz po wprowadzeniu do budžeiu
oddane
już na poirzeby 3 Brygady, Min.
Spraw Wewn.
opowiedniego
Budowle te są drewnianee,
kryte kredytu,
(y)

A

Korsak Targowska. W czasie prologu zespół baletowy odtańczy <Gawota».
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.

(blachą,

potrzeby

KULTURALNO-O ŚWIATOWY
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)

c

(1216

matematyki, języków, kaligrafji, napisz do Kancelarji Kursów Gracjana

eternitem lub dzchówką). Pomieszczenia te według orzeczenie komisji w

której za:

przejęcie

ogniotrwałym

się uczyć

BUCHALTERJI, STENOGRAFJI

Komisja mieszkani owa dla K, 0. P.
łym

a Miejski Kinematogral

„S

206

unieważnia się,

„Ei
ва

oszukują

pr

NAUCZYC.

D

laInbuczenie
jednej, , |ub bony.
dw6ch (czy dam średnie wy
uczni)

POKOJ

cenie

oraz

kszta.
prakty

;

za- 5:ej 21092, 12496, 24274. 21373, serji 6-ej, 28507, serji 16 ej 149470, serji sa
DRUKARNIA
przy
inteligentnej nauczycielską, Znaq
a 19 ej 153530, serji 2:ej 03378, serji 9 ej 111093, 111095 serji 20 ej 163572,
lub zdrowiu,
życiu
grażającego
rodzinie z pełnym Szycie. Objazdowa 16
utrzymaniem i opieką,
dla nauczycielki.
więc podniesienia ręki uzbrojonej w 163876, serji 33 ej 193346, 193347, 193348, 193359, 193350, 193351, 193352,
Zakretowa ul. d. Nr 7.
8
[| = Kwaszelnia 23.=:
siekierę, nóż, bokser, kij, kamień it. p. 193353, 193341, 193354, 193356, 193357, 193358, 193359 serji 9-tej 111092
m. Nr 2.
Od r. 1843 ' istniej]
Nadal wszelkie targnięcie się na i 11094, serji 20 ej 163515, 163570, serji II eį 126241, serji 32ej 191583,
— Widmo nowego bezrobo:
przyjmuje
wszel191584,
191955,
serji
33
ej
193336,
193337,
193338, 193330, 193340,
m. policjanta będzie natychmiast odpieMagistrat
Warszawie.
cia w
kie roboty w za192461, serji 13 ej pln
Warszawy zarządził z dniem
15 ym rane z całą dla napastnika bezwzglę: 193355, 193342, 193343, 193344, 193355, serji 12ej
kres
drukarstwa
Dr
Witold
ul. Tatarska 20.
wartości nominalnej po 500 rb. każdy serji 14:j 032851,
28847,
37864, py:
ro- noś cią”.
wchodzące.
września wstrzymanie wszelkich
serji
13:ej
41496,
04380,
serji
6-ej
05792,
wartości nominalnej po 1000 rb,
bót
inwestycyjnych przewidzianych
BRYEOSZGUZEAPCCO
TĄ PZTKUNCA każdy
serji 34-ej 199307, 199309, 199311, 199461, 199469, 199471, 199473,
w budżecie. Wstrzymana więc będzie
8
m z zępienia
zapobie=
199306, 199308, 199310, 199312, 199466. 199470, 199412, 199474, serji
a
gawcze
przeciwko jadalne, sypialne, s:
odbudowa mostu ks. Poniatowskiego,
35 ej 203881, 204046, 204047, 204048, 204049, 204050, wartości nominaiszkarłatynie (Płonicy).lonowe i gabinetowi
budowa szkół, zamiana bruków
i t. d.
Garbarska 5 m. 3. Odkredensy,
nej 500 rb, każdy serji 8ej 19620. Wzywa się przeto wszystkich roszcząsto
C:łe rzesze robotników zostaną po4—7, W. . Z.P.42
szafy, łóżka
i t.
TYGODNIK
POLITYCZNY,
cych
prawa
do
wyżej
wymienionych
tytułów,
aby
w
ciągu
lat
dwuch
od
Warsza*
zbawione chleb?, a rozwój
Placówka Polska Meblowa,
Wykwintne— Mocne
daty pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim złożyji je w Sądzie
SPOŁECZNY I GOSPODARCZY
normalnych wzrunw
wy, nawet
Zawaina 15.

Н przed pogonią Nittisa i Gadesha.

parcia

niebezpiecznego napadu,

Ba WIODNSCI

Z całej Polski.

GILENKIŃ

i,
sė m Baa

GIOS monarchisty

kach powolny, zostanie zahamoweny
ra dłuższy czas. Zarządzenie to tłu

maczy Magistrat niewpłaceniem przez
Dyrekcję Tramwajów 4 miljonów zł,
preliminowanych w budżecie jako dochód. Tramwaje zaś nie wpłaciły tej
przez
sumy z powocu odmówienia
Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw
zatwierdzenia podwyżki taryfy tram-

— Wzrost kosztów

dania zmian

Komisja do ba-

kosztów

Okręgowym

w Warszawie

na

utrzymania

2 b. m.
w

31

lipca r. b. wzrosły

© 2,52 proc,
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w

po.

wy.

Do

nabycia

w kioskach

Polecamy bardzo

Muzyka

tłumaczą

inteligentną, zam.
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czworo

stanowczo

zakończenie

na

względnie

sezonu

datki

przyjmuje Adm. „Słowa*.

chór

niedawno

kcjejego stojąjużna bardzo chwalebnej
Nawet

w śpiewie

gdyż ppela*, tj. zupełnie bez

25, wydziai

wygłoszone

dykcję i stopniowanie siły zasługują
też na uznanie.
Głównym numerem programu by:
ła kantata „Powrót taty* Kleina, do
stėw Adama Mickiewicza, na głosy

„Echo“,

wielka dbałość o

solowe (wykonane przez

dowoleniem

przyjęte przez
życzliwie

oraz

wyrażoną

pp.

Jasie

publicz-

oklaskiwany

|]

sługa

Makowski,

alną

B. R.
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42.

dorosł. i dzieci.

.

stanęła w rzędzie wyróżnionych, zdumienie było ogólne tak niezwykłym

sierpnia po połud-

niezbyt Piechoty. Wynik konkursu

muzyki wojskowej, będącej ogromnie

obszernym progra- nieckiego i Malinowskiego) oraz chór » ažnym czynnikiem w umuzykalnie:
który wykazał w
niu szerszych
warstw
społecznych,
pro: z towarzyszeniem fortepianu.
mie swą usilną pracę, celowo
mniejszych
miastach
Pożądane
urozmaicenie
do
śpiewu
zwłaszcza
w
znanego
ręką
ą
wyfrawn
wadzoną
z garnizonowych,najzupełniej—nicraz—
organisty Władysława Kalinowskiego. e hórainego wniosły — monologi

Wydawcz Staniejaw Macziawicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski

upełniejszą

niespodzianką

odegraniu odpowiedniej

części

naj
nej.

pro-

będzie

rozegrany

w

niedzielę

orkiestra 77 pp. pod

Odpowiedzialny a egiossenia Zenon

cllo:

przyj:

na

cję

DY
legitym
uczniowsk

wydaną

Piotra

28

Ul. Handlowej Wieczorńń

_ Ostatni
Wileńskiej

koncert tetniego
sezon
Orkiestry
Symfonio

jed- odbył się pod dyrekcją kap. M.
dało nickiego, nie ściągając — niestety:
powodu niesprzyjającej pogody
ta
dużej ilości słuchaczy, jak na to z
sługiwał, zwłaszcza z powodu udział
tak wybitnych artystów, jak— Laur
Kochańska i Mieczysław Sałecki, któ
rzy w duetach z oper wspólnie od
śpiewanych, w arjach i pieśniach sa
lowych roztaczali cały blask
swych

pięknych

głosów

oraz

wysokiegd

artyzmu interprelacji, zdobywając nie
powszednie powodzeniei wzniecająć

12 szczery zapał publiczności,

Michał Józefowicz

ściwym.

kierownictwem

Ławiński.

nai

Borejki

na

w Grodnie,
o wynikach
gramu konkursowego
zdawało
się, września
t
że wynik konkursu już
przesądzony ktėrego poinformujemyw czasie wla-

na jej korzyść. Gdy jednak występiła

m

nie

wyniki zgołą nieoczekiwane,
wysuwając orkiestrę 77 p.p. na
pierwsze
bardziej obeznanych z kwalifikacjami miejsce pośród trzech konkurujących,
kunkurujących. Orkiestra 85 pp. ma
W niedzielę 5-go września stanie
- już ustaloną, rzetelnie zaslużoną pod do konkursu druga grupa, złożona z
*
kierownictwem doświadczonego
ka- orkiestr 1 ej dywizji piechoty
legjoNieźmiernie szczęśliwą
jest myśl peimistrza Mikołaja Salnikciego — Баг- nowej. Uprzednio już się odbył
w
urządzania
corocznych
konkursów pochlebną opinję, której
to opinii Giodnie konkursorkiestr dywizji tam
orkiestr wojskowych, bardzo widocz- naj upełniej godnym był występ kon- kwaterującej. Ostateczny zaś konkurs
korzystnie
kursowy,
wykazujący
orkiestrę
w : naj. trzech orkiest, które zajmą
rkie
Каг
V
į
pierwsze
nader
nie wpływających
poziomu lepszej formiei znanej dzielności. Po miejsca w dywizjach poszczególnych,
ogólnego
na podniesienie
rozległym w skali, głosem barytonowo:basowym..

był
dla

postępem osiągniętym w ciągu
nego roku. Obliczenie punktów

muje codzień 4

przą

3.go Mala d. 7 m. 17. Dokształcającej, uni
stoja. 2 — 5 godz.
ważnia się,
|

wojskową.

22

dziećmi

szkoły zawodowej udziela lekcji Ža
—
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oras obstalunki na mieszkałego przy
robotę włóczk., szali Piaski 42 — Z,
chustek, pantofli. dla Kancelarję
Szko

kapelmistrza

niedzielę

która

7

Ww. : }іц;‘овичзи‚

yła kierowniczka Jez

muje obstalunki

publicznych

wcale

11 tek z

wzory do wyszywania,

pozbawionych wszelkich
W

do godz. 4 ppoł.

kroju, robót,

D, H. Murpol *y"ę **
Wiltosa,

4 —

pokój
wspólnych zająć
iało- zabaw pod kierunką

święta od godz.

B

opałowy

F.

1

lat

-

najlepszych gatunków na zim
leca
: р: dostawą do domów sA

muzycznych poza orkiestrą konkursie zeszłorocznym

T

stocka 6—5, od godz. fachowej wycho
9—12 i od 6—8 ppoł. czyni, Zgłoszenia

kursu w godz. 9—5,

Węgiel

A

joszukuje dzieci

używalności:

kuchni, oraz
umeblowany.

wiedeńskie.

ul. Mickiewicza

R

z elekt-

rycznością. wejscie nie
krępujące, z ewentu.

Worki z ikaniny wiejskiej jutowe)Brezenty nieprzemakalne dla wozów.
Łóżka metalowc na patentowanych
siatkach, Matra.

|- Krzesła

SPRZED DA

Do
wynajęcia:
duże pokoje nie-NA

umeblewane,

Skład mebli B. Łokuciewski

śpiew solowy (utwory Żeleńskiego i niu stanęła do konkursu pierwsza
F, Malinowskiego, obda- grupa z trzech orkiestr 19 Dywizji

brzmiącym,

2

Poleca po cenach fabrycznych,
Wysyłka na prowincję.

telegr. telef. Dyr. P. i T.

przez K. Wyr-

ność

akompanja- rzonego ładnie

artystyczczęściowo i na wynikach
nych.
Dając przegląd ostatnich
produ:
kcji seza nu w porządku chronolowymieniė
nejpierw
icznym, trzeba

dzo niepewnej pogodzie, co się niekorzystnie odbiło na frekwencji, a Rytmika,

męskiego

SIĘ 20 WRZEŚNIA

kd bw dada od u b ob b dad

„a ca- Moniuszki)

ostatnie koncerty w ogrodzie po-Bernardyńskim i przedstawienia w Tea:
trze Letnim,odbywały się przy bar:

chóru

Sadowa

jeszcze humorem

mogących mu poświęcić tylko
niewiele czasu wolnego, jednak produ:
wysokości.

i

EEA

mentu instrumentainego, czystość inwahatonacji dobra i rzadko ulega
niom, jak to się zdarzyło w
trudnej
pod tym względem „Nocy”
Bendla.

Kaa

Przyjmuje obstalunki, przyjmuje meble

Wilnie

i informacji udziela kierownictwo

zorganizowany i złożony z amatorów, wicz— Wichiowskiego iz wielkiem 2a- produkcij

wczesne

letniego,

URUCHAMIA
Podania przyjmuje

szkole Techn, w

BABA

sowe i machoniowe. Krecensy i t, @.
Proszę o laskawe poparcie W-nej
Ktienteli.

Radjotelegracji i Radjotelefonji
przy państwowej

KIEŻUMKMEBILE

do sprzedania. Posiada Salony bambu-

„ Cztero-miesięczny kurs ogólny (dla radjoamat)

przybytku niedoli ze łzą w oku. Ła-

skawe

Jakkolwiek

Zakończenie sezonu letniego.
klimatyczne wpłynęły
Warunki

619—25.

ЧИРО
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k
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„Ruchu*

Wilnie,

się tem BTN

w Wilnie.

Z.

Z poważaniem

orąco rodzinę fe
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